
 

 

2017. Karácsony  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

Kétezer éve – karácsonykor – a 
világ teremtése óta a legnagyobb 
esemény történt: megjelent a 
menny a földön! 
Egy Kisgyermek született, aki 
idehozta közénk a mennyei éle-
tet. Azért jött. Később Ő maga 
mondta: „Én azért jöttem, hogy 
életük legyen.” (Jn 10,10) – nem 
csak biológiai életük. Mennyei 
életük is! Kézzelfogható közel-
ségbe hozta ezt az életet. Jézus 
ezzel a mondattal kezdte szolgá-
latát: „Elközelített már az Isten 
országa!” (Mk 1,15) – és így 
folytatta: Mivel elérhető közel-
ségbe került, lépjetek be abba, és 
éljetek már itt a földön a meny-
nyei életből. 

Nagy örömünk Fóton, hogy ez a 
jó hír egyre több családi otthonba 
eljut. Egyre többen ízlelik meg a 
mennyei élet valóságát.  
Megtelik a templomunk életre 
szomjas, majd hálás szívű em-
berekkel, akik hozzák barátai-
kat, szeretteiket. Életforrásra 
bukkantak. Nem egy kis vallá-
sos pótlékot találtak, egy kis 
színt a szürke hétköznapok kö-
zött, hanem ÉLETET! 
Ahogyan az első tanítványok – 
köztük a halász János – meglepe-
téssel fedezték fel Jézus közelé-
ben: „Mert megjelent az élet, mi 
pedig láttuk, és bizonyságot te-
szünk róla, és ezért hirdetjük 
nektek is az örök életet, amely 
azelőtt az Atyánál volt, most pe-
dig megjelent nekünk.” (1Jn 1,2) 
Ilyen meglepetésben részesülünk 
mindnyájan, akik Jézushoz talá-
lunk. 
Szolgálatom kezdetén a salgótar-
jáni templomban hirdettem az 
Igét, amely gyönyörű környezet-
ben, magas dombon épült. Szá-
mos lépcső vezetett a templom-
hoz. Egy fiatalember rendre el-
hozta autójával nagymamáját, 
felvezette a lépcsőkön, gyengé-
den, vigyázva karolta, kísérte. 
Amikor a templomajtóhoz értek, 
elköszönt, majd az istentisztelet 
végén már ott várta gondosan a 
nagymamát. Mindig örömmel 

TARTALOMJEGYZÉK: 

Életforrás 1 

Presbitérium 3 

Berekfürdő 5 

HÚH 9 

Bizonyságtétel 1. 11 

Anyakönyvi hírek 12 

Bizonyságtétel 2. 15 

Bizonyságtétel 3. 17 

Száz Juhocska 22 

Bizonyságtétel 4. 23 

Imatémák 23 

Hirdetések 24 

22. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 

örömHÍRlap 
MEGJELENT AZ ÉLET!  



 

 

figyeltem ezt a jelenetet. Egyszer megszólí-
tottam a fiút: – Jöjjön be közénk! Mire haza-
megy és újra vissza, szinte ugyanannyi idő 
eltelik, mintha itt együtt lenne a gyülekezet-
tel. Elmosolyodott és udvariasan válaszolt:  
„Tudja, talán, ha én is abba a korba jutok, 
mint a nagymamám, én is jövök. Most még 
nincs rá szükségem.” Bizonyos voltam ben-
ne, hogy ennek a kedves fiatalembernek fo-
galma sem volt még arról, miből maradt ki. 
Ugyanúgy, ahogyan a templomunk közelé-
ben vagy távolabb élő emberek, családok 
sokaságának fogalma sincs még arról, 
miből maradnak ki. 
Mert Jézus valóban a mennyei életet hozta 
közénk! Mit jelent ez a gyakorlatban? Olyan 
jó, hogy helyettem fiatalok, idősebbek – akik 
a gyülekezetben csak az elmúlt évek során 
hitre jutottak – leírják a gyülekezeti lapban 
közvetlen szavakkal, hogyan változtak meg 
mindennapjaik azóta, hogy Jézushoz ta-
láltak… Hogy mit jelent az Ő békessége 
ezer feszültség, rohanás közepette. Az Ő 
egyszerű, világos eligazítása bonyolult, 
kiúttalan helyzetekben. Az Ő ereje az erő-
feletti úton. 
Nem úgy, hogy a küzdelmek, gondok, vívó-
dások, megoldatlanságok, feszültségek he-
lyett csupa napsugár, siker, győzelem, ha-
nem ezek kellős közepén egy addig nem 
ismert valóság, olyan élet jelenik meg, 
amelynek ereje az erőtlenségben, békessége 
a békétlenségek erdejében, megoldásai a 
megoldatlanságok világában, mint a minden-
napi kenyér valóságosan és egyszerűen meg-
tapasztalható életet jelentenek. 
Azokat hívjuk templomunkba, akik erre 
vágynak. Akik kíváncsiak, hogy a fiatal pá-
rok, fiatal családok is miért töltik a vasárnap 
délelőttjeiket a XXI. században templo-
munkban? Miért jönnek hét közben is biblia-
órára? Miért „áldoznak” egy hetet szabadsá-
gukból is, hogy gyülekezeti csendeshéten 
lehessenek? 
Ezek az emberek, ezek a családok már 
tudnak valamit. Felfedezték az életet. Azt 
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az el nem múlót, amelyet Jézus hozott kö-
zénk, amelyet születésétől kezdve minden 
ember szomjasan keres. 
Nagy kincset nyer az, aki ezt a forrást megta-
lálja. Akkor is, ha sok évtizedet eltöltött már 
e nélkül. De milyen mérhetetlen nyereség, ha 
fiatalon Jézushoz talál valaki, és megjelenik 
ez a mennyei élet a családi otthonában, hiva-
tásában, szórakozásában, pihenésében, hét-
köznapjaiban és ünnepeiben! 
Szívből kívánok minden olvasónknak ilyen 
élettel teli karácsonyi ünnepet és áldott, bol-
dog új esztendőt és mindennapokat!  
      Végh Tamás nyugdíjas lelkipásztor  
 
 

Megvál tóm 
A szívem ujjong és örül, 
Mert Jézus Krisztus lakja. 
Istent dicsér, égig felér 
magasztaló szózatja… 
Hatalmasan tett énvelem: 
hozzám hajolt a kegyelem. 
Fennen dicsérem szüntelen 
mindenható Megváltóm! 

Az Úr a menny előízét 
már itt lelkemnek adja. 
Sugárzó nap kelt fel nekem 
s nincs többé alkonyatja. 
Hatalmasan hint tiszta fényt. 
Minden sötét elűzve szét. 
Ó áldlak idvességedért 
mindenható Megváltóm! 

Te értem adtad életed. 
Hogy élhetnék én másnak? 
Minden erőm, szolgálatom 
oly gyenge háladás csak. 
Békém nagy áron nyerve meg 
véreddel fedted vétkemet 
s én vég nélkül örülhetek 
Tebenned, én Megváltóm! 
      Németből: Túrmezei Erzsébet 
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Hat év áldásai 
Sebestyén Győző nagytiszteletű úr kérésére 
szívesen megosztom, miként láttam az el-
múlt 6 évet presbiterként. 
Nagyon meglepődtem hat évvel ezelőtt, ami-
kor nagytiszteletű úr jelezte nekem, hogy 
jelölnének presbiternek. Eddigi életem során 
számos lakhelyem volt, jelenleg sem Fóton, 
hanem Dunakeszin élek családommal,    
ugyanakkor Fóton nap mint nap megfordu-
lunk. 
Hat évvel ezelőtt nagy megtiszteltetésnek 
vettem, hogy pótpresbiternek választottak, a 
fogadalomtétel megérintett, azért is, mert a 
presbitérium második legfiatalabb tagja vol-
tam. Ez az időszak a megfigyelés, tanulás 
időszaka volt számomra. 
Külön szeretném kiemelni a gyülekezeti 
alkalmak közül a családi napot, mert mind-
három gyermekem igen jól érzi ott magát 
évről-évre a korosztályos alkalmakon. 
Ahogy teltek a szolgálati évek, azt vettem 
észre, hogy presbiter lettem. A presbitérium 
legfiatalabb tagja. Innentől, ha úgy alakult, 
véleményt is formáltam a dolgokról. Szá-
momra előremutató volt, hogy a presbité-

rium egysége hat év alatt végig megma-
radt. Még akkor is, amikor nagyon nem volt 
egyszerű a helyzet. Értve itt azt, hogy az 
egyházmegye éléről távozott az akkori espe-
res. Esperes urat jól ismerem, igehirdetései, 
előadásai számomra a mai napig előremuta-
tóak és tanulságosak. Fóton presbiteri 
csendesnapon tartalmas igemagyarázatot 
hallhattunk tőle. Ahogy távozott az egyház-
megye éléről, nekem több szempontból is 
figyelemfelkeltő volt. Esperes úr hitben 
megmaradt és erősödött, felesége számomra 
az igaz, hű segítőtárs mintaképe. Sípos lel-
kész házaspár gyerekeit kiemelten szeretem. 
Összegezve a történteket, azon voltam és 
azon vagyok, hogy ilyen jellegű dolog, ami 
megtörtént az egyházmegye élén, többet ne 
fordulhasson elő. 
A gyülekezeti ház és a templom is nagyon 
szépen megújult! Mikor alkalomról-
alkalomra eljutottam családommal a temp-
lomba, három dolog volt, ami megfogott. Az 
első a Hálaénekkar éneklése. A második 
tiszteletes úr igehirdetése, amit minden év-
ben a gyászolóknak mond el (minden első 
advent előtti vasárnap). Tiszteletes úr a vi-
gasztalás kegyelmi ajándékát kapta az 
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Úrtól. Abban az országban, ahol több a te-
metés, mint a keresztelő, ez a kegyelmi aján-
dék igen értékes! Ha már a keresztelőről van 
szó, tiszteletes asszony keresztelői igehir-
detései igen áldásosak, ezeket adott esetben 
a keresztelő családoktól is hallom. Ráadásul 
a lelkész házaspár ezeket az ajándékokat 
nem magának, hanem Isten dicsőségére, 
embertársaink javára használja. 
Szeretném megemlíteni a Száz Juhocska 
Óvodát! Két gyermekünk járt, és egy gyer-
mekünk jár ide. Mi ebbe a rendszerbe illesz-
kedtünk bele. Az, hogy gyerekeink a ki-
egyensúlyozott óvodai légkört hazahoz-
zák, már-már természetes. De amikor kite-
kintek máshova, másik óvodába, akkor lá-
tom, hogy nem mindenhol ilyen kiegyensú-
lyozott a kép, és akkor szoktam mondani 
feleségemnek, tegyük össze a két kezünket 
az óvodáért és az ott szolgáló óvónőkért és 
dadusokért! Az, hogy az óvoda vezetőváltása 
békességben zajlott le, ismét áldásos dolog 
volt számomra. Az, hogy Bence fiam megér-
tésre talált óvónői személyében, számomra 

kiemelten kezelendő dolog a mai napig. Az, 
hogy az iskolában helytáll, az a Csengő cso-
portban kezdődött el. 
Szeretném megemlíteni az Ökumenikus Is-
kolát is. Két gyermekem jár az alsó tagozat-
ba. Kósa Ernőné (Mónika néni) 4b osztályfő-
nökét és Veres Gabriella (Gabi néni) 2b osz-
tályfőnökét szeretném kiemelni. Amíg a 4b 
tanulói úgy fejezik be a napot, hogy 
„Köszönjük Urunk a mai napot és add, hogy 
amit tanultunk neved dicsőségére és ember-
társaink javára fordítsuk.”, addig jó helyen 
vannak a gyerekek! Amíg a 2b tanulóinak 
osztályfőnöke a gyerekek szép eredményé-
nek külön megörül, és az osztályon belül ezt 
még meg is ünneplik, mondván, örüljünk 
egymás eredményeinek, azt mondom, gyere-
keink jó helyen vannak!   
Itt szeretném megemlíteni viszont azt a tényt 
is, hogy igazgatóváltásra került sor. Ez me-
gint nem volt egyszerű helyzet. Ugyanakkor 
szeretném megemlíteni Arany Sándor igaz-
gatóhelyettes szerepét ebben a nem könnyű 
helyzetben – mint igazgató vett részt az isko-



 

 

la életében. Ezt sikerült úgy megoldania, 
hogy gyerekeink az iskola átmeneti helyzeté-
ben semmit nem vettek észre abból, hogy 
igazgatót keresnek az iskolába. Úgy, hogy 
évzárókor Arany Sándor egy képzeletbeli 
könyv lapozgatásakor felsorolta mennyi ál-
dásban volt részünk az iskola kapcsán. En-
nek utólag akkor is megörültem, mikor az új 
igazgató, Kovács József a nyitóáhítatán Isten 
áldásairól beszélt, ami számunkra van előké-
szítve. Tehát az évzárónak volt folytatása az 
évnyitón is. Nagyon bízom benne, hogy az 
iskola élete egyre inkább stabilizálódik! 
Számomra ezek voltak azok a dolgok, amik 
az elmúlt 6 évben említésre méltóak voltak. 
Áldás, békesség!          Szénási András  
 
 

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 rámragyog:  
„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  
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Berekfürdô 
 „Nem az egészségeseknek van szükségük 
orvosra, hanem a betegeknek.” (Mt 9,12) 
Legutóbb „rakoncátlan bárány”-ként írtam 
ebbe a lapba, ha jól emlékszem 2011 decem-
berében a megtérésemről. Most, hogy ismé-
telt felkérést kaptam egy írásos beszámolóra, 
ezúttal a berekfürdői csendeshétről, már talá-
lóbb lenne a „rakoncával részben ellátott” 
kifejezés, bármit is jelentsen… A rakonca 
eredetileg egy kocsin, szekéren lévő függőle-
ges támasztórúd volt annak érdekében, hogy 
a szállítmány le ne hulljon, szét ne rázódjon 
– átvitt értelemben korlátot is jelent. 
A szó pozitív értelmében véve tehát úgy 
érzem, korlátozott vagyok, de nem akadá-
lyoztatott. Olyan korlátokkal, rakoncákkal 
szerelt fel az Úr, melyek védelmet adnak. 
Olyan korlátokkal, mint amilyenek egy sza-
kadék szélén védik az embert a lezuhanástól. 
Persze néha szeretünk kíváncsiskodni, még 
ha látjuk is a figyelmeztető táblát: „Kihajolni 
tilos!” 
Ott tartottunk a történetben, hogy ez a bizo-
nyos rakoncátlan bárány elindult megvál-
tott élete rögös útján, a kezdeti nehéz pró-
bákat követően rengeteg csodát megta-
pasztalt, és bőséges áldásban lehetett ré-
sze, de egy ponton megrekedt. Úgy érezte, 
valami nincs rendben, de nem tudta, ponto-
san mi lehet a gond, talán szem elől tévesz-
tette volna a pásztort? Ilyen állapotban került 
a fóti nyájjal Berekfürdőre, hogy leromlott 
lelkiállapotát kezelésbe vegye az Áldott  
Orvos… 
A berekfürdői csendeshéten a délelőtti alkal-
mak üzenete szólított meg leginkább. A bi-
zonyságtételek és az esti alkalmak is gazdag 
tartalommal, mondanivalóval bírtak, mégis 
azt hangsúlyoznám ki, ami engem személy 
szerint leginkább megszólított.  
Kedden délelőtt Sebestyén Győző lelkipász-
torunkon keresztül szólt az üzenet: csende-
sedjünk el, lassítsunk, álljunk meg és szem-
lélődjünk. Ha mindig rohanunk és csupán 



 

 

a túlélésre játszunk, mikor gyönyörkö-
dünk az Úrban? Ha nem része a minden-
napunknak, elszakadunk tőle. Teremtő 
Atyánk nem mindig csak a hatalmas dolgok-
ban van ott, hanem a hétköznapi „kis” dol-
gokban is, vegyük ezeket is észre! 
Pocsai Sándor lelkipásztor két délelőttön a 
keresztyén családról és a keresztyén otthon-
ról tartott előadást. A család vonatkozásában 
három kérdést járt körül:  
1.) Ki embere vagy?  
2.) Hová mégy?  
3.) Kiéi ezek előtted?   
E körben felmerült általános mulasztá-
sunk, az elhallgatott Isteni Szó, mely a 
bibliai ősatyákat is terhelte, és sok esetben ez 
a mulasztás családi drámákba torkollott. Pél-
dául Izsák sem mesélte el gyermekeinek azt 
a megtapasztalását, amikor apja fel akarta 
áldozni, vagy azt, hogyan kérte el imádság-
ban feleségét, és arról sem beszélt Jákóbnak, 
hogy ő lesz a következő ősatya, holott erre 
ígéretet kapott. Nagyon szép gondolatnak 
találtam, hogy a teremtett világ maga is egy 
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nagy igehirdetés. Legyünk mi is része en-
nek, tegyünk bizonyságot a családunkban 
az Úr Jézus Krisztusról! 
A keresztyén otthon témájában ismételten 
mulasztásos bűnök kerültek a figyelem kö-
zéppontjába: az elmulasztott idő és az elmu-
lasztott táplálék. Ha nem adjuk meg gyer-
mekeinknek a szükséges időt, nem adunk 
nekik igei táplálékot, biztosak lehetünk 
benne, hogy találnak maguknak más szó-
rakozást, de nem feltétlenül olyat, ami az 
épülésüket szolgálná. Nem mindegy, hogy az 
idő múlik (nem lehet visszahozni, kicsúszik 
a kezünkből) vagy telik (megtöltjük tarta-
lommal). Ha nem fogadunk szót az Igének, 
ne várjunk engedelmességet gyermekeink-
től sem. Az Ige szerint szükséges nevelnünk 
és élnünk – rendszerben, hiszen Isten a rend 
Istene, nem a rendetlenségé. Sok családban a 
napi 8 óra alváson, 8 óra munkán kívül meg-
maradt 8 óra egymással töltött idő sajnos 
inkább képernyő előtt töltött idővé degradá-
lódott. Ügyeljünk tehát, ne lopjuk el ma-
gunkat családtagjainktól, és az idő, amely 



 

 

még rendelkezésünkre áll, ki ne csússzon 
a kezünkből! A kiscsoportos beszélgetésen 
a témát tovább boncolgatva felvetődött a 
kérdés, hogy az otthon, a családi fészek mi-
től az, ami. A fészek stabilitásához kell vala-
miféle tapasztóanyag, mely esetünkben   
Jézus, aki maga a SZERETET.  
Pocsai Sándorné szerda délelőtti előadása az 
okkultizmusról igencsak felkavarta a kedé-
lyeket. Megdöbbentő volt, hogy megtért, 
okkult bűneit korábban már megtagadó em-
berként mégiscsak voltak pontok, melyekben 
érintve éreztem magamat, és melyektől siet-
ve igyekeztem is megszabadulni. Isten azért 
tilt el dolgoktól, mert féltőn szerető Isten, 
nem rosszat akar nekünk, csak meg akar 
óvni. Az ördög már azzal is sikert ér el, ha 
úgy tartja távol az embereket Istentől, hogy 
csupán elvonja a figyelmüket. Valljuk be, ez 
az esetek zömében nem is tudatosul, gondol-
junk csak a közösségi portálok haszontalan, 
időpocsékoló görgetésére. Őszintén megval-
lom, minden egyes ponttal nem tudok mara-
déktalanul egyetérteni, de úgy sejtem, ezzel 
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nem vagyok egyedül. A konklúzió ezzel 
kapcsolatban az volt számomra, hogy egyé-
nileg imában kell elkérni, mutassa meg ne-
künk a Mindenható, mi az, ami az életünk-
ben nem kedves előtte. Megbízható támpont, 
ha úgy tetszik „rakonca” a lelkiismeretünk 
ezen a téren is.  
Kemény beszédeket hallottunk! De Mennyei 
Atyánk az ítéletet sosem bosszúvágyból hir-
dette, hanem a célból, hogy a bűnös embere-
ket megtérésre ösztönözze. Hiszen nincs 
hiábavalóság, csak formálódás!  
Az esti áhítatok alkalmával Barthos Gergely 
hévízgyörki lelkipásztor a gadarai megszál-
lott történetét (Lk 8,26-39) bontotta ki, a 
beteg, bűnös állapotból való gyógyulás útjá-
ról beszélt a minden nap elhangzott bevezető 
Ige után: „Azért jelent meg az Isten fia, hogy 
az ördög munkáit lerontsa.” (1Jn 3,8b) Az 
áhítatok a következő címszavak köré épültek 
fel: TALÁLKOZÁS – DIAGNÓZIS –    
JÉZUS HATALMA – ELUTASÍTÁS – 
KÜLDETÉS.  
Visky János gondolatát idézem „A szeretet 



 

 

iskolájában” című könyvéből: 
„A gyógyszeriparban ismerős a panateia 
kifejezés, ami arra utal, hogy vannak gyógy-
szerek, amelyek többféle betegségre alkal-
mazhatók. Szeretnénk olyan orvosságot, ami 
minden betegséget gyógyít. Ilyent azonban 
az ember nem képes előállítani. De, ami le-
hetetlen a gyógyszeriparban, az Isten számá-
ra lehetséges! Isten patikájában van olyan 
gyógyszer, ami mindent gyógyít. Ez az aga-
pé-szeretet, amiről Pál apostol annyi mindent 
elmond.” 
Az utolsó napon a küldetésről szóló igehir-
detés szépen lekerekítette, küldetéssel látta el 
a fóti és hévízgyörki nyájat: „Térj haza, és 
beszéld el, mit tett veled az Isten.” (Lk 8,39) 
Ha már az Úré vagy, neked is van küldeté-
sed, feladatod. Legyél hát Te is egy küldött 
angyal! Légy nyugodt, ahová Ő küldött, oda 
veled fog menni, sőt azt is mondja: 
„Megtanítalak arra, hogy mit be-
szélj!” (2Móz 4,12)  
Tudni kell, hogy nemcsak szavakkal, ha-
nem szavak nélkül is bizonyságot teszünk, 
és hogy a legnehezebb, mégis leglátványo-
sabb terep a család. Jézus a 12 apostolon 
keresztül az egész világot felforgatta, Fóton 
pedig nem csak 12 ember van… 
Az egyik este levetített „A fegyvertelen ka-
tona” című Mel Gibson filmből is fontos 
üzenetet kaptam. A címszereplő lelkiismereti 
okokból nem fogott fegyvert, mégis a legke-
ményebb frontvonalon került bevetésre. 
Fegyver nélkül a sérült katonák mentésébe 
fogott, sikeresen, itt hangzott el a kérés   
Istenhez: „Csak még egyet!” Mennyire 
gyümölcsöző lenne, ha a lélekmentéshez 
mi is így állnánk! De ez a mondat egyúttal 
arra is ösztönzött, hogy miközben megfutom 
az előttem álló távot, hosszútávú formálódá-
som útját hasznos lenne rövid távú célokra 
bontani.  
A következő állomás célkitűzését számomra 
a fiam gyermek-istentiszteleten készített 
hűtőmágnese hordozza: „Egyetlen rossz szó 
ki ne jöjjön a szátokon, hanem sokkal inkább 
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az, ami alkalmas az építésre.” (Ef 4,29) 
Zárógondolatként egy Berekfürdőn elhang-
zott dal szövegével buzdítom a kedves test-
véreket: 

„Munkára fel, munkára fel!  
Ki nézné tétlenül az aratást,  

Míg mind körülte leng a dús kalász,  
És sorba szól az Úr szolgáihoz: 

’Menj és dolgozz, Menj és dolgozz!’” 
(Hallelujah! 372. ének) 

   „Egy rakoncával részben ellátott bárány” 

 
A�végigcsókolt�Biblia�
Sok�porosodó,�drága�Biblia,�
ha�kinyitását�mindhiába�várja,�
lenne�nagyörömest�
távoli�vak�testvérünk�Bibliája.�

Elveszítette�mindkét�karját,�
rászakadt�a�vakság�éjjele.�
De�felragyogott�néki�Krisztus,�
és�az�élete�fénnyel�lett�tele.�

Szomjazott�az�Ige�kristályvizére.�
Hogyan�is�olvashatna�Bibliát?�
Keze�sincsen,�hogy�betűit�tapintsa,�
és�nem�betűzheti,�mint�aki�lát!�

Mégis�Bibliát�olvas!�
Előtte�vakírásos�Bibliája.�
Nyelvével�tapintja�ki�betűit,�
s�lelke�az�Ige�mélységeit�járja.�

Így�csókolta�elölről-végig�többször�
Isten�szent�könyvét.�Az�az�élete,�
vigasztalása,�kincse,�békessége!�
S�Bibliája�sokunk�ítélete.�

Éhezzük-e,�ahogy�ő�éhezi,�
és�látó�szemünk�tapad-e�úgy�rája?�
Nem�vádol-e�bennünket�távoli�
testvérünk�végigcsókolt�Bibliája?!��

�� � � � � � Túrmezei�Erzsébet�



 

 

Házasságújító Hétvége 
„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megse-
gít engem.” (Zsolt 55,17) 
A mai rohanó világunkban olyan sok min-
denre kell figyelnünk, időt szakítanunk, ezt 
érzem magunkon és a környezetünkben élő 
embereken is, hogy szinte versenyt futunk az 
idővel. Sok mindenben kell megfelelnünk 
munkahely, család, gyülekezet, szülők felé 
stb. Mindezek a szorítások mellé párosulnak 
a mai világ támadásai a családok, házassá-
gok irányába. Ezek 
árnyékában és a 
„rózsaszín szem-
üveg” hiányában 
bizony hamar kelet-
keznek konfliktusok 
és feszültségek a 
házasságokban, 
legalábbis a miénk-
ben igen. Olyan 
könnyen keletkez-
nek közöttünk 
bántások, sértődé-
sek, haragtartás, 
indulatok, türel-
metlenség, hosszú 
a lista, nem sorol-
juk tovább. Viszont 
sokszor nehezen 
megy ezeknek a 
dolgoknak a rende-
zése egymás irányába és az Úr felé is, még 
hívő házaspári kapcsolatban is. Rendezetlen 
dolgaink miatt leszünk megkeseredettek, 
egymástól elszigetelődöttek, elhidegült 
házaspár, akik élnek egymás mellett, de 
nem egymással, és nem az Úr dicsőségére, 
hanem szomorúságára.  
A mi házasságunkban is bekövetkezett egy 
ilyen hullámvölgy, amiből a magunk erejé-
ből nem tudtunk kimászni, sőt a mélyről 
talán még mélyebbre süllyedtünk. Kifelé 
még próbáltuk azt mutatni, hogy minden 
rendben van, de családtagjaink, a szűkebb 
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környezetünk látta küszködésünket. Hisz-
szük, hogy látta az Úr is és Ő annyira sze-
ret bennünket egyenként és házaspárként 
is, hogy segítő kezet nyújtott felénk akkor, 
amikor mi már magunktól úgy gondoltuk, 
hogy nincs megoldás a házasságunk meg-
mentésére. 
Ekkor kedves meghívást kaptunk Nagy 
Zsolttól és Esztertől egy Házasságújító Hét-
végére, melyet a Bibliai Házassággondozó 
Szolgálat szervezett. November 17-én pénte-
ken délután érkeztünk Dömösre a Biblia 

Centrum Alapítvány 
vendégházába. 17 
házaspár volt a 3 
csoportvezető há-
zaspárral és a 2 hát-
térszolgálatot ellátó 
házaspárral együtt.  
Előadás, az előadás-
hoz kapcsolódó 
kérdések páros fel-
dolgozása és cso-
portos beszélgetés 
követték egymást.  
Az előadások jól 
felépített tematika 
alapján a házasság-
ban és a házaspárok 
között előforduló 
problémákról szól-
tak, amelyeket az 
Ige mérlegére tet-

tek. A Biblia adta az alapot mindenhez. Az 
előadásokat Istent dicsőítő énekek, humor és 
sokszor az előadó házaspár öniróniája tette 
színesebbé. 
Mindhárom csoportban 5 házaspár volt a 
csoportvezetőkkel együtt. A mi csoportunkat 
jó hangulat, őszinte beszélgetések és nyitott-
ság jellemezte. A rövid idő ellenére olyan 
volt, mintha régóta ismertük volna egymást. 
A többi csoportról is hasonló, pozitív véle-
ményeket hallottunk, több barátság is szövő-
dött a hétvége alatt. 
És hogy miért nem írunk konkrétan arról, 
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hogy ott mi hangzott el? Azért, mert ezt más 
házaspároknak is meg kell tapasztalni, el kell 
menni egy Házasságújító Hétvégére. Ha 
most elmesélnénk azt a rengeteg meglepe-
tést, a naponta megtapasztalt figyelmességet 
és szeretetet, a sok kedves gesztust, amellyel 
a háttérszolgálók megszínesítették az ottlé-
tünket – lelőnénk a poént. Mindenkinek 
ajánljuk, akinek nincs baj a házasságá-
ban, annak biztosan rámutat Isten az Igén 
keresztül a problémákra, akinek baj van a 
házasságában, annak terápia ez a hétvége. 
Bátran ajánljuk minden házaspárnak, mind-
egy hány éves házasok, hogy vegyenek részt 
egy Házasságújító Hétvégen, mert Isten 
megújító kegyelmét és szeretetét tapasztal-
hattuk meg mi is. 
Mit kaptunk a hétvégén? 
Erzsi: A férjemmel a „kötelező” beszélgeté-
seken sok problémát elő kellett vennünk. Ha 
mindet nem is oldottuk meg, de elindul a 
szándék, hogy ne a szőnyeg alatt tartsuk a 
gondokat. Fejlődnünk kell a kommunikáció-
ban, több időt kell szánnunk a problémák 
megbeszélésére. 
Ha haragszunk egymásra, akkor is ki kell 
tudni mondani, hogy így is szeretlek, mert 
ilyenkor vagyunk a legsebezhetőbbek, a leg-
inkább rászorultak a jó szóra. 
Fontos lett számomra a bocsánatadás. Nem-
csak a férjem felé, hanem régi sérelmek mi-
att is lehet bocsánatot adni, még olyanoknak 
is, akik nem kértek bocsánatot, vagy már 
nem is áll módjukban bocsánatot kérni. A 
gyakorlati tanácsot is szeretném magamévá 
tenni: kis cédulára felírni, hogy kinek, miért 
szeretnék bocsánatot adni, Isten elé vinni 
imádságban, majd összetépni a cédulát. Re-
mélem a gyakorlatban is menni fog. 
Gyula: Sok istentisztelet, csendesnap, 
csendeshét, evangelizáció volt már az éle-
temben, amik nagy haszonnal szolgáltak és 
segítettek előbbre haladni a hívő életemben. 
De ki merem jelenteni, hogy ez a Házasság-
újító Hétvége Istennek olyan munkája volt 
az életemben, ami a megtérésem után a leg-

fontosabb dolgot, a házasságomat kezdte el 
ápolni, de legyek teljesen őszinte: megmen-
teni. Ezen a hétvégén bekerült a házasságom 
Isten műhelyébe, ahol szakértő mesterek 
hozzáértő módon, hiszem, hogy Isten Szent-
lelkének vezetésével azon munkálkodtak, 
hogy amit én elrontottam a házasságomban, 
azt helyreállítsák. Ezt a munkát határozottan, 
de nagyon sok szeretettel végezték. Sok-sok 
kellemes meglepetés ért ezen a hétvégén 
mind fizikai, mind lelki értelemben! Tudom, 
hogy amit hosszú időn keresztül elrontot-
tunk, nem lehet egy hétvége alatt rendbe 
hozni. De segítséget kaptam a kezdő lépések 
megtételéhez, amit magamtól nem tudtam 
volna megtenni. Hálás vagyok Istennek, ami-
ért eljutottam erre a hétvégére! 
Ezt az Igét kaptam Dömösön: „Mert én újat 
cselekszem, most kezd kibontakozni, majd 
megtudjátok!” (Ézs 43,19) 
         Matyó Gyula és Erzsi 

 

Karácsony   

Karácsony nem édes hangulatot jelent.  
Régi történetet, mégis döntő jelent.  
Törvény, vagy kegyelem? Melyik mellett állasz?  
Szolga vagy gyermek vagy? Kettő közül válassz.  

Két hegy áll előtted. Fel kell menned egyre.  
Vagy a villámokat sújtó Sínai hegyre,  
Avagy a másikra. Fel a Golgotára.  
Jézus drága vére lett oltalmad ára.  

E világot Isten oly nagyon szerette,  
Hogyha hiszel Benne, bár bűnös vagy noha,  
Hogy Szent Fiát adta. Éretted is tette.  
Örök élted legyen, el ne vesszél soha.  

Karácsony nem édes hangulatot jelent.  
Régi történetet, mégis döntő jelent.  
Pásztorok és bölcsek, s az angyali ének,  
Széthasadt kárpitját a Szentek Szentjének.  

Atyai ház nyitva. Menjünk kicsik, nagyok!  
Mint tékozló fiú én már itthon vagyok. 
           Ismeretlen szerző 
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mindennapokat, és igen valószínű, hogy né-
hány évvel ezelőtt én is boldogan dagonyáz-
tam volna ebben a mocsárban. Mai fejjel 
viszont – hála ezért Istennek – rendkívüli 
módon frusztrált az egész. De, sajnos nem az 
evangélium hirdetésére kapott lehetőség le-
begett a szemeim előtt, hanem inkább szép 
lassan kizártam magam a közösségből. Ha-
ragudtam, mérges voltam mindenre és 
mindenkire, nem tudtam mit kezdeni a 
helyzettel. Mindez addig fajult, hogy fülhall-
gatóval a fejemen dolgoztam, és nem akar-
tam sem látni, sem hallani, tudni arról, ami 
körülöttem zajlik. Csak a munkához szüksé-
ges kommunikációra voltam hajlandó, kerül-
tem az embereket.  

Ebben a negatív, 
keserű és szeretetlen 
hangulatban szólított 
meg tiszteletes asz-
szony, hogy Végh 
Tamás bácsi egy 
lelkészi csendes-
héten szolgál és örül-
ne, ha egy-két család 
bizonyságot tenne, 
hogy milyen sok jót 
tett velük az Isten. 
Elképzelhetitek, test-
vérek, hogy milyen 
félelem volt bennem. 
Egyrészt, hogy lehet 
egy ilyen állapotban 
őszinte szeretetről, 

köszönetről, háláról beszélni? Másrészt kiáll-
ni lelkészek elé, és ott bizonyságot tenni 
erről? Alapjáraton is rendkívül izgulós va-
gyok, hát még egy ilyen szituációban. Na-
gyon szégyelltem, és rendkívül méltatlannak 
éreztem magam. Az említett alkalom előtti 
vasárnapon vendég lelkipásztor szolgált az 
istentiszteleten. A következő igei üzenetet 
hozta a gyülekezetnek és hiszem, hogy sze-
mély szerint nekem is:  
„Felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjé-
nek képmására állandóan megújul, hogy 

Lefegyverezve 
Füle Lajos - Jézus itt van 

Jézus itt van s veled marad  
mindig, ha kéred.  

Ne te valósítsd meg magad,  
hanem Ő téged. 

Munkahelyemen nagy változások, átszerve-
zések következtében megszűnt a tizenkét év 
alatt kis családdá kovácsolódott szervezet. 
Tagjait nem menesztették, csak más szerve-
zeti egységekhez szórták szét. Eleddig az 
irodaház megbecsült tagjaként dolgoztunk 
két-három fős irodák kényelmében. Bevall-
va, vagy bevallatlanul, de ez a tudat egy ki-
csit felfuvalkodottá 
is tett. Így kerültem 
át egy teljesen új 
környezetbe, egy 
húsz fős irodába a 
feldolgozó terület 
mellé. Az új helyiség 
ablaka egy kb. ötven 
méterre elhelyezke-
dő, nagyfeszültségű 
ELMŰ állomásra 
néz. Feladatköröm 
különösebben nem 
változott, csak bő-
vült. 
Minden porcikám 
tiltakozott az átköltö-
zés ellen, de szere-
tem azt, amit csinálok, és nem is voltunk, 
vagyunk abban a helyzetben, hogy felelőtle-
nül belevágjak valami újba, bizonytalanba. 
Az igei vezetés is azt támogatta, hogy nem 
elszökni kell, hanem maradni. De ez cseppet 
sem ment könnyen. Az állandó zsivaj, a ká-
romkodások, az istenkáromlás, a böfögő, 
kebleit masszírozó kolléganő, az állandó 
panaszáradat, a szerencsejáték mánia, asztro-
lógia, álomfejtések és a reggeltől estig dol-
gozó kollégák, akik a vezetői elvárás szerint 
nem szeretnek otthon lenni. Ezek jellemzik a 
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Anyakönyvi híreink 2016. december 18-ig 
 

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

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

Felnőttkeresztség: 
Tornai Faragó Bettina- Faragó József és Ványi Emilia gyermeke december 04. 
 
Konfirmálók 
Fiataljaink konfirmációja:  
Arany Boglárka, Bagu Ádám, Bartha Zsombor, Győri Boldizsár, Jakus Dániel, Kerti 
Dániel, Kiss Bence, Pozsár Evelin, Sebestyén Mátyás, Szabó Zalán, Tarcza Teodóra, 
Tóth Kristóf, Tóth Krisztián Márk. 

Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében! 

Anyakönyvi híreink 2017. december 03-ig 
 

Esküvők – A következő párok kértek áldást házasságkötésükre: 
Fazekas István és Kertész Zsófia május 13. 
Forgács István és Holdasi Mária május 20. 
Ács Szabó Lajos és Balog Nóra június 10. 
Nerpel Albert és Hajdara Nóra július 08. 
Papp Dávid és Bertus Renáta július 22. 
Elek Dávid János és Kovács Beáta Anita augusztus 26.   
Lőrincz András és Csók Andrea november 18.       
 
Keresztelők – Osztozunk a gyermekáldást kapott családok örömében  
VARGA EMESE KINCSŐ - Varga Máté és dr. Brüchner Melinda gyermeke április 02. 

JUHÁSZ KRISTÓF ATTILA - Juhász Attila és Török Eszter gyermeke június 11. 

NÉMETH LÉNA - Németh Pál és Izer Szilvia Diána gyermeke június 25. 

PAIZS GRÉTA BOGLÁRKA - Paizs Ferenc és Dadasev Krisztina gyermeke július 02. 

VASS DORKA - Vass Zoltán és Tardi Szabina gyermeke július 16. 

KOCZUR NIMRÓD - Koczur György és Schultz Brigitta gyermeke július 23. 

MIKLÓS BENEDEK - Miklós Gergely és Dobróczy Orsolya gyermeke augusztus 06. 

DEBRECZENI-KONCZ HANNA - Debreczeni-Koncz Zoltán és Koncz Klaudia gy. aug. 20. 

CZÉGÁNY BALÁZS SÁNDOR - Czégány Sándor és Szűcs Margit gyermeke augusztus 27. 

GYERGYÓI HUNOR - Gyergyói István és Elek Szilvia gyermeke szeptember 10. 

KÓKAI NINA HAJNALKA - Kókai Ferenc és Cseh-Szakál Hajnalka gy. szeptember 17. 

PFEIFFER PETRA - Pfeiffer Zsolt és Bilik Melinda gyermeke október 01. 

ANTAL ZOÉ HANNA - Antal Péter és Homitzky Lilla Virág gyermeke november 12. 

BERÁN ZOÉ SZÓFIA - Berán Károly és Kocsis Krisztina gyermeke november 19. 

KISS MIHÁLY BÉLA - Kiss András Béla és Szucsik Noémi gyermeke november 26. 

 

Felnőttkeresztség: 
Téglás Antónia, Kunstár Zoltán 
 
Konfirmálók 

Fiataljaink konfirmációja: 
Ambrus Marcell, Csúzi Jusztina Zsófia, Dávidházy Petra, Elek Mózes,  
Horváth Gergely, Krafcsik Mátyás, Szabó Réka, Szendrei Levente László,  
Téglás Antónia, Tóth Anikó, Tóth Tímea Kitti 

Felnőtt konfirmálók: 
Cselőtei Istvánné, Nagy Andrea, dr. Dunár Ildikó, Szedlacsek Gindele Andrea,  
Bartha Elemérné, Horváth Zoltán, Berényi Éva 
 
Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében! 
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Temetések – Az Úr vigasztalását kérjük a megszomorodott szívűeknek: 

 

Elhunyt testvérünk Lakcíme Halálának ideje 

Nagy Géza (72) Fót, Mária u. 11. 2017.01.21. 

Bartha Ferencné Pozsár Borbála (77)  Fót, Bocskai u. 4. 2017.02.10. 

Cselőtei Istvánné Béres Lídia (89) Fót, Kemény G. u. 12. 2017.02.16. 

Döményi Istvánné Cselőtei Erzsébet (93)  Fót, Liget u. 7. 2017.02.25. 

Papolczy Lajosné Farkas Julianna (83)  Fót, Bajcsy Zs. u. 32. 2017.02.28. 

Koncsár Mihályné Sürü Anna (63) Fót, Szent Benedek park 65. 2017.03.13. 

Miskolczi Józsefné Strasszer Terézia (82)  Fót, Beniczky u. 16. 2017.03.23. 

Fábi Jánosné Kalmár Mária (84)  Fót, Mindszenti J. u. 30. 2017.03.31. 

Turai Péter (91)  Fót, Tessedik S. u. 11. 2017.04.20. 

Forgács József (83)  Fót, Vas Gereben u. 2. 2017.04.26. 

Elek Jánosné Sziráki Erzsébet (69)  Fót, Deák F. u. 21. 2017.04.28. 

Simon István (73)  Fót, Eőri B. u. 45. 2017.04.28. 

Balogh Jánosné Barsi Zsófia (82)  Fót, Dózsa Gy. u. 15. 2017.04.29. 

Müller Virág (4)  Fót, Bartók B. köz 15. 2017.05.06. 

Tokai János Pál (79)  Fót, Petőfi S. u. 27/a. 2017.06.05. 

Zimmer Jenőné Rák Erzsébet (89)  Bp., Vezér u. 153. 2017.06.16. 

Zimmer Jenő (83)  Bp., Vezér u. 153. 2011.04.29. 

Kovács Nándorné Balogh Mária (74)  Fót, Rév u. 3. 2017.06.17. 

Pozsár Jánosné Varga Edit (53)  Fót, Mindszenti J. u. 10. 2017.07.19. 

Lőrik István (75)  Bp., Matróz u. 6. 2017.07.22. 

Nagy Gyula (78)  Fót, Baross u. 8. 2017.07.24. 

Győri Péter (69)  Fót, Berda J. u. 25. 2017.08.02. 

Pompos Gyula (63)  Fót, Rév u. 102. 2017.08.09. 

Bebők János (94)  Fót, Sipos P. tér 23. 2017.08.15. 

Bene Gyuláné Dányi Valéria (51)  Fót, Tanács J. u. 34. 2017.08.22. 

Farkas Lászlóné Elek Julianna (84)  Fót, Kossuth u. 41. 2017.09.04. 

Balogh László (63)  Fót, Szent Imre u. 68. 2017.09.07. 

Molnár Imre (70)  Értény, Béke tér 253. 2017.09.20. 

Szikszai Istvánné Tóth Erzsébet (85)  Fót, Deák u. 25. 2017.10.01. 

Csepa Györgyné Molnár Borbála (74)  Fót, Berda J. u. 10. 2017.10.20. 

Kovács Lajos (88)  Fót, Győrffy u. 15. 2017.10.24. 

Nagy Istvánné Cseri Katalin (76)  Fót, Szabó P. u. 11. 2017.10.24. 

Lázár László (55)  Fót, Liget u. 2/a. 2017.11.12. 

Tamás László (82)  Fót, Győrffy u. 9. 2017.11.16. 

Cselőtei István (62)  Fót, Kiss J. u. 63. 2017.11.19. 

Kecskés Józsefné Balázsi Margit (77)  Fót, Széchenyi u. 27. 2017.11.19. 
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egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs 
többé görög és zsidó, körülmetéltség és 
körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga 
és szabad, hanem minden és mindenekben 
Krisztus. Öltsetek tehát magatokra - mint 
Isten választottai, szentek és szeretettek - 
könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelíd-
séget, türelmet. Viseljétek el egymást, és 
bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek 
panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is 
megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.   
Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, 
mert az tökéletesen összefog mindent. És a 
Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, 
hiszen erre vagytok elhíva.” (Kol 3,9-15) 
Ebben a pillanatban le voltam fegyverezve. 
A szívemig is eljutott végre az, amit az 
agyam fogadott ugyan, de óemberem sértett-
ségtől fűtötten ki akart zárni az egyenletből. 
Enélkül az összetevő nélkül pedig nincs 
megoldás, nincs szeretet, nincs élet.   
„Szeretteim, szeressük egymást; mert a sze-
retet Istentől van, és aki szeret, az Istentől 
született, és ismeri Istent; aki pedig nem sze-
ret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten 
szeretet.” (1Jn 4,7) 
A bizonyságtétel jól sikerült, eltekintve a 
remegő lábaktól és az elenyésző mértékű 
dadogástól. Egy óriási megkönnyebbülés 
volt a jutalom, újra rácsodálkozni arra, hogy 
Isten így is mellettem van és használni akar. 
Már előbb is, de ezután már-már megszé-
gyenítően sokszor, koncentráltan szóltak 
hozzám az Igék a szeretetről.  
Nagyon bánom, hogy bár tudtam, hogy nem 
ez a helyes út, a kísértés erősebb volt, amíg 
csak magamra néztem. A mosoly visszatért 
az arcomra, igyekszem áldással és békesség-
gel forgolódni a helyemen, ahová Isten kül-
dött. Nem tudom, hogy miért és meddig, de 
itt van feladatom. Ugyanott dolgozom, a 
hely nem változott, az emberek is ugyan-
azok, a lelkületük is még a régi.  
A nézőpont viszont mindenképpen más, 
nem a magam igazát fújom, hanem azét, 
Aki ideküldött, hogy az Ő dicsőségét hir-

desse az életem. Nem mindig könnyű, de 
minden reggel kérem az erőt hozzá. 
„Irgalom, békesség és szeretet adassék nek-
tek bőségesen.” (Jud 1,2) 

 
Bár felfelé néztem, de csukva volt szemem, 
Mégsem fordult el tőlem szerető Istenem, 

Intett, dorgált, Fiát küldte hozzám kedvesen, 
Elért engem is a Jézusban megtartó kegyelem. 

             Szabó József 
 
„Hogy mindnyájan  
        egyek legyenek...” 

Krisztus egyháza, e széthullt edény  

élő vizét tört cserepekben őrzi, 

s vannak, akik még tovább tördelik.  

Amikor elment, így imádkozott 

pedig: „…mindnyájan egyek legyenek, 

amint Te bennem s én benned, Atyám!” 

Mi meg hitünkből falat emelünk, 

pedig híd kell a szakadékon át 

felekezettől felekezetig, 

néptől népig, lélektől lélekig. 

Hisz egy nevünk van: emberek vagyunk, 

egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk,  

egyképp gyötör meg minden fájdalom,  

s ha a Föld bármely pontján dúl a harc,  

keresztyénségünk csődje benne van. 

Tanuljuk hát a főpapi imát, 

s minden imánknak refrénje legyen: 

a kegyelemben és a szeretetben, 

az Atyában és a Fiúban egyek  

legyenek végre, kik Őt követik! 

Mert a bűnnek nincs felekezete,  

s a kegyelemből sincs kiközösítve  

sem nép, sem ember, sem felekezet.  

Isten előtt nem fontosak a formák,  

csak a szív fontos: szeresd az Urat  

teljes szívedből! És a bizonyíték:  

felebarátod, mint magad szeresd! 

                    Füle Lajos 



 

 

15 

örömHíRlap 

Bizonyságtétel 2. 2017. KARÁCSONY  

Az Úr tenyerén 
Miért kezdtem most négy év után leírni  
mindazt, ami történt velem: mert megkértek 
rá, vagy írói vénám akarom esetleg újra 
megmutatni, vagy valami más? 
2017 októberében lemaradtam az 
evangélizációs hétről, amelyen Sipos-
Vizaknai Gergely lelkipásztor szolgált. Kö-
vetkező héten, letöltöttem a hanganyagot és 
hallgatni kezdtem munkába menet a vona-
ton, metrón, villamoson és amikor csak lehe-
tett. Néha többször is újrahallgattam egy 
estét. Mindenkinek, akivel csak találkoztam 
elmondtam, feltétlen hallgassák meg. Dol-
gozni kezdett bennem egy-egy történet, amit 
hallottam, majd a buzdítás, tegyünk bizony-
ságot életünkről, hogy hol van benne Jézus.  
Elérkezett október vége, alig vártam, hogy 
Berekfürdőn legyek. Mintha csak folytató-
dott volna számomra az evangélizációs hét. 
Folyamatosan kaptam Jézus üzenetét: „Mire 
vársz még?” 
2013-ban kaptam új szívet az Úrtól, nagyon 
boldog voltam és ezt a Keresztkérdések so-
rozat, és az azt követő konfirmáció – több 
testvéremmel –, csak fokozta. Az Ige, amit 
akkor kaptam még újdonság volt számomra, 
nem igazán értettem az üzenetét... 
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem ha-
lál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, 
sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatal-
mak, sem magasság, sem mélység, sem sem-
miféle más teremtmény nem választhat el 
minket az Isten szeretetétől, amely megjelent 
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”  
(Róm 8,38-39) 
Majd eltelt egy nyugodt év – 2014, egyszer 
csak 2015-öt írtunk. A fennálló autoimmun 
betegségem miatt rendszeres ellenőrzésekre 
jártam. Nyár vége felé kaptam időpontot CT 
vizsgálatra, amolyan rutin vizsgálatnak szá-
mított, nem is tartottam fontosnak. Ugyan, a 
tüdőmről kellett felvétel, de valamilyen ok-
ból végignézték az egész testemet. Mai napig 
hálás vagyok az orvos alaposságáért. A vizs-

gálat végén behívtak, hogy találtak valamit, 
ami további vizsgálatokra ad okot egy másik 
betegség gyanúja miatt. Ne késlekedjek, 
irány a SOTE Klinika. Egyelőre nem gon-
doltam semmi rosszra, miután alapbetegsé-
gem miatt lelkileg már megedződtem. A 
Klinikán egy fiatal orvoshoz kerültem vizs-
gálatra, akinek feltűnt a csuklómon a gumi-
karkötőm (egy református családi nap emlé-
ke). Azt gondolta vércsoport, vagy cukorbe-
tegségre figyelmeztetve hordom. Elolvasta a 
szöveget, nagyon meglepődött. „Minden 
lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 9,23) 
„Maga vallásos?” – kérdezte. 
„Nem, én hívőnek tartom magam.” – vála-
szoltam. 
Elmesélte, hogy a főnöke, a Klinika profesz-
szora szintén vallásos református, sokszor 
idéz a kollégáinak a Bibliából, ekkor még 
nem értettem, miért kell ezt nekem feltétlen 
tudnom. Az elvégzett vizsgálatokból rögtön 
kiderült, hogy a jobb oldali vesémen rosszin-
dulatú daganat fejlődik, sürgős operációra 
van szükség. Orvosommal telefonon tartot-
tam a kapcsolatot, aki pár nap múlva felhí-
vott és közölte, hogy a professzora elvette 
tőle az esetemet, ezentúl vele kell a további-
akban konzultálnom. Megijedtem, mert a 
fiatal orvos szimpatikus volt, és most min-
dent elölről kell kezdenem, nála akartam 
maradni. Ezekkel a kétségekkel otthon sem 
volt könnyű nyugodtnak maradnom.  
Hogyan közöljem a családdal, hogy hamaro-
san meghalok? Boldog a házasságom, 5 éves 
a kisfiam, mi lesz velük?  
Az ovis és a Baba-mama körös anyukák biz-
tattak, ne féljek, túl leszek az egészen... Hi-
szen nem vagyok egyedül, mert velem van 
az Úr és a családom is támogat. Bizakodva 
vártam a műtét előtti utolsó CT-re. Berekfür-
dőre készültünk és még azt is latolgattuk 
férjemmel, hogy a vizsgálatra feljövünk 
Pestre, aztán vissza Berekfürdőre. Nem így 
történt... 2015. október 22-én este dolgoz-
tam, telefonon kívántam jó éjszakát a fiúk-
nak. Szokásos esti bejelentkezés: vacsora, 
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fürdés, fogmosás megvolt, meseolvasás kö-
vetkezik. 
Elbúcsúztam tőlük – a férjemtől örökre...  
Mikor éjjel hazaérkeztem a megszokott lát-
vány fogadott, férjem a televízió előtt el-
aludt... Nem gondoltam semmi rosszra... 
Amikor egy puszit adtam a homlokára tudtá-
ra adva, hogy megérkeztem, semmi reak-
ció... Nem tudtam többé felébreszteni... A 
következő napokban – magamon is megle-
pődve – csak tettem a dolgom, amit tennem 
kellett. Nem okoltam, nem hibáztattam sen-
kit, fájdalmasan tudomásul vettem a tényt. 
Egyedül kell tovább harcolnom a kórral (bár 
a családom ott volt), a férjem nélkül. A 
gyászt nehéz feldolgozni, főleg úgy, hogy 
nem számítasz rá ennyire hamar. Akkor is 
nehéz, ha úgy készülünk minden napra, hogy 
ez lesz talán az utolsó. Észrevétlen módon 
sok erőt kaptam, hálás voltam a gyüleke-
zetnek a sok segítségért, imákért, látogatá-
sért, együttérzésért. Isten nem hagyott 
magamra, végig velem volt.  
2016 januárja, SOTE Klinika, műtét. Bátorí-
tó üzeneteket kaptam a testvérektől és bőven 

volt olvasnivalóm is. Meglepődve tapasztal-
tam, a 6 ágyas kórteremben kórházi Bibliák 
voltak az éjjeli szekrényeken. Az ágyszom-
szédok hívő reformátusok voltak. Szervezni 
sem lehetett volna jobban... Műtét, intenzív 
osztály, majd egy külön szobában lábadozok, 
mint a „prof. betege”, pedig ezért a kiváltsá-
gért nem tettem semmit. Komplikációmentes 
műtét után a jobb vesém és én köszönjük, jól 
vagyunk. Hálás voltam a testvéreknek, ami-
ért imádkoztak értem... Éreztem, az Úr a 
tenyerén hordott, mint amikor egy gyerek 
katicabogarat enged el a tenyeréből, en-
gem így engedett vissza az élők sorába. 
Rendszeresen járok kontrollra, „vallásos” 
professzorom, aki igazi hívő ember, már így 
fogadott ősszel: „Hála az Úrnak, hogy Ön jól 
érzi magát!” Eltelt két év, nem panaszko-
dom, próbálok helyt állni minden területen, 
mint anya, mint apa, mint dolgozó nő... Saj-
nos kevesebbet, mint gyülekezeti tag, mint 
testvér. Hálás vagyok egy kis csapatnak, 
akik rendszeresen meghallgattak, meghall-
gatnak. Hálás vagyok a családomnak, a 
nagyszülőknek pótolhatatlan segítségükért. 

Hálás vagyok Sipos-
Vizaknai Gergely evan-
gélizációjáért és a 2017
-es berekfürdői csen-
deshétért.  
Berekfürdőn kapott 
Igém:  
„Járuljunk tehát biza-
lommal a kegyelem 
trónusához, hogy irgal-
mat nyerjünk, és kegyel-
met találjunk, amikor 
segítségre van szüksé-
günk.” (Zsid 4,16) 
Ezek után mit is tehet-
nék? Egyszerű: csak 
követni az egyre világo-
sabbá váló üzenetet, az 
Ige üzenetét! 
        Puskás Éva  
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13 éve minden nap ADVENT 
– az Úrra várva… 
2003 ADVENT – Jövőre! Akkorra talán már 
sikerülhet!  
2016 ADVENT – Sütemény és tisztítószeril-
lat a lakásban, alaposan leporolt könyvszek-
rények, kimosott függönyök, megpucolt ab-
lakok, fenyőágakkal díszített kandallópár-
kány adventi naptárral. Napról napra több, 
drága bibliai gondolattal: „Jó az Úr a benne 
reménykedőkhöz.” (JSir 3,25a)  
Az étkezőasztalon pedig az elengedhetetlen 
adventi koszorú díszeleg. Meghittség, és 
békesség tölti be a szívem. Örülök, sőt ör-
vendezek! Nem, nem oldódott meg minden 
problémánk egy csapásra! Lenne, volna mi-
ért panaszkodni! De nem teszem. Ami pana-
szom volt, ami fájt, ami miatt csalódott vol-
tam, imádságban odaadtam az Úrnak. Én 
úgysem bírok vele. Ő pedig megtisztította 
szívemet és gondolataimat. A magam erejé-
ből csak az önsajnálatig jutottam. Vele azon-
ban szárnyakat kaptam. Saját gondjaimnak 
hátat fordítva, Úr Jézus Krisztusunk eljöve-
telének ünnepére, karácsonyra szegeztem 
tekintetem, és az olvasott, és az adventi al-
kalmakon hallgatott Igére való odafigyelés 
vált a legfontosabbá számomra.   
Időrendben haladva, visszakanyarodva a 
kétezres évek elejére, férjem folytatja törté-
netünket. 
Feri: 2002 nyarán ismerkedtünk meg felesé-
gemmel, amikor a fóti gyülekezet Bakony-
szentkirályon szervezte meg a nyári hittanos 
gyerektábort. Pár szolgáló, köztük Kriszta is 
egy nyár eleji hétvégét a Bakonyban töltöt-
tek, hogy feltérképezzék a leendő táborhe-
lyet, a környéket, és kirándulási lehetősége-
ket. Az egyik szolgáló, Katona Zsuzsika 
lelkésznőnk pedig nem kényelmesen, autóval 
utazott le, mint a többiek, hanem vonattal, 
pont úgy, ahogy a gyerekcsapat érkezik 
majd. Logikus módon, a szálláshelyhez leg-
közelebbi vasútállomáson szállt le. Innen 

azonban nem vezetett út a faluba, csak turis-
taösvény. Ezt Zsuzsika néni nem tudta. A 
többiek se. Hiába is próbáltak autóval elébe 
menni, hogy segítségére legyenek bőröndje 
cipelésében.  
Ilyenkor nyár elején kölykeznek a vaddisz-
nók. Késő délután volt. Az erdő pedig hamar 
sötétedett… Igen, volt rókakaland, és vad-
disznó kaland is, meg eltévedés, meg –
Istennek hála – órákkal később előkerülés is. 
A fóti szolgáló csapat tanult az esetből.  
Isten pedig hatalmasan megszervezett min-
dent! Vasárnap a helyi gyülekezetben lel-
készbeiktatás volt, ezért a szomszéd, szintén 
református gyülekezetbe jöttek át istentiszte-
letre. Az én szülőfalumba, Dudarra. Lelké-
szünk kis szeretetvendégséget szervezett 
vendégeinknek, és a szószékről hirdette ki 
kérésüket, hogy „erdőismerő segítő kereste-
tik”, aki szívesen kirándulna majd velük 
júliusban. Épp munkanélküli voltam ekkor. 
Ráértem. Jelentkeztem. Krisztához irányítot-
tak a részletek megbeszélése végett.  
2003 őszén összeházasodtunk és elkezdtük 
közös életünket feleségem szüleinél lakva, 
Kriszta régi gyerekszobájában.  
Sok területen élveztük Isten áldásait: mind-
ketten átadtuk életünket Krisztusnak. Felesé-
gem még 12 éves korában, én pedig 2002-
ben azon a bizonyos bakonyi hittantáboron 
hallottak hatására. Volt munkahelyünk, hó-
napról hónapra fizetésünk. Házasságköté-
sünk után vettünk egy házat Fóton. Saját 
anyagi és fizikai erőből felújítottuk. Lehető-
ségeikhez mérten szüleink is támogattak 
minket.  
Egy területen vártuk hiába az áldást, a 
gyermekvállalásban.  
Én mindig úgy gondoltam, hogy 25 éves 
koromra nekem is lesz 3 gyerekem úgy, mint 
a szüleimnek. Ehhez képest 28 voltam, ami-
kor összeházasodtunk, s ezután is 13 évet 
kellett várnunk.   
Kriszta: Természetesen imádkoztunk. Or-
voshoz fordultunk problémánkkal. Idővel 
lombik programban is részt vettünk. Testi-
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leg, lelkileg nagyon 
megviseltek ezek a 
beavatkozások. Főleg 
engem. Több száz tű-
szúrás, sok-sok óra a 
műtőben. Hiába. Idő-
közben pedig csak tel-
tek az évek. Nem vol-
tunk orvosilag remény-
telen eset. Orvosaink-
tól, és az Igéből is min-
dig kaptunk bátorí-
tást a folytatáshoz, 
2009-ben pedig Istentől egy hatalmas ígé-
retet Ábrahám és Sára történetén keresz-
tül, akik ugyan egyre csak korosodtak, de 
rendületlenül hittek benne, hogy Isten 
beteljesíti nekik tett ígéretét, és gyermek-
kel áldja meg őket.  
„De az Úr megkérdezte Ábrahámot: Miért 
nevetett Sára, és miért mondta: Ugyan, hogy 
szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehe-
tetlen az Úr számára?” (1Móz 18,13-14) 
Aztán a 21. rész 2. versében ezt olvassuk: 
„Sára teherbe esett, és fiút szült… Akkor ezt 
mondta Sára: Isten nevetést szerzett nekem.” 
De az előbbi és az utóbbi nevetés között Sára 
a csalódottság és szívfájdalom megrendítő 
időszakán ment keresztül. 
„Élete szerelme, Ábrahám elárulta őt, hogy 
saját magát mentse. Abimélek, a pogány 
király elvitte őt a háremébe, és együtt is hált 
volna vele, ha Isten nem lép közbe, hogy 
megmentse az asszonyt. Igen, Sárához ha-
sonlóan te is sokat fogsz növekedni az első és 
az utolsó nevetés között. Ünnepelni fogod a 
jó időket, és kegyelemért fogsz imádkozni, 
hogy túléld a rossz napokat. Lesznek napok, 
amikor úgy fogod érezni, hogy egy lépéssel 
sem tudsz tovább menni, de ezáltal tanulsz 
meg Istenben bízni. Jobban, mint valaha is 
álmodtad volna.  
Íme, egy fontos gondolat: amikor elmondod 
a történetedet másoknak, ne csak azt mondd 
el, hogy honnan indultál és hol vagy ma, 
mondd el azt is, min vitt keresztül Isten.  Mi-

ért? Mert ők is ugyan-
azokkal a gondokkal 
küzdenek. Abimélek 
király sátra Gerárban 
volt, ami megállóhelyet 
jelent. Lesznek idők, 
amikor úgy fogod érez-
ni, hogy az életed egé-
szen megállt, mintha 
nem haladnál sehová. 
Lehet, hogy most éppen 
így vagy. Ha ez a hely-
zet, kérlek, értsd meg: 

Isten hűséges hozzád! Nem csak, hogy át fog 
vinni rajta, hanem Sárához hasonlóan te is 
újra nevetni fogsz, amikor látod, hogyan 
teljesíti Isten az Ő ígéreteit az életed-
ben!” (forrás: Mai Ige) 
Feri: 2011-ben költöztünk be végül közös 
otthonunkba. Megnyugtató érzés volt, hogy 
hitel nem terheli a fejünk feletti tetőt, és bün-
tetést sem kell fizetnünk egy banknak sem 
egy esetlegesen felvett, de be nem teljesített 
szocpol kedvezmény miatt.  
Így végre arra is lehetőségünk adódott, hogy 
jelentkezzünk örökbefogadó szülőnek. Bár 
még nem volt a lakhatási engedély a kezünk-
ben, kifestett, de bútorozatlan lakásunkban 
fogadtuk a gyámügyes hölgyet, aki környe-
zettanulmányra érkezett hozzánk. Alaposan 
meglepődött. Igyekeztünk meggyőzni, hogy 
mi bizony 2 héten belül költözni fogunk és 
addigra bútorok is lesznek. Megelőlegezte 
nekünk a bizalmat, és gyermek azonnali fo-
gadására alkalmasnak minősítette az üres 
házat. Innentől kezdve már „csak” várnunk 
kellett. Türelmesen. Éveket. Előreláthatólag 
2-3 évet. (Azóta már tudjuk, hogy ötöt.)  
Kriszta: 2016 év elején jártunk, amikor egy 
igés kártyanaptárat kaptam ajándékba 
Tariskáné Katikától a házi istentiszteleten:  
„Aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi 
körül.” (Zsolt 32,10) A képen pedig egy 
tündéri aranyos kislány fotója volt... 
Ezek szerint 2016 végre a mi évünk lesz? 
Istentől jött ígéretként tekintettem a fotóra. 
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Ennek fényében egész évben bizakodtam, és 
türelmesen várakoztam, mígnem elérkezett a 
mélypont novemberben. Elutaztunk pihenni 
és Igével töltekezni Berekfürdőre a gyüleke-
zeti csendeshétre. Ott nagyon felhergeltem 
magam. Irigykedni kezdtem egy anyukára, 
akinek már több gyereke is van (azóta már 
tudom, kb. akkortájt fogant a legkisebb), mi 
meg sehol sem tartunk ez ügyben. Mindenki 
észrevehette, hogy rossz kedvem van. Sike-
rült meg is bántanom őt feleslegesen kimon-
dott szavaimmal. Nagyon elszégyelltem ma-
gam, és írásban kértem tőle bocsánatot, ami-
kor hazajöttünk.  
Azon a hétvégén én tartottam a gyermek 

istentiszteletet a kisiskolásoknak ezzel a cím-
mel: „Isten nem felejtkezett meg           
Ábrahámnak tett ígéretéről! A gyermek 
megszületett.” 
Mennyi bíztatást jelentett nekem éveken 
keresztül Ábrahám és Sára története, akiknek 
nagyon öreg koruk ellenére gyermekük lett. 
Most újra itt van előttem az ígéret! Csak 
hinni kéne már benne! Együtt tanultam a 
gyerekekkel – szinte sírva – az újabb üzene-
tet: „Amit Isten ígér, azt meg is tudja ten-
ni.” (Róm 4,21) Innentől kezdve bizakod-
tam, hiszen még nincs is vége az évnek!  
Isten, ha úgy akarja, még idén megaján-
dékozhat minket gyermekkel, de ha nem 
tenné is, mi akkor is Őt szeretjük, és tisz-
teljük döntését!  
Elérkezett advent. Szívemben békességet 
találva karácsonyra készülődtem. Lakásdí-
szítéssel, ünnepi receptek és hozzávalóik 
gyűjtögetésével, adventi zenés alkalmak, 
istentiszteletek látogatásával telt az idő. A 
gyerekkérdést sikerült teljesen parkoltatnom 
a fejemben. A karácsonyvárás került közép-
pontba!   
Feri: Feleségem utolsó gyerekprojekttel 
kapcsolatos kérése felém az volt, hogy mie-
lőtt kiveszem az év végi 3 hetes szabadságo-
mat, kérjek egy friss kereseti igazolást, hátha 
pont az ünnepek közt lenne rá szükségünk. 
December 23-án reggel csörgött feleségem 
telefonja. Még ágyban voltunk, bibliaolva-
sáshoz készülődtünk.  
Van két hasonló nevű ismerősünk. Az egyik 
egy fóti, Móczárné Ilike, a másik pedig 
Móruczné Gabika, a Gólyahír Egyesület 
elnöke. Nem tudom miért, de a két nevet 
nehéz megkülönböztetnem. Én szaladtam a 
telefonért, néztem mit ír ki, s csodálkoztam, 
miért keres minket Móczárné karácsony előtt 
két nappal kora délelőtt. Vittem a feleségem-
nek, biztosan téged keres, s az utolsó pilla-
natban, amikor odaadtam neki a készüléket, 
esett le, hogy Mórucznét ír ki. Erre a hívásra 
várunk már 5 éve! Letette.  
Te jó ég! – gondoltam, hívd vissza, mit sze-
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retne. 
Gabika annyit mondott: volna egy aprócska 
kislány, de csak akkor mondjunk bármit is, 
ha „Igen”, mert két napja megszületett, az 
életadó anyukája nagyon aggódik, hogyan 
lesz a kicsinek helyette anyukája és apukája 
is. Nem lehet eljátszani, hogy még többen is 
nézegessék a babát. Igent mondtunk látatlan-
ba, kaptunk egy telefonszámot, az illetékes 
védőnőét, hívjuk fel. Hívtuk, de nem tudott 
beszélni, hívjuk vissza pár óra múlva. Rend-
ben. Mit csináljunk most? Feleségem java-
solta, hogy elsőként talán folytassuk a meg-
kezdett bibliaolvasást. Keresztelő János szü-
letése volt az aznapi rész, a vége úgy hang-
zott: „Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az 
Úr keze pedig valóban vele volt.” (Lk 1,66) 
Ledöbbentünk, nekünk nem kellett ennél 
több. Ha az Úr keze vele volt, van, lesz, ak-
kor itt helye nincs a mi kételkedésünknek. 
Isten ezt a babát nekünk szánja. Ő a miénk. 
Kriszta: Felmerült bennem azonnal, hogyha 
ez a kisbaba tényleg minket vár, akkor bi-
zony ki kell váltanunk az ügyintézéshez a 
születési és házassági anyakönyvi kivonata-
inkat. Gondosan, jó előre feltöltettük az in-
ternetes „felhőbe” az adatokat. A papírokat 
nem váltottuk ki előre (minek, hiszen pénzbe 
kerül, ráadásul 3 havonta le is jár az érvé-
nyessége), majd, ha tényleg kell, csak besé-
tálunk a hivatalba… Derengeni kezdett, 
hogy ez így karácsony előtti utolsó nap nem 
biztos, hogy olyan egyszerű lesz. Felhívtam 
hát a Fóti Önkormányzatot, ahol biztosítot-
tak róla, hogy kedden az ünnepek múltával 
az anyakönyvvezető dolgozik, így meg is 
nyugodtam, és hátradőltem. Kedden anya-
könyvvezető és orvosi papírok intézése   
Fóton, szerdán pedig Pesten gyámhivatali 
ügyintézés. Hivatalos körök kipipálva. Már 
csak besétálunk a bébihordozónkkal a kór-
házba a kislányunkért.  
Feri: Így gondolta a feleségem, de engem 
nem hagyott nyugodni a bizonytalanság. 
Felhívtam a Fóti Polgármesteri Hivatalt. 
Kiderült, az anyakönyvvezető nem dolgozik 

majd kedden. Még mindig nyugtalan voltam, 
ezért kértem a mobilszámát, megadták. Fel-
hívtam, mondta, nem dolgozik, majd csak 
pénteken, december 30-án. 
Így nem leszünk előrébb! Irány Dunakeszi. 
12:00-ig dolgoznak. 11:15-re értünk oda. Az 
ajtón papír: „Ma 11:00-ig van ügyfélfoga-
dás.” Nem baj, innen el nem megyünk. Ta-
láltunk az ajtóban egy biztonsági őrt: „Ide 
maguk nem jönnek be, majd csak január-
ban.” Közben megállt mellette egy hölgy, 
hallgatta az egyre hangosabb párbeszédet.  
A feleségem elsírta magát, menjünk innen, 
menjünk tovább, itt nem fognak segíteni. 
Mondtam neki: nem, egy biztonsági őr nem 
fog minket elküldeni. 
Mondta a feleségem: ,,Nézd, a folyosón van 
valaki, kérdezzük meg őt.” Elindultam, az őr 
meg utánam: „Oda maga nem mehet be!” 
Mondtam neki, hogy nem érdekel: nekünk 
beszélni kell egy illetékessel.  
Kriszta: Imádkoztam, hogy valami csoda 
történjen ebben a lehetetlen helyzetben. 3 
másodperc se telt el, még az áment se tudtam 
magamban kimondani, és jött a megoldás az 
Úrtól. Hiszem, hogy Ő szervezte így aznap a 
dolgokat, hogy egészen nyilvánvalóvá váljon 
számunkra is az Ő jelenléte és áldása.  
Feri: Ekkor szólalt meg a biztonsági őr mel-
lett álló hölgy, hogy mit is akarunk. Elmond-
tuk, hogy az anyakönyvvezetőt keressük, vár 
minket a kislányunk a kórházban, akit szeret-
nénk mielőbb hazavinni. Három papírra van 
szükségünk.  
Annyit mondott: ,,Jöjjenek, megcsinálom.” 
Ő volt az anyakönyvvezető, csak nem szólt, 
mert nem volt világos, hogy tényleg fontos 
dologban akarunk-e eljárni. Megcsinálta, 
kedves volt, munkaidő után.  
Kriszta: Ezek után éreztem, hogy ma még jó 
dolgok várnak ránk!  
A Gólyahír Egyesület védőnőjével, és az 
életadó anyukával egy pesti McDonald’s-ban 
találkoztunk. Szimpatikus volt nekem első 
látásra, csak még azt nem tudtam, hogy fo-
gom Feri értésére adni, hogy részemről 
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igen!!! Vajon ő mit gondol? Szerencsére 
láttam, hogy jókedvű, és szívesen ismerke-
dik… 
Feri: Igen, összeismerkedtünk az életet adó 
anyukával, mert ez nyílt örökbefogadás volt. 
Ami kérdésünk volt, itt nyílt rá alkalmunk 
feltenni, de erről itt nem szeretnénk beszélni, 
mert ezeket az információkat a kislányunk-
nak szeretnénk majd elmondani, ha nagyobb 
lesz. 
Kriszta: Együtt bementünk a kórházba. Már 
ekkor érzékeltem, hogy a helyzet pattanásig 
túlpörgette az idege-
inket. De jó volt, 
nagyon jó, csak ne-
héz volt kezelni, 
hogy ami nekünk 
életünk legboldogabb 
napjának ígérkezik, 
az másnak nagyon 
szomorú, és feldol-
gozhatatlan… 
Feri: Odaértünk, 
csöngettünk, bemu-
tattak minket a nővé-
reknek, hogy mi le-
szünk az örökbefoga-
dó szülők. Majd egy 
csibekeltetőgép-
féléhez vezettek, 
amolyan fűthető kiságy volt ezerféle műszer-
rel felszerelve. Az életadó anyuka emelte ki 
a babát. Elbúcsúzott tőle. Nem siettettük. 
Megengedte, hogy lefényképezzük a babá-
val. Majd Krisztának akarta adni, de ő kérte, 
hogy inkább nekem adja. Ez jó döntés volt: 
már akkor érezte, hogy betegség bujkál ben-
ne. Több mint egy hétig volt komoly vírusos 
hasmenése. A kórházba szigorúan csak 
maszkkal tudott bejönni, folyton kezet mos-
va, úgy, hogy nem is fogta Grétát. Életem 
egyik legszebb pillanata volt, amikor a 
kezembe kaptam. Egy pillanatig se gon-
dolkoztunk. 
Gyönyörű volt. 2,5 kg-os törékeny, kecses, 
kis csomag.  

Kriszta: Feri, akinek 16 éves korában     
Grétánál is kisebb iker öccsei születtek, ma-
gabiztosan babázott, és fürdette már a kór-
házban is. Azóta is nagy a szerelem!  
Hazahozni szilveszter előtti nap sikerült a 
kórházból. Ez se volt egyszerű, de hossza-
dalmas lenne mindent elmesélni.  
Feri: Nyílt örökbefogadásnál az életadó 
anyukának 6 hétig joga van meggondolni 
magát, s visszakérni a babát. A lehetőséggel 
az elmúlt évben több anyuka is élt, így volt 
némi félnivalónk nekünk is. 

Kriszta: Ugyan vár-
tuk a 6 hét leteltét, 
de szívünkben elha-
tároztuk, hogy le-
gyen meg az Úr aka-
rata! Jó volt tudni, 
hogy sokan imád-
koztak értünk, ezért 
én is el tudtam en-
gedni a félelmeimet. 
Nem engedtem a 
kísértésnek, hogy az 
aggódás eluralkod-
jék rajtam. Babáz-
tunk. Boldogan. Az 
Úrba vetett biza-
lommal.  
Feri: Itt szeretnénk 

megköszönni a sok háttérimádságot azok-
nak, akik ez alatt az idő alatt, és a várako-
zás hosszú évei alatt is imádkoztak ér-
tünk, hogy mi így hármasban egy család 
lehessünk. Talán így utólag érthető, hogy 
miért csak ama bizonyos 6 hét letelte után, 
amikor is a kislányunkat a nevünkre vehet-
tük, osztottuk meg örömünket a tágabb csa-
ládunkkal, barátainkkal, és a gyülekezet 
nagycsaládjával.  
Kriszta: Még csak annyit: Istennek pedig 
van humorérzéke! A tőle ajándékba kapott 
igés kártyanaptáron lévő kislány képe nem 
épp a mi kislányunkra hasonlít???   
SDG      Paizs család (Feri, Kriszta, Gréta)  
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Gyerekszáj 
 
A gyerekek a 10 
parancsolatról 
beszélgetnek. 
Visszaadják: 
- Ne ölj! Ne lopj! 
Ne parázz! 
 
 

Gyermekimádság: 
- Köszönöm Iste-
nem, hogy megte-
remtetted a tudó-
sokat és megenged-
ted nekik, hogy 
gondolkozzanak és 
feltaláljanak dolgo-
kat!  
 
Alaposság: 
- Kinéztem az abla-
kon, aztán vissza-
néztem, mert az 
előbb olyan gyorsan 
néztem ki, hogy 
meg kellett néznem 
újból... lassabban! 

  
Logika vagy rafináltság? 
Óvónő: - Hagyjatok egy kis helyet a 
sütinek is! 
Fruzsi a tányérjába mutat a főzelék és 
a fasírt közé: 
- Itt van a hely a sütinek! 

 
Éneklünk a csigá-
nak: Csiga-biga, 
gyere ki... A csiga 
kibújik a házából. 
Benedek: - Műkö-
dött az ének!! 

Marci: - Láttam 
odakint egy olyan 
mozgó verebet, 
aminek csattogott 
a farka. 
  
Ebédelünk. 
Óvónő: - Mi lehet az a sok piros pötty 
a gombalevesben? (piros paprika) 
Attila: - Bárányhimlő? 
  

Beszoktatjuk az új 
3 éveseket. Egyik 
kicsi játszani kezd, 
mikor áhítathoz 
kellene ülniük.  
Ati megy segíteni: 
lelkére beszél, si-
kerül elhívnia a sző-
nyegre.  
Jön hozzám:  

- Óvó néni, elcsalogattam! 
  
Otthon érzet: 
Peti és Lili jól 
együtt játszanak. 
Peti: Anya! Ja... 
Lili!... 
  
A fiúk a szőnye-
gen építenek. 
Dani jön panaszra: 
- Máté nem engedi, hogy csodáljam a 
tornyát! 

  
Ritkaság... 
Óvónő: - Nézzétek, 
kisütött a Nap! 
Barnus: - Már régóta 
ki van sütve! 
Julcsi mosolyogva:      
- Kisütötték a Napot! 
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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. 

Mit kérjek karácsonyra? 
2017. december 3-án azon tűnődtem, 
hogy mit is kérjek karácsonyra. Gondol-
koztam órákon keresztül, de semmi 
sem jutott az eszem-
be. Aztán elkezdtem 
tűnődni, hogy mi is 
kell igaziból nekem.  
Ezekre gondoltam: 
rengeteg pénz. Mi-
nek? Abban nincs 
semmi jó. Csak a 
pénzre gondolnék, 
semmi és senki más-
ra nem. Szóval: el-
venné az eszem. 
Gondoltam még a 
Lego-ra is. Szerintem 
az jó lenne, csak az a 
baj, hogy műanyagból van, és a mű-
anyag nem bomlik le teljesen, tehát 
szennyezném a Földet, melyet Isten 
teremtett. Kérhetnék videójátékot is. 
De azzal is ugyanaz a helyzet, mint a 
sok pénzzel, csak arra gondolnék, és 
mindig azzal játszanék.

Mit kérjek? Mit kérjek? – gondolkodtam 
magamban.  
Ekkor támadt két csodálatos ötletem. 
Az első: kérek egy olyan könyvet, amely 
nem az ördögtől való (azaz nincsenek 

benne olyan dolgok, 
mint például varázs-
lás, zombi stb.) és 
szeretetet. Minek? 
Azért, mert a szerete-
tet nem lehet meg-
venni, és semmi sem 
tudja bepótolni. A 
második pedig az, 
hogy a szegények-
nek adományokat 
adok, és amiben tu-
dok, abban segítek 
nekik. Hiszen meg 
van írva: amilyen 

dolgokat tesztek az emberekkel az 
olyan, mintha velem tennétek. (Nem 
szó szerint idéztem.) 
Remélem, a kettő közül az egyiket Te is 
kérni fogod / meg fogod csinálni. 
Boldog karácsonyt!       
           Z.K.Á. (10 éves) 



 

 

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  �  

December 30. 16:00 Házaspári alkalom 
 31. 10:00 Óévi istentisztelet 
Január 1. 18:00 Újévi istentisztelet 
  22-26. 18:00 Ökumenikus Imahét 
Február 13-16. 18:00 Böjti bűnbánati hét 
 18. 10:00 Böjti úrvacsorás istentisztelet 
Március 11. 10:00 Óvodavasárnap 
 25. 10:00 Virágvasárnap 
 26-31. 18:00 Nagyheti bűnbánati alkalmak 
 30. 10:00 Nagypénteki istentisztelet 
 30. 18:00 Passiós istentisztelet 
Április 1. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 
 2. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 
 8. 10:00 Körzeti női csendesnap 

örömHÍRlap 
A Fót-Központi Református  

Egyházközség Folyóirata 
 

Felelős szerkesztő:  
Sebestyén Győző lelkipásztor 

 
Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1. 

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

www.fotiref.hu  
hivatal@fotiref.hu 

 
Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken  

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

 
Következő számunk 

Húsvét alkalmából jelenik meg.  

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

Karácsony közeledtén Nincs aranyam, tömjénem, mirhám, Karácsony örök Gyermeke, 
valami jóleső feszültség csak íme, e gyümölcsöző vágy, eljött és jövendő Messiásunk! 
izgalma árad szerte bennem: e mindenkinek jót kívánó, Ó add, hogy adni tudjak, 
A tenni, a teremni-vágyás öröm-sarjasztó akarás. Hogy életemnek értelme legyen! 
meggazdagító kényszere. 

Fü le  La jos  -  Ka rácsony köze ledtén  


