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A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

„Jézus Krisztus megszabadított, 
áldom az Isten Bárányát” – az 
elmúlt idıszakban többször, csil-
logó szemmel énekelte ezt a kis 
gyermekéneket legkisebb cseme-
ténk, s felmerült bennem, vajon 
mit tud ı az alig két és fél évével 
felfogni mindabból, amit olyan 
lelkesen és kitartóan zengedez. 
Jézus megszabadított, bőneimbıl 
kihozott, új életet, üdvöt szerzett 
ott a Golgotán. Erre emlékeztünk 
vissza három nappal ezelıtt 
nagypénteken mi, kicsit idıseb-
bek, és húsvét napján ma már 
boldogan hirdetjük: 

„JÉZUS HALOTTAIBÓL  
FELTÁMADOTT!” 

Mi, akik Krisztust ismerjük, akik 
már találkoztunk Vele lélekben, 
tudjuk ezt. Elgondolkoz-
tam azonban, hogy va-
jon mennyire hatja át a 
hétköznapjainkat, s an-
nak könnyebb és nehe-
zebb perceit annak tuda-
ta, hogy nekünk feltá-
madott, élı Urunk van. 
Tudjuk-e, merjük-e en-
nek fényében megküz-
deni sokszor nehéz har-
cainkat, vagy elcsügge-
dünk, és úgy élünk, 
mintha egy halott Úr 
oldalán állnánk? 
Jézus húsvét hajnalán 

feltámadott!  
Ez tény, hisz a sírja üres! Hiába 
vigyázták marcona katonák, hiá-
ba tett meg mindent a Jézust győ-
lölı farizeus párt és papság – 
Isten szándékát nem tudták ke-
resztezni. Az İ terve ugyanis 
pontosan ez volt: odaadni a bőnös 
emberért (érted és értem) Fiát, 
hogy új életre, örök életre hívjon 
ki a lelki halálból. 
Jézus Krisztus megszabadított. 
Megszabadított a bőn, a félelem, 
a halál rabságából és új életre hív. 
Mindenkit, téged is. 
Hálás a szívem, hogy Jézus nem 
maradt a sírban, hanem él és 
munkálkodik ma is, most is, itt a 
mi kis településünkön is, a mi 
szeretett gyülekezetünkben. Sza-

badításával, világossá-
gával újra és újra bera-
gyog emberek szívébe, s 
eltörli a régit, és egészen 
újat teremt. Valamint, 
folyamatosan ad olyan 
dolgokat, amire mindig 
is vágytunk, de amirıl 
talán azt gondoltuk – ez 
sohasem lesz a miénk.  
Pedig „Aki tulajdon Fiát 
nem kímélte, hanem 
mindnyájunkért odaad-
ta, hogyne ajándékozna 
nekünk Vele együtt min-
dent?” Róma 8,32 
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40. kérdés: Miért kellett 
Krisztusnak egészen 
a halálig megaláznia 

magát?  

Felelet: Mert Isten 
igazsága és igaz-
mondása miatt nem 
lehetett volna más 
módon eleget tenni a 
mi bőneinkért, mint 
csak az Isten Fiának 

halála által.  

(1. Móz. 2,17; Máté 20,28; 

Lukács 24,26; Róm. 5,8 

6,23 8,3-4; Zsid. 2,14-15.) 
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Vele együtt kapunk – bocsánatot, 
Vele együtt kapunk – Istenben édes Atyát, 
Vele együtt kapunk – gondviselést, 
Vele együtt kapjuk  – lelkünk békességét, 
Vele együtt kapunk – megigazult életet, 
Vele együtt kapunk – szabadságot a jó  
        cselekvésére, 
Vele együtt kapunk – szabadságot a rossz  
       megtagadására, 
és Vele együtt kapunk – bizalmat, szeretetet. 

Azaz mindent. Mindent, amire ebben az élet-
ben szükségünk van ahhoz, hogy Isten gyer-
mekeiként tudjunk járni, szólni, gondolni, 
cselekedni. 
És csoda az, amikor átéljük, hogy nem csak 
Megváltót kaptunk Jézusban, hanem igaz 
barátot is, akire mindig számíthatunk. 
İ szüntelenül számít ránk, hogy legyünk itt 
e Földön az İ szeme, szája, keze, lába, 
amely nem megy el érzéketlenül a nyomorult 
mellett, amely tisztán látja a jó és rossz kö-
zött a különbséget, s amely tud szólni, mert 
Isten Lelke által nem teheti, hogy hallgasson, 
s tovább adja mindazt, amit Isten rábíz. 
Elmondja, hogy İ él, szeret és szabadítását 
kívánja adni, s amely láb indul és siet segíte-
ni ott, ahol szükséges, s amely kéz elengedi 
azt, amivel tele van, kitárul, és teszi azt, ami 
rábízatott. 
Vagy-e kedves testvérem Jézusnak ilyen 
szeme, szája, keze vagy lába? S élsz-e az İ 
megváltottjaként szabadságban és az İ szol-
gálatában?  
Sok mai keresztyén nyomorúsága az, hogy 
már nem tud így élni, mert elnyomja húsvét 
üzenetét a sok „egyéb”, a sok nehézség, kihí-
vás, megoldhatatlannak tőnı probléma vagy 
betegség. Pedig İ vele együtt mindent kész 
nekünk ajándékozni – s mégis inkább föld-
höz ragadtan, gondjainkba beletemetkezve 
toljuk napjainkat egymás után. 
Jézus Krisztus megszabadított – áldod az 
Isten Bárányát? Tudod úgy áldani, olyan 
ıszintén és boldogan, mint a kicsiny gyer-
mek? Aki, ha elesik s megüti magát, egy-két 
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perc után elfelejti azt, ami fáj, s újra énekel 
és nem rágódik azon, ami történt, hanem 
„gyermeki” lélekkel megy tovább. Tudsz-e 
már vagy tudsz-e még az Atya gyermekeként 
élni, s bizalommal odatenni mindent a kezé-
be, s járni úgy az utadat, hogy İ kedvét lel-
hesse benned? 
Húsvétkor Isten gyermeke hálás szívvel kö-
szöni meg a megváltást, a szabadítást. Kö-
szönetet mond Annak, aki otthagyva a 
menny dicsıségét, lemondva annak megany-
nyi javáról – vállalta értünk az emberré létel 
legfélelmetesebb részét is – a halált. 
Tılünk sem vár kevesebbet, azt hogy meg-
halván önmagunknak, azt az életet éljük, ami 
İt dicséri, s amely javára szolgál másoknak 
is. 
Adja meg İ 2009 húsvétján nekünk ezt az 
életet, hogy általunk egyre többen tudják 
boldogan megvallani: 

 „Jézus Krisztus megszabadított,  
 Áldom az Isten Bárányát!” 

     Sebestyén Julianna beo. lelkipásztor 
 
 

HÉTKÖZNAPOK HÚSVÉTI FÉNYBEN  

„Győzelmet vettél, ó Feltámadott!”  
Minden reggel elénekelhetem,  

s boldog húsvéti fény ragyogja be  
új napom, utam, egész életem.  

Hisz Jézus Krisztus, a Feltámadott,  
jár aznap is előttem és velem.  

Nyomában új szolgálat, feladat,  
új erő vár, új öröm, győzelem.  

„Győzelmet vettél, ó Feltámadott!”  
jöhetnek borús és nehéz napok,  

zengve kísér az ének ritmusa:  
a Győzelmes nyomában járhatok.  

Jöjjetek, énekeljetek velem,  
és énekelje egész életünk!  

A Győzelmes nyomában járhatunk,  
S vele győztesen célhoz érhetünk. 

Túrmezei Erzsébet 
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AkaromAkaromAkaromAkarom����

Akarom:�fontos�ne�legyek�magamnak.�

A�végtelen�falban�legyek�egy�tégla,��
Lépcső,�min�felhalad�valaki�más,��
Ekevas,�mely�mélyen�a�földbe�ás,��
Ám�a�kalász�nem�az�ő�érdeme.��
Legyek�a�szél,�mely�hordja�a�magot,��
De�szirmát�ki�nem�bontja�a�virágnak,��
S�az�emberek,�mikor�a�mezőn�járnak,��
A�virágban�hadd�gyönyörködjenek.��
Legyek�a�kendő,�mely�könnyet�töröl,��
Legyek�a�csend,�mely�mindig�enyhet�ad.��
A�kéz�legyek,�mely�váltig�simogat,��
Legyek,�s�ne�tudjam�soha,�hogy�vagyok.��
Legyek�a�fáradt�pillákon�az�álom.��
Legyek�a�délibáb,�mely�megjelen��
És�nem�kérdi,�hogy�nézik-e�vagy�sem,��
Legyek�a�délibáb�a�rónaságon.��
Legyek�a�vén�föld�fekete�szívéből��
Egy�mély�sóhajtás�fel�a�magas�égig,��
Legyek�a�drót,�min�üzenet�megy�végig��
És�cseréljenek�ki,�ha�elszakadtam.��
Sok�lélek�alatt�legyek�a�tutaj,��
Egyszerű,�durván�összerótt�ladik,��
Mit�tengerbe�visznek�mély�folyók.�

Legyek�a�hegedű,�mely�végtelenbe�sír,��
Míg�le�nem�teszi�a�művész�a�vonót.�

� � Reményik�Sándor�
 

Újjászülettem 
„Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál ben-
ne, majd ı teljesíti.” Zsoltárok 37,5 

Az én történetem 1980 nyarának egyik viha-
ros éjszakáján kezdıdött, de ha jobban bele-
gondolok, akkor már 9 hónappal elıtte, a 
fogantatásom pillanatában. Egészen biztos 
vagyok benne, hogy Mennyei Atyám már 
akkor a tenyerén hordozott, amikor még szü-
leim sem tudtak létezésemrıl. Aztán azon az 
esıs júniusi éjszakán, amikor a világra jöt-
tem, biztos kézzel tartott, magához ölelt és a 
mai napig ott hordoz, mivel születési rendel-
lenességem ellenére nemhogy életben ma-
radtam, de teljes életet tudtam és tudok élni.  
Az Úr szeretetérıl, gondviselésérıl és meg-
tartó kegyelmérıl egész életemben tudtam. 
Csakhogy ez száraz tudás volt – tudtam, 
mert mondták, prédikálták, mert tanították, 
mert megtanultuk – de nem tapasztalati úton 
megélt, átélt, átérzett tudás.  
Pedig én aztán elmondhatom magamról, így 
visszagondolva, hogy az İ kegyelme, óvó, 
védı szeretete az, ami megtartott és vigyá-
zott rám és a családomra életem minden nap-
ján, nyaranként a kórházakban, a mőtıasztal-
okon, a kezelések során.  
Pályaválasztásomkor is (akkor még) tudto-
mon kívül İ vezette lépteimet, tetteimet.  
Sok éven keresztül megpróbált minket az Úr, 
habár akkor mindebbıl nem sokat fogtam 
fel; tudtam, hogy kórházba KELL menni, 
mert utána jobb lesz. Sokat sírtam, hogy 
„Miért pont én?” és hogy „Mi lesz így ve-
lem?”, de édesanyám minden alkalommal 
azzal nyugtatott meg – amit ma már én is 
érzek és vallok –, hogy az Úrnak terve van 
minden teremtményével és nem véletlen, 
hogy ilyen vagyok.  
Mindezek mellett Mennyei Atyám jó hallás-
sal és hanggal áldott meg, amihez még amo-
lyan „jokerként” kaptam a gyermekek szere-
tetét. 
A nagy fordulópont az életemben 2008 
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szeptemberében következett be az evangeli-
zációs héten.  
Szokás szerint „kötelességtudatból” és lelki-
ismeretem megnyugtatása végett elmentem 
este a templomba és ıszintén megmondom, 
nem emlékszem a vendég lelki-
pásztor elıadására, csak arra, 
hogy a záró imádság alatt a sem-
mibıl pánik félelem tört rám. 
Egyet biztosan tudtam, el kell 
mondanom valakinek, különben 
elemészt az érzés.  
Azon az estén a megtapasztalt 
lelki mélység és jó pár átsírt, 
átbeszélgetett és átimádkozott 
óra után határtalan vágyakozás-
sal nyitottam meg szívemet Jé-
zus elıtt és kértem, legyen İ életem terelı 
pásztora ezután.  
Újjászületésem elsı pár hete gyönyörőséges 
volt, de az örök felforgató nem nyugodott, 
újult erıvel támadt sorozatos pánikrohamok-
kal és halálfélelemmel, ami beférkızött a 
mindennapjaimba, még a munkámba is, 
szemmel látható tünetekkel kísérve. 
De a sebesült, bajban lévı juhot nem hagyja 
a Pásztor magára, így több segítséget is kap-
tam, többek között Sebestyén Julianna tiszte-
letes asszonytól, aki azt tanácsolta, menjek 
velük a berekfürdıi csendeshétre. Voltak 
bennem kételyek, habozás, rengeteg „de”, 
ami megakadályozhatta volna, hogy elmen-
jek, csakhogy a Jó Pásztor felkarolt és az 
ölében vitt. Azon a héten megértettem na-
gyon sok mindent! Köszönhetı például az 
ott kapott igének: „És boldog, a ki én ben-
nem meg nem botránkozik.” Máté 11,6  
Addig a hívı életbıl csak a lemondásokat 
láttam, hogy mi minden „jónak” tőnı dolog-
tól kell megválni, de akkor megláttam és 
megéreztem azt a sokkal többet, amit a he-
lyes utat járva nyerni lehet. Azóta is sokszor 
eszembe jut, hogy mennyi mindent köszön-
hetek Mennyei Atyámnak, amirıl nem is 
sejtettem, eddig is mennyi áldás volt az éle-
temen, csak éppen nem vettem észre a nyil-

vánvalót: Jézus önzetlen, mindent odaadó és 
megadó szeretetét és Isten határtalan kegye-
mét.  
Elindultam az úton, haladok elıre lassan, 
néhol bizonytalanul, sokszor csábít vissza a 

régi és egyelıre legtöbbször 
utólag jövök rá, hogy valamit 
nem igazán keresztyéni módon 
intéztem el, de legalább már 
észreveszem, nevén nevezhe-
tem a problémát és így Jézus 
elé tudom vinni imádságban, 
aki mindig rámutat a helyes 
útra és visszavezet.  
Hálát adok az Úrnak a családo-
mért és a gyülekezetért, ami 
felnevelt, az óvodáért, ami be-

fogadott és a mindennapok apró csodáiért, 
amikbıl Isten kegyelmébıl egyre többet 
fedezhetek fel!  
Azóta többek között ez az ige erısít: 
„Légy erıs, légy bátor és cselekedj! Ne félj, 
és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem 
veled van, nem hagy cserben…”  
        1Krónika 28,20 
Kell ennél több? ☺   
         Molnár Katalin  
 

AZ ÜRES SÍRAZ ÜRES SÍRAZ ÜRES SÍRAZ ÜRES SÍR    
Az egyiptomi piramisok egyiptomi piramisok egyiptomi piramisok egyiptomi piramisok arról híresek, hogy 
az ısrégi egyiptomi fáraók mumifikált 
holttestét rejtik. 
A londoni Westminsteri apátság Westminsteri apátság Westminsteri apátság Westminsteri apátság arról 
híres, hogy nemes és tekintélyes angol sze-
mélyiségek vannak ott eltemetve. 
Mohamed sírja Mohamed sírja Mohamed sírja Mohamed sírja arról híres, hogy ott van a 
Mohamed csontjait magában rejtı kopor-
só. 
A washingtoni „Hısök temetıje” „Hısök temetıje” „Hısök temetıje” „Hısök temetıje” az 
Arlington Cemetery híres, mert számos 
kimagasló amerikai személyiség nyughelye. 

Krisztus sírja Krisztus sírja Krisztus sírja Krisztus sírja arról híres, hogy ÜRESÜRESÜRESÜRES! 



 

 

Munkálkodó Szentlélek 
Szeretettel köszöntelek benneteket Testvére-
im!  
Az Efézusiakhoz írott levél verseivel, mely 
igen közel áll az én szívemhez:  
”Hiszen kegyelembıl van üdvösségetek a hit 
által, és ez nem tıletek van: Isten ajándéka 
ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicse-
kedjék.” Ef. 2,8-9   
Istentıl elfordult szülık második gyermeke-
ként láttam meg a napvilágot. Édesanyám 
áldott állapotban volt, amikor úgy döntött, 
ezt a terhességét nem kívánja megtartani. 
Magzathajtó injekciót kért, és kapott, amely 
nem hozta meg a számára kívánt hatást. Hi-
szem, hogy a Teremtı Istennek ekkor már 
kész terve volt az életemet tekintve. Három 
éves voltam, mikor szüleim elváltak. Édes-
apám minket és az országot hátrahagyva 
Svájcba költözött. Édesanyám a válás után a 
bujaság és az italozás rabjává 
lett.  
Tápiószelén éltem tíz éves ko-
romig, ahol nagymamám szere-
tete és gondoskodása vett kö-
rül. Mindaddig, amíg a fıvá-
rosba nem költöztünk. Ezek 
után a szeretet és békesség 
csöppet sem volt jellemzı csa-
ládunkra. Emiatt egyre inkább 
kimaradoztam otthonról, és 
tizenhat évesen végleg elhagy-
tam a családom. Délelıtt isko-
la, délután újságárulás vonatokon és aluljá-
rókban, utána pedig éjszakába nyúló italozá-
sok, majd valamiféle szálláskeresés, ha más 
nem volt, hát maradt a csillagos ég.  
Életemben annyi változás történt, hogy kato-
na lettem, itt már legalább volt hova lehajta-
nom a fejem, de egy év elteltével folytató-
dott minden ott, ahol abbamaradt. A tudat-
módosító szerek, az akkori életem részévé 
váltak. Huszonegy évesen édesapám anyagi 
támogatást nyújtott egy lakás megvételéhez, 
de akkor már olyannyira romokban hevertem 
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lelkileg, hogy többet ért volna egy hatalmas 
atyai pofonnal. Az mégis csak valamifajta 
érzelmet fejez ki a pénzzel szemben, ami 
csak érdekek eszköze.  
Az érzelmek azonban nem várattak sokáig. 
Egy évvel késıbb megértı társat küldött 
mellém az Úr. Megismerhettem életem pár-
ját, gyermekeim édesanyját, aki már az elsı 
napon kijelentette, hogy ı istenfélı ember. 
Efféle szavakkal akkor találkoztam életem-
ben elıször, nem is igen tudtam mit kezdjek 
vele. Megkeményedett szívem nem fogadta 
be az Urat.  
Változás akkor történt, amikor két évvel 
ezelıtt Fótra költöztünk. Itt kereszteltük má-
sodik gyermekünket, és a párom ezt követı-
en kapcsolódott be a közösségi életbe. Meg-
tapasztalhatta, milyen áldott munka folyik a 
mi közösségünkben, és bizakodva kért en-
gem, hogy mi is legyünk részesei ennek a 
munkának. Én nem zárkóztam el, kértem 

szóljanak, ha tudok bármiben 
segíteni. Pár héttel ezután tele-
fonon kerestek meg lelkipász-
toraink, hogy a korábban fel-
ajánlott segítségemet kérnék a 
templomajtók melletti homlok-
zat festéséhez. Szívbıl örültem 
a felkérésnek és izgatottan 
vártam a munka kezdetét.  
Mint „óember” indultam akkor 
szolgálatot tenni az emberek-
nek, pár nappal késıbb már, 
mint az Úr alázatos szolgája 

érkeztem az imádság házába, hogy ezután 
már Isten dicsıségére szolgálhassak. A ne-
gyedik estét töltöttem a sokat látott falak 
között, amikor úgy éreztem, nem én munkál-
kodom, sokkal inkább a Szentlélek bennem. 
Az érzés, amit ott és akkor éreztem, szavak-
kal nehezen kifejezhetı – a szívembe békes-
ség költözött! ”Jöjjetek énhozzám mindnyá-
jan, akik megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” 
Mt. 11,28 
Úr Jézus Krisztus köszönöm, hogy csalá-



 

 

domba és lelkembe béke költözött, köszö-
nöm, hogy én is képes vagyok a megbocsá-
tásra, tudok imádkozni másokért, tudom 
buzdítani magamat, páromat, gyermekeimet 
szeretetre és jó cselekedetekre.  
„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szol-
gáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle 
kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, 
úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha vala-
ki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az 
Istentıl kapott erıvel végzi, hogy mindenkor 
az Isten dicsıíttessék Jézus Krisztus által, 
akié a dicsıség és a hatalom örökkön-
örökké. Ámen.” 1 Pt. 4,10-11    

Áldás, Békesség!         Lányi Tamás  

Ő velünk van! 
„Az Úr az én erım és paizsom, ı benne bí-
zott szívem és megsegíttettem; örvend szívem 
és énekemmel dicsérem ıt.” Zsoltárok 28,7 
 
Ez az ige volt életem vezérigéje, és jó volt a 
szívemben forgatni nehézség és mélység 
közepette. 2000. márciusában szólított meg 
az Úr a tékozló fiú történetével, amit ma-
gamra vettem, és hálás voltam az İ kegyel-
méért, hogy visszafogadott az İ népe közé, 
és én befogadhattam a szívembe. Bár ezután 
még sokszor voltam mélyponton. Nagyon 
sokszor megtapasztaltam, hogy az Úr csodá-
san mőködik, és ha kértem, İ mindig velem 
volt és segített. 
Ez év januárjában betegséget engedett meg 
az életemben. Életmentı mőtétre volt szük-
ségem. Amikor közölte velem az orvos, 
hogy meg kell mőteni, ez az ige esett ki a 
Bibliámból: „Mivel ragaszkodik hozzám, 
megmentem ıt, oltalmazom, mert ismeri ne-
vem.” Zsoltárok 91,14  
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Ahogy elolvastam, 
éreztem, ahogy az 
Úr Szentlelke meg-
tölti a szívemet az İ 
békességével. Bu-
rokkal vette körül az 
életemet, és nem 
zavart, hogy mi zaj-
lik körülöttem. Jó 
volt így bizonyságot 
tenni az orvosoknak arról, hogy az Úr velem 
van, és én az İ kezébe tettem az életemet. Jó 
volt kérni, hogy Jézusért tisztítsa meg a szí-
vem a bőntıl, hogy méltó lehessek az örök 
életre. Így indultam a mőtétre: békesség volt 
bennem, mert tudtam, hogy İ végig ott lesz 
velem, és fogja a kezem.  
A mőtét komplikáció nélkül sikerült. Csodá-
latosan éltem meg a lábadozás idejét, mert 
tudtam, hogy İ ott van. Otthon is érezhettem 
gondoskodó szeretetét, ahogy családom kö-
rében munkálkodott. És ezt érezhettem a 
testvérek kitartó imádságán keresztül is. Át-
élhettem az Úr közelségét, hála van a szí-
vemben azért, ahogy hordozott, és azóta is 
gondja van rám.  
Ezzel az igével erısített:  
„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, 
mert én vagyok Istened; megerısítelek, sıt 
megsegítlek, és igazságom jobbjával támo-
gatlak.” Ézsaiás 41,10 
          Keresztesiné Marika 
 

 

ISTEN BÁRÁNYA 

Isten Báránya, Te értünk meghaltál!  
Általad élünk. 
Te légy Urunk mindenek felett! 
Méltó vagy, hogy magasztaljunk,  
szüntelenül hálát adjunk Néked,  
értünk szenvedı Szeretet! 
           (Fordítás németbıl) 



 

 

Mátraháza 
„Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szerete-
tet, mert az tökéletesen összefog mindent.” 
        Kolossé 3,14 

Nagyon vártam ezt a hetet, amit Isten készí-
tett, hogy igei és testvéri közösségben tölt-
hessünk el. Érezni lehetett az Úr Jézus gond-
viselését és szeretetét, ahol a testi és lelki 
táplálékot egyaránt megkaptuk. Hálásak vol-
tunk és vagyunk Istennek, hogy lelkészeink 
fáradságot nem kímélve hirdették az Igét és 
beszélgettek velünk. „A jó cselekvésében 
pedig ne fáradjunk el.” Galata 6,9  
A reggeli áhítatok a Bibliaolvasó kalauz sze-
rint kijelölt napi Igérıl szóltak – Jézus feltá-
madásáról. A sírnál elıször Máriához szólt, 
majd megjelenik a tanítványoknak. A feltá-
madás után nem akadály a zárt ajtó sem. İ 
ki tud nyitni ajtókat, csak engedni kell neki. 
Senkit sem zár ki az üdvébıl. İ nem sze-
mélyválogató. Szeretetével gyógyít bennün-
ket, legyünk készek arra, ha odateszi a kezét 
sebeinkre, ne álljunk ellene. Oda tapint, ahol 
baj van. De jó, hogy Jézussal van újrakez-
dés! Táplál és erısít hitben bennünket. 
A délelıtti elıadás Kálvin János tanítása a 
hit által való megigazu-
lásról, az emberi jó cse-
lekedetekrıl, az egyete-
mes egyházról és az 
egyházfegyelemrıl 
szólt. A délutáni fórum-
beszélgetések is nagy-
ban ehhez az elıadáshoz 
kapcsolódtak: milyen 
nagy a felelısségünk 
elsısorban a családban, 
gyülekezetben; hogyan 
tudunk embereket megszólítani, hívogatni, 
odaszeretni és elmondani, hogy ıket is szere-
ti Isten. Ébresszünk vágyat a szívükben élet-
példánkkal.  
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, hogy aki hisz ıbenne, el ne 
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vesszen, hanem örök élete legyen.” János 
3,16 Az esti evangelizáción igazán ez érin-
tette meg a szívem. Testileg-lelkileg megfá-
radtan, gondterhelten érkeztem erre a hétre, 
de nagy vágyakozással és nyitott szívvel, 
hogy szóljon hozzám az Úr Jézus. Már az 
elsı este szólt az Ige: jöjj velem, kövess en-
gem! Az Úr Jézus szólított, mert tudta, hogy 
nyomorult vagyok, szükségem van rá. İ 
látja az életem, és nem hagy el. Így is szeret, 
amilyen vagyok. Nekem csak hallani kell a 
hívó szót és követni İt. Lévinek is szüksége 
volt az Úr megszólítására, felállt a vámszedı 
asztaltól és követte Jézust. És ha szólít, azon-
nal indulni kell, mert nem tudni, hogy lesz-e 
még rá idı! 
„Legyetek tehát Isten követıi, mint szeretett 
gyermekei” Efézus 5,1  
Tisztítsátok és szenteljétek meg lelketeket. 
Miért kell a lelkünket megtisztítani? Testvéri 
szeretetért. A szeretet akarati döntés. Öltsé-
tek fel a szeretetet, mert az a legfontosabb. 
Szeretet nélkül senkik vagyunk, a szeretet 
összefog mindent. És hogy milyen fontos a 
testvéri közösség: benne sokkal jobban meg-
éli az ember az Isten szeretetét, mert mindig 
történik valami, a hitek egymásra tudnak 

épülni. Mint itt, ezen a 
héten is megélhettük és 
tapasztalhattuk, hogy jó 
volt együtt lenni, Isten-
hez fordulni, közösen 
imádkozni és hitben 
növekedni. 
Hallgassunk vagy szól-
junk? ApCsel. 4,19-20 
Ha megszólított az Úr 
Jézus, akkor engedel-
meskedni kell, szólni 

kell, hogy mit végzett el bennem igéje által. 
Ezen a héten Isten Igéje és a testvéri beszél-
getések, közös imádkozások erısítettek hi-
temben. Hálás vagyok az Úr Jézusnak, hogy 
olyan sok szeretet, tanítás volt üzenetében, 
ami teljesen megszabadított az ide hozott 
terheimtıl. Amikor a lélek elcsendesedik, 



 

 

akkor hallja meg Jézus szavát, hogy İ jól 
vezet és nem hagy magamra. Nincs kitıl 
vagy mitıl félnem. İ tudja, hogy mennyit 
bírok el. Csak rá kell bízni magam a kegyel-
mére és szeretetére: „Elfogadom akaratodat, 
nem aggodalmaskodom, mert hittel és biza-
lommal elhiszem, hogy terved van az éle-
temmel, és megcselekszed azt.” 
„Mert az Úrnak szemei elıtt vannak minden-
kinek útai, és minden ösvényeit ı rendeli.” 
Példabeszédek 5,21 
          Tóth Jánosné  

 

 

Keresztkérdések 
A mi Urunk Jézus 
Krisztus nagy-nagy 
kegyelmébıl, szerete-
tébıl és jóságából, 
mellyel lehajolt hoz-
zánk, indultunk el 
hívı életünk görön-
gyös és mégis csodá-
latos útján.  
Lassan négy éve bot-
ladozunk a „keskeny 
úton”. A Szentlélek 

tartotta bennünk a lelket, míg eljutottunk 
Isten vezetésével a Fót-Központi Református 
Gyülekezetbe, ahol segítı testvér-kezek 
nyúltak felénk és öleltek magukhoz.  
Elénk élték azt az ÉLETET, melyre oly na-
gyon vágyakoztunk. Testvérekre találtunk és 
lelki otthonra. Hitünk már volt az élethez, de 
tudásunk még nagyon-nagyon kevés. Mi 
pedig mindent érezni, érteni és tudni szeret-
tünk volna, mely közelebb visz bennünket 
megváltónkhoz – Jézus Krisztushoz. Így hát 
boldogan mondtunk igent lelkipásztorunk 
Sebestyén Gyızı hívására, hogy tíz héten 
keresztül minden hétfı estét töltsünk együtt 
a „tanítványokkal” a Keresztkérdések soro-
zat alkalmain.   
Nagy izgalommal vártuk az elsı hétfı estét, 
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és még nagyobbal az elkövetkezıket, mert 
már megérkezni is jó, hiszen a fogadtatás 
szeretetteljes, és terített asztal vár bennünket 
az egész napos rohanás után. Itt béke honol 
és nyugalom. Az „asztalfın” Jézus Krisztus 
nézi mosolyogva „tanítványai” igyekezetét, 
ahogy lelkészeink vezetésével Márk evangé-
liumának alapján – életén-halálán-
feltámadásán keresztül – lassan megértik és 
megtudják, hogy kicsoda İ, miért jött, és mit 
is jelent ıt követni. Itt nincs olyan kérdés, 
amire választ ne kapnánk.   
És ahogy egyre jobban megismerjük Meg-
váltónkat a kiscsoportos beszélgetések alkal-
mával, egyre jobban megismerjük testvérein-
ket is. Egyre nyitottabbak, ıszintébbek le-
szünk egymással. Egyre több szív és száj 
nyílik meg, ıszintén beszélve életérıl és 
vágyódásáról egy jobb és tisztább életre. 
Szólunk múltunkról, jelenünkrıl, és a jö-
vınkre már egyre többen nézünk boldogab-
ban, mint pár héttel ezelıtt. Hiszen az evan-
gélium alapján nekünk ígéretünk van egy 
szebb és jobb és legfıbbképpen örök életre.  
Minden hétfıi alkalom erısíti szívünkben a 
vágyakozást. Jó itt lenni az alkalmakon! Jó 
itt testvérek között lenni! Jó itt Jézus Krisz-
tussal közösségben lenni! Nehezen indulunk 
haza mindig.  
Szívbıl reméljük, hogy még sok-sok testvé-
rünk járhatja végig a Keresztkérdések soro-
zatának újabb estéit egészen odáig, hogy 
letehesse bőneit a kereszt alá, hogy Krisztu-
sunk az İ életét is megválthassa drága véré-
vel!   
Áldást és békességet kívánunk!  

          Godán Sándor és Zsóka 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Óvodás család 
Férjemmel történt megismerkedésem után 20 
évesen költöztem el Fótról Budapestre. Em-
lékszem, az ismerkedésünkkor önkéntelenül 
is megkérdeztük egymástól, hogy Te milyen 
vallású vagy. Szinte egyszerre válaszoltuk: 
református, melyet megnyugvással vettünk 
tudomásul. Mindketten gyermekkorban a 
református hitben keresztelkedtünk, de éle-
tünknek ebben a szakaszában még nem érez-
tünk elhivatottságot magunkban az egyház, a 
templom, mint hívık gyülekezıhelye és a hit 
felé.  
Ezt követıen közös együttléttel eltelt 10 év, 
és azt mondtuk, házasodjunk össze. Mind-
kettınk számára termé-
szetesnek tőnt, hogy a 
polgári esküvı mellett 
egyházi szertartás szabá-
lyai szerint is szeretnénk 
egymásnak hőséget es-
küdni. Keresni kezdtük a 
lakóhelyünkhöz közel 
esı református gyüleke-
zetet. Édesanyám emlí-
tette, hogy Végh Tamás 
– aki gyermekként en-
gem Fóton keresztelt – 
jelenleg a Fasori Református Gyülekezetben 
szolgál, így azt gondoltuk, hogy İ legyen, 
aki összead bennünket. Felkerestük a gyüle-
kezetet, és jegyes-oktatás keretében elkezd-
tünk megismerkedni a hitélettel. Ezen alkal-
makkor mindkettınket megfogott a lelkész 
kisugárzása, amely beszédén keresztül áradt 
a jelenlévık felé, és ez testesítette meg 
mindazt az elkötelezettséget a hitben, melyet 
ı át kívánt adni nekünk. Ennek hatására az 
esküvınket követıen a fasori gyülekezetben 
kezdtünk rendszeresen részt venni a vasárna-
pi istentiszteleteken. Ekkor már éreztük, 
hogy nem vagyunk egyedül.  
Férjemmel 2004 ıszén lehetıségünk nyílt 
visszaköltöznünk Fótra. Munkába menet 
közben felfigyeltem a gyermekváros bejárati 
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kapuján lévı táblára: „Száz Juhocska” Re-
formátus Óvoda. Már akkor éreztem, hogy 
ha gyermekünk születik, akkor majd ebben a 
közösségben szeretném elindítani az élet 
rögös útján. Milyen csodálatos, az év végén 
már szívem alatt hordoztam ıt, aki 2005-ben 
született meg. 
Folytatva a családi hagyományt, Marci fiun-
kat is Végh Tamás által keresztelve fogadtuk 
a fasori gyülekezettel közösen, hogy ıt a 
református hit szerint neveljük az életre. Már 
akkor jelezte Tamás, hogy Fótra velünk 
egyidıben költözött egy szimpatikus lelkész 
házaspár, akik egy nagyon jó közösséget 
alakítottak ki a református gyülekezetben, 
vegyük fel velük a kapcsolatot. 

Mi ekkor a gyermekne-
velés felelısségteljes 
feladataival, csak a kisfi-
unkkal voltunk elfoglal-
va, İt nevelgettük, sze-
retgettük… 
Aggódó anyuka lévén 
idı elıtt kezdtem el ér-
deklıdni Fóton az óvo-
dai elhelyezési lehetısé-
gek felıl. Nyílt napokra 
jártam, helybéli anyu-
káktól, védınıktıl kér-

tem tanácsot a megfelelı óvoda kiválasztásá-
hoz. E mellett újból felsejlett bennem az 
érzés, hogy számunkra csak a „Száz Juhocs-
ka” Református Óvoda lehet a legjobb vá-
lasztás. Ezután feltettem magamban a kér-
dést, hogy mi is az a „legjobb”. El kellett 
gondolkodnom, hogy mit is szeretnék adni a 
gyermekemnek ebben az eltorzult, vad világ-
ban. Hogy tudnám megmutatni neki a helyes 
utat, megtanítani, mi a jó és a rossz, mi a 
fontos, mi az igazi érték. Tudtam, hogy eb-
ben segítı kezekre van szükségem, akikkel 
együtt, közösen találhatjuk meg az utat. Ezek 
a segítı kezek a református templomi közös-
ségben és a szakképzett óvónık között talál-
hatók meg. 
Idıközben ismerıseimtıl hallottam egy 



 

 

nagyszerő alkalomról, a csütörtöki baba-
mama klubról, melyen az összetartozás szo-
ros kötelékében kezdı és haladó hitéletet 
folytató anyukák gyermekükkel együtt ta-
pasztalhatják meg a közösség isteni szerete-
tét. Fontosnak tartottam ide járni, mert ezzel 
új ismerısökre tettem szert, olyanokra, akik 
már megtalálták az utat Jézus felé. 
Majd eljött a nap, amikor izgatottan bontot-
tam fel a levelet, melyben értesítettek, hogy 
felvételt nyertünk az óvodába. Ekkor tudtam, 
hogy a kapu kinyílt, gyermekünkkel együtt 
belépve ismét elkötelezettségünkrıl adha-
tunk tanúbizonyságot, hisszük, hogy ez az út 
kell nekünk. 
A beiratkozás elıtti szülıi értekezletre fér-
jemmel együtt félve érkeztünk. Gombóc volt 
a torkunkban, megilletıdötten ültünk az óvo-
dai csoport termében. Ekkor döbbentem rá, 
hogy ezeknek az óvó néniknek kell odaad-
nom Marcit, velünk együtt ık fogják taníta-
ni, nevelgetni. 
Az óvónık határozott, de egyben gyengéd 
szavai megnyugtattak, és tudtam, hogy jó 
helyünk lesz itt. Elfordulva törölgettem sze-
mem, hogy ne is lássák gyengeségemet, ami-
kor egy anyuka megfogta a kezemet és azt 
mondta: Ne félj, majd mi is segítünk! 
Hát kell ennél több bíztatás egy magamfajta 
aggódó anyukának? Éreztem, hogy már csak 
egy akadályt kell leküzdenünk, azt a bizo-
nyos „beszoktatást”, amitıl valójában belül-
rıl én féltem igazán.  
Az én szégyenlıs, bújós Marcim a harmadik 

nap után már egye-
dül bent maradt az 
óvodában. Örültem 
és egyben féltékeny 
is voltam az óvó 
nénikre. Mit is tud-
hatnak ık, hogy 
már nem kisírt 
szemmel látom újra 
Marcit. A választ 
akkor kaptam meg, 
amikor délután 
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elsıként érkeztem az 
óvodába. Ekkor még a 
gyerekek a közös te-
remben voltak. Én a 
kispadon ülve éreztem 
az odabentrıl kiszőrı-
dı meghitt, békés 
légkör kisugárzását, 
miközben a megha-
tottság miatt idınként ugyanúgy törölgetem 
a szemem, mint azon a beiratkozás elıtti 
szülıi értekezleten. 
Amikor minden nap belépek az óvoda épüle-
tébe, folyamatosan érzem azt a légkört, amit 
az óvónık mindösszesen már több, mint 10 
éve igyekeznek megteremteni. Az óvónık 
figyelme minden gyermek felé azonos gon-
doskodással párosul, egy célért dolgoznak, 
hogy az odajáró gyermekekkel megismertes-
sék Jézus Krisztus életútját, az İ értékrendje 
szerint mutassanak utat a lelki fejlıdésük-
ben. 
Nagyon fontosnak tartom az óvoda szemléle-
tében a megbocsátást és a bocsánat-kérést. 
Igenis meg kell tanítani a gyerekeket ezekre, 
hiszen ez az életünk szerves része. Ez teszi 
az embert emberré. Kérdezhetnénk, hogy mit 
adott nekem ez az óvoda? Megtanította, 
hogy hogyan kell gyermekünkkel együtt 
örülni az élet minden kis mozzanatának, 
hogyan kell az adventre készülni, meghitten 
ünnepelni. Még így húsvét közeledtével is 
sokszor énekeljük otthon az adventi hírnök 
dalocskát, mely minden alkalommal örömöt 
lop a mindennapjainkba. Jó látnom, hogy 
kisfiunk már otthon is bocsánatot tud kérni, 
és képes megbocsátani. 
Amikor megkérdezik tılünk, szívet melenge-
tı érzés kimondani, hogy mi a „Száz Juhocs-
ka” Református Óvodába járunk. 
Köszönöm az óvónıknek és az óvoda dolgo-
zóinak, hogy mindennapi odaadó munkájuk-
kal segítik gyermekeink fejlıdését és hitbéli 
gyarapodását. 
             Szıke Ibolya  
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Házi bibliaóra 
2008 januárjában indult nálunk a házi biblia-
óra Sebestyén Gyızı lelkipásztorunk enge-
délyével. 
Isten iránt való hálából ajánlottam fel laká-
sunkat az alkalmakra. Hálás vagyok azért, 
hogy az Úr megbocsátotta bőneimet, szeret 
így, ahogy vagyok, és megmutatta: özvegyen 
sem kell félnem a rám nehezedı terhektıl – 
csak bízzam Rá magam. Tudom, hogy nem 
İ használja az én házamat, hanem én az 
Övét.  
Tavaly a Miatyánkot, az Úr imádságát vettük 
végig soronként, alkalomról alkalomra, idén 
a Tízparancsolatról hallunk tanítást. Az igei 
részt lelkészeink és meghívott vendégek 
tartják, utána beszélgetünk. Együttlétünket 
imádsággal zárjuk. 
Mindenkit szeretettel várunk minden hónap 
elsı péntekjén 18 órától a 48-as Ifjúság u. 
18. szám alatt. 
          Kovács Mihályné 
 
 

 

 

Az Ige tükre 
Nem „kell” Bibliát olvasni, nem „kell” imád-
kozni. Teremtı Istenünk a Bibliát és az imát 
egy fantasztikus lehetıségnek adta. 
Szabad vagy arra, hogy eldöntsd, élsz-e 
ezekkel a lehetıségekkel? 
A Bibliában İ szól hozzád, az imában te 
szólítod meg İt, gondold el – a Mindenható 
Istennel beszélgethetsz! 
Így telnek-e napjaid Vele beszélgetve? Nem? 
Elemezd, hogy miért nem? Sokan mondják: 
„Nincs rá idım!” Tudod-e, hogy az idı Is-
tentıl kapott céladomány? 
Tudod-e, hogy a céladomány csak arra hasz-
nálható fel, amire adták? El kell számolni 
vele, és itt a „kell”, nem változtatható lehetı-

ségre. Isten szólít, és abban a pillanatban 
meg kell jelenned elıtte számot adva életed-
rıl: mivel töltötted el a kapott éveket, hóna-
pokat, a nap 24 óráját? 
Gyakori válasz ez is: „Majd, ha én is nyugdí-
jas leszek.” Ennek egyetlen kicsi hibája van: 
nem biztos, hogy megéred a nyugdíjkorha-
tárt. 
Isten az Ura életnek és halálnak. Senki nem 
tudja, hogy kinek mennyi idıt tervezett, ami-
kor megformázta anyja méhében. Ennél a 
kérdésnél mindig megkérdezem: milyen for-
dítású a Bibliád? Nekem is van többféle, de 
egyikben sem olvastam még ilyet: nyugdíja-
sok… kettıspont, aktív dolgozók… kettıs-
pont, és jön a recept pontokba szedve, hogy 
kinek-kinek hogyan kell élnie. Mi szeret-
nénk, ha így lenne. Meg van adva az utasí-
tás: ez teljesítve, kipipálva, ez nem teljesítve, 
mert én ezt nem tudom megcsinálni, hát át-
ugrom, megyek tovább. 
Isten teremtettségében nincsenek véletlenek, 
İ helyezett Téged olyan körülmények közé, 
olyan környezetbe, ahol élsz. Ott kell neked 
eldöntened, hogy Vele, vagy Nélküle akarsz 
élni. A Biblia azt mondja: „áron is megve-
gyétek”. Te tudod, hogy neked mit ér, ha 
leülsz Bibliát olvasni.  
De a válaszod lehet az is, hogy nem érdekel, 
hogy mit ír a Biblia. 
Mint írtam, Isten a testi és lelki életnek, ha-
lálnak is Ura. Az İ szava érvényes minden 
teremtményére, az emberre is, függetlenül 
attól, hogy ki mit hisz és mit nem? 
Amikor megteremtette az embert, a Vele 
való kapcsolatban teremtette. Ma is ez az 
éltetı közegünk. E kapcsolat nélkül lelki 
halálban maradunk, 
mert az ember enge-
detlensége miatt 
ebbe születünk bele. 
Ezért kell Hozzá 
megtérnünk.  
Ez Jézus Krisztus 
által lehetséges, 
mert „Úgy szerette 



 

 

Isten a világot, hogy az İ egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz İbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” Jn. 3,16 
Ez a kegyelem. Én ezt megérthetem, elfo-
gadhatom, megtehetem. 
E szeretetbıl fakad, hogy még tart a kegyel-
mi idı, amíg az Úr Jézus visszajön. Teljes 
dicsıségben jelenik meg, és ítélni fog. Akkor 
már nem hitben élünk, hanem látásban, de 
akkor már nem lesz lehetıség Hozzá térni. 
Most itt e földön, ebben a testben élve kell 
İt befogadni az éle-
tünkbe. Aki ezt nem 
teszi – lelki halál vár 
rá. Ez a kárhozat, ami 
Isten nélkül való 
gyötrıdı öröklétet 
jelent. 
A Bibliában Jézus 
elmondja, hogy ez 
milyen. 
Valaki azt mondta: ez 
a könyv több ezer éves, elavult, érthetetlen, 
ellentmondásos, kegyetlen, nem a XXI. szá-
zadi embernek szól, ezt is emberek írták. És 
mindaz, amit felsorolt igaz, a „világ” szemé-
vel nézve. A Biblia a világ szó alatt az Isten 
nélkül élıket jelöli. A „világban” élı embe-
rek csak a magunk által teremtett káoszt is-
merik.  
Lásd szép hazánkat: szétszórattunk a világ-
ban, népünk úgy él: mindenki azt teszi, amit 
jónak lát, terjed az erıszak, a lelki sötétség, a 
pénz az úr – a nagy bálvány, elıtte hajbókol-
nak vezetıink. Intézményesítettük a bőnt: 
szabad a prostitúció, a homoszexualitás, kor-
rupt hivatalok, jogrendszerünk a bőnözıt 
védi. 
Ha nemcsak szajkózod, amit sokan monda-
nak, hanem rászánod az idıdet, és elolvasod 
a Bírák, Királyok, Krónikák könyvét, amit 
több ezer évvel ezelıtt írtak, döbbenten látod 
majd, hogy mennyire aktuális a téma, mintha 
a napi híreket hallanád. 
Jézus azt ígéri, hogy megtart Téged is, ha 
kéred, és az İ békességét adja néked, ha 
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elfogadod a segítségét hittel. A Biblia azt 
tanítja: „A hit hallásból van, a hallás pedig 
Isten Igéje által”. Csak İ tudja megnyitni a 
füleidet a hallásra! 
Minél többet tartózkodsz olyan helyen, ahol 
tisztán szól Isten Igéje, annál inkább meg-
nyitja szívedet és értelmedet is. Ez azt jelen-
ti, hogy megérted Isten üzenetét, amit İ el-
rejtett Igéiben. 
Ez az İ útmutatása. Azért rejtette el, hogy 
csak azok értsék meg, akiket valóban érde-

kel, hogy milyen a 
Biblia Istene, és hogy 
milyen utat szánt ne-
ked. Azért mondja, 
hogy tanulmányozzá-
tok, kutassátok az 
írásokat éjjel és nap-
pal, jártotokban kelte-
tekben. 
Ezekre a tanulmányo-
zásokra nagyon jók a 

bibliaórák. A gyülekezeti házban minden 
szerda délelıtt 9 órától hallgathatjuk Isten 
Igéjét. A házi bibliaórákon, úgynevezett kis-
csoportos beszélgetés keretén belül minden 
hétfın délelıtt 9 órától az útmutató szerinti 
igeszakaszt beszéljük meg testvéri közösség-
ben. 
Ezenkívül minden hónap elsı péntek dél-
utánján 18 órától van erre lehetıség szintén 
házi bibliaórán. 
Szeretettel várunk minden érdeklıdıt, aki 
kíváncsi, hogy milyen a Biblia Istene, és 
kíváncsi arra is, hogy mit lát, ha belenéz az 
Ige tükrébe. E tükör megmutatja, hogy Isten 
milyennek lát téged. İ nem emberi mérték-
kel mér, nem hízeleg neked, egy az egyben 
olyannak látod majd magad, amilyen vagy, 
és nem olyannak, amilyennek gondolod ma-
gad. 
Imádkozzunk, hogy Isten adjon vágyat az 
emberek szívébe, hogy keressék az Urat. 
„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyör-
gésének.” Jak 5,16 
           Bollók Margit  
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A drágagyöngy 
Nagy csobbanás hallatszott, hullámok fodro-
zódtak, majd elcsöndesedett a víz a csónak 
körül. A keresztyén misszionárius szemét 
arra a helyre szögezte, ahol az apró kis bubo-
rékok egész serege szállt fel a tenger mélyé-
bıl. Még egy perc, és egy fekete fej emelke-
dett ki a vízbıl. Az öreg hindu gyöngyhalász 
mászott a csónakba mosolyogva, miután 
lerázta a vizet beolajozott, fényes testérıl. 
– A legjobb merülés, amit valaha is láttam! – 
kiáltotta Morse, a misszionárius. 
– Nézd ezt, Száhib – mondta neki Rambo, és 
kivett egy nagy osztrigát a fogai közül.  
– Azt hiszem, ez jó lesz. 
Morse átvette, és amíg zsebkésével nyitogat-
ta, Rambo más, kisebb kagylókat szedett ki a 
nadrágjából. 
– Rambo, nézd – kiáltotta Morse –, hiszen ez 
valóságos kincs! 
– Igen, egész jó – vont vállat a búvár. 
– Hogy jó!? Láttál már valaha életedben 
ennél szebb gyöngyöt? Tökéletes, nem? 
Morse kezében forgatta a gyöngyöt, azután 
átnyújtotta a hindunak. 
– Bizony vannak szebb gyöngyök is, sokkal 
szebbek… nekem is van 
szebb – mondta fojtott hangon 
– …nézd csak… hibák… itt 
egy fekete pont, ott meg egy 
kis horpadás. A formája is 
kissé hosszúkás, de azért a 
többihez képest… megjárja. 
– Á, túl kritikus a szemed, 
barátom – mondta Morse. – Én soha nem 
kívánnék magamnak szebb gyöngyöt. 
– Te szoktad mondani, mit tanít a ti Istene-
tek. Mindenki tökéletes a saját szemében, de 
Isten a valóságot látja.  
A két ember elindult a városba vezetı poros 
úton. 
– Igazad van, Rambo. De Isten felkínálja 
Krisztus igazságát mindazoknak, akik hisz-
nek benne, és elfogadják az ingyen megvál-
tást. Te nem akarod ezt elfogadni? 

– Nem, Száhib, ahogy már sokszor mondtam 
neked, ezt túl könnyőnek tartom. Talán túl-
ságosan büszke vagyok, hogy elfogadjam. 
Meg kell dolgoznom azért, hogy helyem 
legyen a mennyben, különben mindig ké-
nyelmetlenül érezném ott magam. 
– Ó, Rambo – és a misszionárius szavai mö-
gött ott volt az a sok imádság, amit ezért az 
emberért évek óta elmondott –, hát nem ér-
ted, hogy ily módon soha nem jutsz a 
mennybe? A mennybe csak egy út vezet, és 
te lassan megöregszel. Talán ez az utolsó 
éved, amikor még gyöngyökért alá tudsz 
merülni. Ha meg akarod látni a menny 
gyöngykapuját, el kell fogadnod Isten aján-
dékát, amelyet Fiában nyújt neked! 
– Utolsó évem? Igen, igazad van. Ma merül-
tem le utoljára. Ez az év utolsó hónapja, és 
nekem elıkészületeket kell tennem. Látod 
azt az embert ott? Zarándok, aki talán Bom-
bay-ba vagy Kalkuttába megy. Mezítláb, 
mindig a legélesebb kövekre lép, és – látod – 
minden méternél megáll, megcsókolja a föl-
det. Ez így jó. Az új év elsı napján én is 
megkezdem zarándokutamat. Egész életem-
ben erre készültem. Ezzel biztosítom ma-
gamnak, hogy a mennybe jutok. Térden 

csúszva megyek egészen Del-
hiig. 
– Ember, te megırültél! Ki-
lencszáz mérföld innen Delhi! 
A bır lejön a térdedrıl és vér-
mérgezést vagy leprát kapsz, 
mielıtt Bombay-be érsz! 
– Nem, nekem el kell jutnom 

Delhibe, és akkor a halhatatlanok megjutal-
maznak. Édes lesz a szenvedés, mert ezzel 
vásárolom meg a mennyet magamnak. 
– Rambo, barátom, nem teheted ezt! Hogyan 
is engedhetnélek el, amikor tudom, hogy 
Jézus Krisztus meghalt érted, hogy megnyis-
sa számodra a mennyet? Neked már nem kell 
fizetned.  
De az ember rendíthetetlen volt. 
– Ezen a földön te vagy a legjobb barátom, 
Száhib. Hosszú évek óta mellettem állsz. 



 

 

Amikor beteg voltam, ínséget láttam, te vol-
tál az egyetlen, aki segített. De még te sem 
tántoríthatsz el attól, hogy megszerezzem 
magamnak az örökké tartó üdvöt. Delhibe 
kell mennem!  
Minden hiábavaló volt. Az öreg gyöngyha-
lász nem tudta megérteni, nem tudta elfogad-
ni Krisztus ingyenes megváltását.  
Egyik délután kopogtak Morse 
ajtaján. Rambo állt az ajtó elıtt. 
– Kedves barátom – kiáltotta 
Morse –, gyere be! 
– Nem – mondta a gyöngyhalász 
–, most te gyere el hozzám egy 
kis idıre! Valamit mutatni aka-
rok neked. Kérlek, ne mondj 
nemet!  
A misszionárius szíve megdobbant. Hátha 
Isten végül mégis meghallgatta imáját! 
– Természetesen azonnal megyek! – mondta 
és elindult Ramboval az otthonába. 
– Holnaphoz egy hétre indulok Delhibe – 
mondta Rambo. 
A misszionárius szíve elszorult. Talán most 
van az utolsó alkalom, hogy megmutassa a 
gyöngyhalásznak az utat, amelyet Isten ké-
szített a menny felé. Rambo kiment a szobá-
ból, és visszatért egy nehéz, erıs ládikóval. 
– Évek óta tartogatom ezt – mondta. Csak 
egy valamit tartok benne. Most elmondom 
neked a történetét, Száhib. Volt nekem egy-
kor egy fiam. 
– Fiad? Rambo, hiszen errıl te nekem soha 
nem beszéltél! 
– Nem, Száhib, egyszerően nem tudtam be-
szélni róla. 
Ahogy beszélt a gyöngyhalász, szeme hama-
rosan könnyekben úszott. 
– Most azonban, hogy olyan útra indulok, 
amelyrıl talán soha nem térek vissza, beszél-
nem kell róla. A fiam is gyöngyhalász volt. 
A legjobb, India partjain. A leggyorsabb 
merülı, legélesebb szemő, legerısebb és a 
legtovább tudta visszatartani lélegzetét va-
lamennyi gyöngyhalász közül. Milyen nagy 
boldogság volt nekem! Mindig arról álmo-
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dott, hogy egyszer megtalálja a tökéletes 
gyöngyöt. Egy napon meg is találta, de ami-
kor a felszínre igyekezett vele, a lába beszo-
rult egy korallzátonyba, és túlságosan sokáig 
kényszerült víz alatt maradni. Nemsokára 
meghalt.  
Az öreg gyöngyhalász egy pillanatra lehaj-
totta a fejét. Egész teste rázkódott, de hang 

nem jött ki a száján. 
– Azóta sok-sok éven át tartogat-
tam ezt a gyöngyöt – folytatta –, 
most azonban, hogy valószínő-
leg nem térek vissza soha, a leg-
jobb barátomnak ajándékozom.  
Kivett a dobozból egy óriási 
gyöngyöt, és a misszionárius 
kezébe adta. A legnagyobb 

gyöngyök egyike volt, amit valaha is India 
partjai mentén találtak, és olyan fényben 
ragyogott, amelyet meg se közelített a mes-
terségesen tenyésztett gyöngyök csillogása. 
Mesés összeget lehetett volna kapni érte bár-
melyik piacon.  
A misszionárius egy pillanatig szótlanul, 
áhítattal nézte a gyöngyöt. 
– Micsoda gyöngy, Rambo! 
– Ez a gyöngy tökéletes, Száhib – mondta 
Rambo. 
A misszionáriusnak hirtelen támadt egy ötle-
te. Felnézett. 
– Rambo, ez a gyöngy csodálatos! Bámulatra 
méltó! Hadd vásároljam meg tıled! 
Tizenötezret adok érte, vagy ha többet ér, a 
többit ledolgozom neked. 
– Nem, Száhib – mondta Rambo. – Ezt a 
gyöngyöt nem lehet megfizetni. Nincs annyi 
pénz az egész világon, mint amennyit ez a 
gyöngy ér nekem. Ha egymillió dollárt kínál-
nak érte, annyiért sem adnám. Neked sem 
adom el. Csak ajándékként kaphatod meg. 
– Nem, Rambo – mondta Morse –, ezt nem 
fogadhatom el. Akármilyen nagyon szeret-
ném is, hogy az enyém legyen, így nem fo-
gadhatom el. Talán túlságosan büszke va-
gyok, de ez így túl egyszerő. Fizetni, vagy 
dolgozni akarok érte. 
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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 nevelkedı gyermekekért és a dolgozókért; 
� a Fóti Ökumenikus Iskoláért és valamennyi egyházi oktatási intézményért; 
� a gyülekezet vezetıiért, terheik hordozásáért, a gyermekek között végzett szolgálatért; 
� a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkarunk jövıjéért; 
� a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért; 
� egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért; 
� a missziói munkákért; 
� a gyászolókért, a megkeseredett szívőekért; 
� a magyar népért, országunk jövıjéért, vezetıiért. 

Az öreg gyöngyhalász elcsodálkozott: 
– Hát hogyhogy nem érted, Száhib? Hát nem 
érted, hogy az egyetlen fiam életét adta ezért 
a gyöngyért! Ezt nem lehet pénzzel megfi-
zetni! De ajándékul neked akarom adni. Fo-
gadd el, mint szeretetem zálogát! 
A misszionárius szóhoz sem jutott egy pilla-
natra. Azután megragadta az öregember ke-
zét.  
– Rambo, hát nem érted? Pontosan ez az, 
amit Istennek mondtál! Isten felkínálja neked 
ingyen, ajándékképpen az üdvösséget. Az 
olyan drága és értékes, hogy nincs ember a 
földön, aki meg tudná fizetni. Semmiféle 
munkával sem lehet megszerezni. És senki 
sem elég jó ahhoz, hogy kiérdemelje. Isten 
az İ tulajdon Fia életét adta érte, hogy szá-
munkra megnyissa a menny kapuját. Ha 
százszor zarándokolnál Delhibe, akkor sem 
tudnád megnyitni a menny ajtaját. Csak 
egyet tehetsz: elfogadod ingyen. Mint Isten 
irántad, bőnös iránt való szeretetének zálo-
gát. Rambo, én elfogadom a gyöngyöt, de te 
vajon elfogadod Isten ajándékát, az üdvössé-
get, abban a tudatban, hogy Isten Fiának 
életébe került, és most ajándékba kínálja 
neked? 
Rambo végre megértette, és elfogadta az 
üdvösséget Isten ajándékaképpen. 
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Állandó alkalmaink � 
 

Vasárnap 10.00  Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet 
Szerda    9.00 Bibliaóra 
Csütörtök 18.30 Imaóra 
Péntek  19.00 Ifjúsági óra 
 

Kéthetente csütörtökön            9.30 Baba-mama klub 
Minden hónap elsı keddjén      18.30 Férfióra 
Minden hónap harmadik péntekén  17.00 Nıióra 

örömHÍRlap 
A Fót-Központi Református  

Egyházközség Folyóirata 
 

Felelıs szerkesztı:  

Sebestyén Gyızı lelkipásztor 

 

Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1. 

Tel: (27) 632 540 

Fax: (27) 632 540 

Honlap: www.fotiref.com  

 

Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken  

de. 8–12h és du. 14–18h között, 

valamint istentiszteletek után. 

 
Kedves Olvasók!  

Az Örömhírlapban szeretnénk minél több 
olyan írást és fotót megjelentetni, mely 

gyülekezetünk életét, eseményeit idézi fel. 
Ehhez kérünk és várunk észrevételeket, 
javaslatokat, leveleket és fényképeket a 
lelkészi hivatalba és email-címünkre.  

Következı számunk Újkenyér  
alkalmából jelenik meg.  

 

email: oromhirlap@fotiref.com 

 

A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

örömHíRlap 

Hirdetések 16 2009. HÚSVÉT  

����    Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  ����        

Április 13. 10.00 Húsvét hétfı, felnıtt konfirmáció -
    bizonyságtétel  

         19. 10.00 Nıi csendesnap 

 26.    Hittanos családok délutánja  

Május 1-3.   Konfirmálók hétvégéje 

 3.  10:00 Anyák napi istentisztelet  

           17. 16:00 IGE és vers (verses délután Ige- 
    és vers-kedvelıknek) 

 24. 10:00 Konfirmáció vasárnapja 

         25-30. 19:00 Ökumenikus bőnbánati hét 

          31. 10:00 Pünkösd - konfirmandusok és  
    jubilánsok fogadalomtétele,  
    Úrvacsora 

Jún. 1. 10:00 Pünkösd hétfı - úrvacsorás   
    istentisztelet 

 7. 10:00 Zenés istentisztelet - 
    a Klucsik család szolgálatával 

FELHÍVÁS! 

Elérkezett a 2008. év  

adóbevallásának ideje,  

éljünk törvény adta  

lehetıségünkkel és  

ajánljuk fel adónk 1+1%-át: 

Fóti Református Alapítvány 

19186890-1-13  

Református Egyház  

0066 

GYÜLEKEZETI TÁBOROZÁSGYÜLEKEZETI TÁBOROZÁSGYÜLEKEZETI TÁBOROZÁSGYÜLEKEZETI TÁBOROZÁS    
BALATONFENYVESENBALATONFENYVESENBALATONFENYVESENBALATONFENYVESEN    
2009. július 20-25-ig 
Szeretettel hívjuk a gyülekezet  
kicsinyeit és nagyjait egyaránt,  

az idén is megszervezésre kerülı  
gyülekezeti táborozásra!  

A Református Üdülınek nagyszerő sportpályái,  
saját strandja, saját konyhája van.  

Szállás és napi háromszori étkezés biztosított.  
Jelentkezés a lelkészi hivatalban. 


