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A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

 Az Efézusi levél második része, 
ezt a két képes helyhatározót 
használja, és úgy próbálja szem-
léltetni, hogy nincs más állapot, 
más lehetőség az ember számára. 
Azt írja, hogy két helyen lehe-
tünk mi emberek: vagy a bűn-
ben, vagy a Krisztusban. A 
bűnben, ez azt jelenti, hogy az 
Isten nélküli állapotban, Krisz-
tusban, ez pedig azt jelenti, hogy 
újra közösségben ővele, az élet 
Fejedelmével, Akire való tekin-
tettel Isten visszafogadott minket 
gyermekeivé. Vagy a bűnben van 
valaki, vagy Krisztusban. 
Mit jelent ez? Azt jelenti, amit 
legtöbben tudunk, hogy a Biblia 
szerint a bűn nem erkölcsi foga-
lom, hanem hitbeli fogalom. Azt 
jelenti, hogy gyakorlatilag Isten-

től függetlenül létezik valaki. Ez 
azonban nem nevezhető életnek, 
és ez kiderül majd akkor, amikor 
az ember e földi élete végére ér, 
hogy ez maga a halál. Mert Isten 
nélkül marad az örökkévalóság-
ban is, s ez a halál. Az Isten nél-
küli lét, az a halál. Az Istennel 
közösségben eltöltött lét, az az 
élet.  
Jézus azért jött, hogy a bűnből 
átléphessünk az életbe, Krisztus-
ba. „Aki a Krisztusban van, új 
teremtés az - vallja Pál -, a régiek 
elmúltak, íme újjá lett minden”   
2 Kor 5,17.  
A minden azt jelenti, hogy nem 
csak az ember erkölcsi élete, ha-
nem a státusza, a helyzete egé-
szen újjá lett az Istenhez való 
viszonyulásában. Istenhez tarto-
zik, nem Tőle függetlenül létezik. 
Ez az élet. 
Termékeny életet, gyümölcster-
mő életet csak így lehet élni. Azt 
mondja Jézus, hogy maradjatok 
Énbennem. A Krisztusban azt 
jelenti, hogy élő közösségben 
Vele. Ugyanaz a Lélek van ben-
nem, ami Őbenne, és termem a 
Lélek gyümölcseit. Krisztushoz 
hasonlóvá vált az életem. Amikor 
a bűnből átkerül valaki Krisztus-
ba, ez a lelki feltámadás. Jézus is 
használta ezt a képet igen gyak-
ran. 

TTTTARTALOMJEGYZÉKARTALOMJEGYZÉKARTALOMJEGYZÉKARTALOMJEGYZÉK::::    

Te hol vagy? 1 

Ígéretek Jézusról 3 

Bízz és engedj! 5 

Megismerni a Fiút 6 

Megtartatva 9 

Egyet is befogadtok 11 

Mátraháza 13 

Imatémák 19 

Hirdetések 20 

Gyermekeink 14 

Énekkari délután 14 

Kántus 16 

16. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM    

örömHÍRlap 
A bűnben vagy Krisztusban?     



 

 

Egy példát hadd idézzek: a János evangéliu-
ma 5. része egy hosszú jézusi prédikáció. A 
25. versben van ez a mondat: „Bizony, bi-
zony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és 
az most van, amikor a halottak hallják az 
Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, 
élni fognak.” Nem különös ez? 
A halottak hallgatják Isten Fiának a tanítását, 
és aki meghallja, az fog élni. Ez azt jelenti, 
hogy Jézus úgy nézett hallgatóira, mint akik-
ről tudta, hogy úgy, ahogy vannak, halottak. 
Azért beszél nekik, hogy ha az életnek be-
szédét befogadják, az életre kelti őket is, új 
élettel ajándékozza meg. Aki komolyan 
veszi Krisztus Igéjét, abba belekerült egy új 
élet magva, elindul egy új élet. A bűnből 
átkerülhet Krisztusba, a halálból az élet-
be. 
 Az Efézusi levélben Pál ezt így írja: 
„Titeket is életre keltett, akik halottak volta-
tok vétkeitek és bűneitek miatt…” „Most 
pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor 
’távol’ voltatok, ’közel’ kerültetek a Krisztus 
vére által.” Ef. 2,1;13 
A bűnben vagy Krisztusban? Nagyon fontos 
ezt ma tisztáznunk, hogy hol is vagyunk mi? 
Így, ahogy most itt olvassuk ezeket a soro-
kat, a bűnben vagy a Krisztusban? Oda át 
lehet lépni, de csak halálunk előtt! Utána 
már nem lehet változtatni ezen az állapoton. 
Erről is nagyon világosan beszél a Biblia. Ez 
az átlépés azt jelenti, hogy valaki Jézussal, 
mint élő személlyel, valóságos közösségben 
jár. Aki Jézussal, mint élő személlyel 
együtt él, együtt jár, az nem a bűnben van, 
hanem a Krisztusban. 
Vele beszélget, vagyis imádkozik, Őreá fi-
gyel, úgy olvassa a Bibliát. Érti, hogy mit 
mond neki, enged Neki, engedelmes életet 
élve tudja, hogy miben kell engednie, mert 
értik egymást, összetartoznak. Bízik Benne, 
ezért szívesen félreáll mindig az útjából a 
maga akaratával, és engedi Jézust érvénye-
sülni. Együtt jár Vele, mint élő személlyel. 
Ha hiszem azt, hogy Ő valóban feltámadt 
és élő személy, akkor tudom összekötni 
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Vele az életemet, akkor feltámadok én is a 
halálból, és együtt élek, együtt járok Vele. 
Mégpedig úgy, hogy Ő az Úr, és én követem 
Őt. Együtt járunk. Azt csinálom, amit Ő előt-
tem csinál. Mert: „példát adtam nektek” - 
mondta a tanítványoknak. Követni az Ő pél-
dáját ezt jelenti: feltámadni.  

Sebestyén Győző lp. 

 

Én is tudom él a Jézus 
Én is tudom él a Jézus, oh de jó nekem, 
Boldogan ezt így énekelem. 
Megkerestem, Ő keresett s talált egy napon, 
Oly csodás volt, ki sem mondhatom. 
Rájöttem hogy bűnös vagyok,  
S mi lesz így velem? 
Éreztem, hogy átkarol és megfogja kezem. 
Átéltem, hogy él a Jézus, oh de jó nekem, 
Oh, de jó, hogy itt van most velem. 

Sokan kérdik miért hiszek s miért jó nekem, 
Hogy lehet, hogy Jézust szeretem? 
Én sem tudom hogy lehet, de minden új napon, 
Szüntelenül ezt tapasztalom. 
Szavam érzem eljut Hozzá s hallom válaszát, 
Lénye betölt sok baj között békességet ád. 
Átélem, hogy él a Jézus, s azt is, hogy szeret, 
Szívem így hát mást nem is tehet. 

        Vándor Gyula 
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Ki neked Jézus? 
Ézsaiás próféta könyve 9. rész 5. vers: „Mert 
egy gyermek születik nekünk, fiú adatik né-
künk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fog-
ják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Is-
ten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” 
A fenti igeprófécia mintegy 2700 évvel 
ezelőttről az Ószövetség evangélistájának, 
Ézsaiásnak a szájából való. Jogosan tehetem 
fel a kérdést, hogy számunkra ez az élő Ige 
Isten személyes szava-e? 
Isten ezeket ígérte Jézusról:  
♦ gyermek születik; 
♦ fiú adatik – ajándék Istentől; 
♦ nékünk – akik hallgatjuk vagy olvassuk, 

személyesen nekünk; 
♦ az uralom az Ő vállán lesz. 
Olvastad már? Hallottad sokszor? Kívülről 
tudod? Mi a következménye a személyes 
életedre nézve? Vallásos ismeret csupán? 
Valaki egyszer így fogalmazta meg: „A val-
lásos ismeret immunizál az evangéliummal 
szemben.” Ellenállóvá tesz, nem hat ránk a 
történések súlya. 
A missziói területeken, ahol démoni istensé-
gek gyötrik az emberek életét, ha felragyog 
számukra az evangélium, a szerető Atya, az 
életét megmentésünkért kereszthalálra adó 
Fiú Jézus, mérhetetlen hálával adják át bűn-
bocsátó, szabadító Uruk szolgálatára az éle-
tüket. 
2700 évvel ezelőtt kiknek mondja el Ézsaiás 
ezt a próféciát? Ézs. 9,1–4: a halál árnyéká-
nak földjén lakóknak; a terhes iga alatt gör-
nyedőknek; az ellenség által sanyargatott 
népnek adja az ígéretet. 
Aztán a „gyermek”, a Fiú neveit mondja el 
Ézsaiás. (Abban a korban a nevek jelentése 
és jelentősége fontos volt. Például: Ábrahám 
= a sokaság Atyja, Jákob = csaló, Izrael = 
Isten harcosa.) Igénkben a Fiú nevei mond-
ják el nekünk, kicsoda Ő, és mi a jelentősége 
az Ő lényének számunkra. 
Ez az Ige, ami 2700 éve prófécia volt, 2000 

éve beteljesedett, és ma megélhető lehetőség 
számunkra. 
1. Csodálatos tanácsos! 
Kinek a számára hangzik ez a név ígéretes 
segítségnek? A tanácstalan, szorongató hely-
zetekben lévő, aggódó, kiutat kereső ember-
nek. Magadra ismersz? Anyagi gondok, la-
káskérdés, munkanélküliség. Álmatlan éjsza-
kák és közben kérdezzük: mi lesz velünk? 
Betegség terhe, öregség nehézségei, újból 
kérdezem: mi lesz velem, kiszolgáltatott 
vagyok, teher a családnak? Mi lesz a gyer-
mekeimmel, unokáimmal anyagilag, erköl-
csileg, lelkileg? 
Bizonytalanság, kilátástalanság, mit tegyek, 
mibe kezdjek? Sok tanács van, melyek lépre 
csaltak: reklámok, kölcsönök, be nem teljesí-
tett ígéretek. Kinek higgyek? Nem lesz-e 
újabb csalódás? Kire érdemes hallgatni, mit 
szabad elfogadni? Mit nem szabad elfogadni, 
követni? Modern gyógymódok, okkult prak-
tikák, új vallási irányzatok áramlata vesz 
körül. 
Isten, aki mindezt látja, irgalmas szeretetével 
belekiáltja az életedbe: ajándékul adtam 
neked Jézust, mint Csodálatos Tanácsost. 
Aki hatalmas, ismer és szeret téged. Ha hittel 
ráállsz Isten ígéretére, akkor NINCS OKOD 
és NINCS JOGOD szorongani, aggódni, sőt 
panaszkodni sem. Mert a hitetlenség bűn, 
Jézust utasítja vissza. Jézus tudja, mi az éle-
ted igazi legnagyobb szüksége: nem más, 
mint a Vele való élő kapcsolat, hit által. Ön-
magát adta neked, hogy a János evangéliuma 
1,12 szerint befogadd Őt a szívedbe, és így 
hatalmad legyen Isten gyermekeként élni egy 
akármilyen zavaros világban vagy helyzet-
ben, mert Csodálatos Tanácsos Jézus Krisz-
tus. 
2. Erős Isten a Fiú másik neve. Ő gondolta 
ki és alkotta meg a világot. Ő adta a termé-
szeti törvényeket és kormányozza azt, vala-
mint fenntartja a világot. 
Erős Isten! Nincs számára lehetetlen. A lát-
ható és láthatatlan világ felett is Úr. Amit Ő 
eltervezett, azt véghez is viszi. Jelenlétében 
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meghátrál az ellenség. Csodákat tesz az em-
ber javára és az Ő dicsőségére. De várja a 
hitünket, bizalmunkat, hogy erejét és hatal-
mát mindig javunkra fordíthassa. Erős Isten-
nek ismered Őt a mindennapjaidban? Így 
számolsz a jelenlétével? A kívülvalók felé 
megmutatkozik, hogy a te Istened erős, ha-
talmas Isten? 
Megtapasztaltad már az erős Isten hatal-
mát a benned való győzelme által? 
Nem kellett volna visszaszólnom, amikor 
megbántottak, nem estem önsajnálatba, ami-
kor próbákba vitt az Úr, hanem a megtartó 
hatalmát ismertem meg jobban. Nem estem 
kétségbe, amikor betörtek a lakásunkba és a 
helyszínelő rendőröket találtam hazaérkezé-
semkor, akik döbbenten csodálkoztak rá erre 
az érthetetlen békességre. Erős Istene van 
ennek a törékeny asszonynak – mondták. 
Megéled-e a János első levele 4,4b valósá-
gát, amikor a másik ember a gonosz eszkö-
zeként támad téged? 
„…nagyobb az, aki bennetek van…” Ha Vele 
találja szembe magát, a támadóban lévő go-
nosz meghátrál. Micsoda győzelme ez a te 
erős Istenednek a Sátán fölött! 
3. Örökkévaló Atya a harmadik neve a Fiú-
nak, aki adatott nékünk. 
Az atya-gyermek viszony védelme, biztonsá-
ga, mély szeretetkapcsolata rejlik ebben a 
névben. A testben élő Jézus ezt élte földi 
életszakaszában az Atyával való kapcsolatá-
ban. Imádságaiban nyilvánul meg ez a cso-
dálatos kapcsolat. „Abbá Atyám” (édes 
Atyám) – így szólítja meg az Atyát még a 
Gecsemáné kerti haláltusájában is, amikor 
tudja, hogy az imádságát nem hallgathatja 
meg az Atya, hogy tudniillik ne kelljen kiin-
nia a keserű poharat, hiszen ezért jött le erre 
a sötét földre. 
A Róma 8,14–15-ben pedig már arról beszél 
az Ige, ami a megtért, Isten lelke által vezé-
relt ember számára lehetővé tette, hogy édes 
Atyjának szólíthassa Istent. Örökkévaló 
Atya. Itt és most és az örökkévalóságban, 
szoros szeretetkapcsolatban vele. Ismered ezt 

a mély szeretetkapcsolatot az Úrral? Ez min-
den áldás és a szolgálat forrása is. Ez adatott 
NEKED Jézus Krisztus által. 
4. A nékünk adatott Fiú negyedik neve: Bé-
kesség Fejedelme. 
Mi a békesség, ami ebben a világban egyre 
nagyobb mértékben hiányzik? Egyik értel-
mező szótár így fogalmazza: „A békesség 
nem a lélek megnyugtatása, hanem az ember 
elrejtettsége Isten közelében.” Ez a veszély-
helyzetben is megmarad, mert a forrása az, 
hogy Ő itt van. Az Ő kezében van minden. Ő 
nem vall szégyent, a filippi börtönben sem, a 
süllyedő hajón sem, a betegségben, a veszte-
ségben sem. 
A békesség ellentéte a szorongás és félelem. 
– Hogyan kapta a békességet az ember?      
Együtt volt Teremtőjével az Édenben. 
– Hogyan vesztette el? A bukásban, ami el-
szakította Istentől. 
– Hogyan adta vissza Isten? A 2 Kor. 5,18–
21 beszél erről. Jézus váltsága által megbékí-
tette az embert önmagával: „Mert azt, aki 
nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi 
Isten igazsága legyünk őbenne.” 
Az Ő négy neve, lényege és jellemzője le-
gyen hálásan megélt valóság egyre inkább az 
életedben Isten dicsőségére, a te örömödre, 
és mások javára! 
(Összefoglaló a 2011. 02. 18-i nőiórán elhangzot-
takból. Előadó: Dr. Holtay Margit) 



 

 

Aggodalmak nélküli új élet 
Férjemmel és óvodáskorú kisfiammal Fóton 
élünk. Isten kegyelméből már egy éve mond-
hatom magam az Ő gyermekének. Szüleim 
megkereszteltek, de azt nem követte temp-
lomba járás. Mindezek ellenére iskolásként 
már tudtam, hogy van Isten, talán hittem is 
Benne, mert esténként imádkoztam hozzá. 
Ezek az imák mindig csak kérések voltak, én 
pedig nem adtam sem hálát, sem köszönetet 
az Úrnak. Jézus Krisztusról pedig annyi fo-
galmam volt, hogy Ő hozza karácsonykor az 
ajándékot, és Jézuskának szólítjuk. 
Férjem megismerését követően Budapestre 
költöztünk. Ő is református, de egyikünk 
sem tett semmit hitünk gyakorlása érdeké-
ben. Miért is tettünk volna, hiszen az éle-
tünkben nem voltak nehézségek, volt laká-
sunk, autónk, jól fizető munkahelyünk. Úgy 
gondoltam, mindenünk megvan, amit 
pénzzel meg lehet venni. Ezután elkezdő-
dött egy monoton élet munka és otthon kö-
zött. Mindketten éreztük, hogy hiányzik va-
lami, de egyikünk sem tudta megfogalmazni, 
hogy pontosan mi az. Megtudtam, hogy a 
Budapest Fasori gyülekezetben szolgál Végh 
Tamás bácsi, ő keresztelt meg Fóton. Így 
férjemmel elkezdtünk istentiszteletre járni. 
Mindkettőnkben ezek az alkalmak indítottak 
el valamit, de igazi, élő hitre nem jutottunk. 
Később a házasságunkat is ott kötöttük meg. 
Esküvőnket követően úgy gondoltam, hogy 
mindenem megvan, így joggal kérdeztem 
magamtól: Mi kell még? Én irányítottam 
mindent: az életemet, a munkahelyemet és a 
családomat. Mindent megszerveztem, meg-
oldottam, minden ment magától, vagyis tő-
lem. Már az esti imádkozások és a templom-
ba járás is elmaradt. A fasori gyülekezet 
rendszeresen küldte a Fasori Harangszót, 
melyet végigolvastam, de még mindig nem 
közeledtem Istenhez. Miért is tettem volna, 
hiszen nem volt teljes bizalmam Istenben, 
nem ismertem Őt elég jól. Távolodásomnak 
az is oka volt, hogy a Fasori Harangszóban 
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olvastam egy bizonyságtételt, melyben a 
bizonyságtevő a következő igerészt idézte: 
„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja 
meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen 
engem.” Mk. 8,34 
Nem értettem, de nem is tetszett ez az ige-
rész. Feltettem a kérdést magamban: miért is 
kellene magam megtagadni, hiszen én va-
gyok az, aki mindent irányít és megold? Ki 
tudná rajtam kívül jobban, mi a jó nekem? 
2004-ben visszaköltözünk Fótra, majd egy 
év után megszületett a kisfiunk. Még mindig 
nem kerültünk közelebb Istenhez, de tudtuk, 
az ő megkeresztelése fontos számunkra. A 
hagyományt követve felkértük Végh Tamás 
bácsit Marci megkeresztelésére. Ekkor talál-
koztam először a fóti gyülekezet lelkészével, 
aki hozzájárulását adta a keresztelésre. 
Ezután folytatódott tovább a hit nélküli éle-
tem, minden időmet a kisfiam nevelése töl-
tötte ki. Természetesen úgy gondoltam, most 
már az ő életét, jövőjét is nekem kell megol-
dani, illetve irányítani. Nem adtam ki a ke-
zemből semmilyen irányítást, folytattam 
tovább azt az életet, mely szerint csakis én 
tudok mindent megoldani. Ehhez a gondol-
kodásomhoz párosult egy mindent átfogó 
örökös aggódás. 
A lassú, hitbeli változásomat a baba-mama 
kör hozta meg. Elkezdtem járni ezekre az 
alkalmakra, melyek megindítottak Isten ke-
resése felé. 
A legnehezebb, de egyben a legfontosabb 
kérdés a bűnös természetem meglátása 
volt. Felsoroltam magamban néhány, általam 
bűnnek tekinthető dolgot, amit már elkövet-
tem. Nem gondoltam azokat súlyosnak. Az-
zal nyugtattam magam, hogy hasonló bűnö-
ket már sokan elkövettek. Tudtam, hogy a 
bűn Isten ellen irányul, egyetemes, valamint 
a bűn büntetést érdemel, de ezzel teljesen 
azonosulni nem tudtam. A bűnlátásban az 
egy évvel ezelőtt induló Keresztkérdések 
sorozat segített. Megértettem, hogy az első 
emberpártól örököltük ezen természetünket. 
Isten tulajdonságai rávilágítottak arra, hogy 



 

 

ki vagyok Hozzá képest. Ő a szent és igazsá-
gos, a szeretet és a megbocsátó. Ezek egyike 
sem mondható el rólam. Akkor milyen va-
gyok valójában? Most már kimondhatom: 
bűnös. A bűn pedig elválaszt Istentől. De 
az Ő kegyelme és szeretete által mégis van 
egy visszavezető út. Az Úr Jézus Krisztus 
az üdvösség egyetlen útja, mert Ő az 
egyetlen út az Atyához (Jn. 14,6). Jézus 
helyettünk halt meg a kereszten, Ő az, aki 
hazavezet minket Isten országába, és csakis 
vele együtt engednek oda be. Fontosnak tar-
tom leírni mások számára, amit már megér-
tettem, hogy bűnbánat nélkül nincs megtérés, 
valamint a bűnbánat és a hit elválaszthatat-
lan, mert az a megtérés. 
Azt hiszem, kevés lenne hálával megköszön-
ni Istennek a megmentett életemet. Ezért 
annak irányítását az Ő kezébe helyezem, 
mert többször is megmutatta, hogy nincs 
okom és jogom aggódni, hiszen neki gondja 
van rám. „Ezért mondom nektek: ne aggód-
jatok életetekért.” Mt. 6,25 
Utat mutatott számomra, megmutatta, hogy 
terve van velem, hiszen a gyülekezet lelkészi 
hivatalába vezetett szolgálattevőnek. 
Egy számomra kedves énekkel szeretném 
bizonyságtételemet befejezni, melyet Bala-
tonfenyvesen többször énekeltünk: „Bízz és 
engedj, légy csak engedelmes, bízva hű Jézu-
sodban, boldog életed lesz.” 

Szőke Ibolya 
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Miért pont én?! 
Sokan tehetik és teszik fel ezt a kérdést: mi-
ért pont én kellek a Mennyei Atyának, ami-
kor én egy apró kis porszem vagyok ebben a 
világban? Nem is tettem sokmindent sem 
Érte, sem Ellene. Mondhatnám egy kissé 
gúnyosan úgy is, hogy „nyugodt és gondta-
lan életem volt mindig”. Békés megyében 
születtem, a szüleim római katolikusnak ke-
reszteltek. Ezzel be is fejeződött a gyermek-
kori hitéletem. Legközelebb az esküvőm 
előtt közeledtem tudatosan Istenhez, mivel 
templomi esküvőt is szerettünk volna a ko-
vácsházi református templomban. Előtte 
úgynevezett felkészítő órákra jártunk. Érde-
kesek voltak a beszélgetések, de nem annyi-
ra, hogy az akkori hitemet megváltoztassam. 
Az esküvő után elmaradtak ezek a beszélge-
tések. Későbbiekben már csak a templom 
harangját jártam javítani. Megszületett a 
kisfiunk, majd a kislányunk is. Mindkettőjü-
ket ott kereszteltük meg, a fiam hittanra is 
járt, így általa ismét felkeresett a Mindenha-
tó. De én, a büszke és öntelt ember, most 
sem kértem Belőle. Ezután a kislányom szü-
letésétől kezdve megváltozott minden. Bete-
gen született, egy olyan rendellenességgel, 
ami miatt májátültetésre volt szüksége, hogy 
életben maradjon. Ekkor titokban imádkoz-
tam Istenhez (pedig nem hittem Benne). 
Egy kis kitérőként el kell, hogy mondjam, 
már kisiskolás koromban a szüleimmel el-
mentünk egy jósnőhöz, aki megjósolta a 
szüleim és az én halálomat is. Azt mondta, 
30 éves leszek a halálomkor. Annak ellenére, 
hogy elmentünk, nem vettük komolyan… 
A klinikán felvilágosítottak az orvosok, hogy 
ma már létezik élő donoros műtét is, amikor 
egy szülő is adhat szervet. Nem is gondol-
kodtunk rajta, mindketten felajánlottuk. 
Gondoltam, ha az Úr nem tud segíteni, majd 
ÉN SEGÍTEK! Eszembe jutott a régi jóslat. 
Visszagondolva, a szüleim is közel abban az 
időben hunytak el, amikorra szólt a jóslat, 
akkor nálam is igaz lehet. A műtétkor 30 



 

 

éves voltam. Nagyon féltem, de imádkoz-
tam, és elfogadtam: ennek így kell lennie. 
Arra nem is gondoltam, hogy visszalépek, 
mert úgy gondoltam, hogy nem ő akart a 
világra jönni, hanem mi akartuk őt. Sikerült 
a műtét, és azt is elfelejtettem, hogy imád-
koztam valaha. Kontrollra Pestre kellett jár-
ni, így itt kerestem munkát, hogy ne kelljen 
olyan messziről feljárni. De jött a tragédia: 
Csibuskát, a kislányunkat, elszólította magá-
hoz az Úr. Meghalt vele együtt a szívem egy 
része is. Lassan tönkrement a házasságunk 
is. Magamat vádoltam, hosszú-hosszú hóna-
pokon át a kislányom könyörgésére, az utol-
só szavaira ébredtem. 
Próbáltuk helyrehozni a házasságunkat. 
Amikor már itt Fóton laktunk, a fiam osz-
tálytársának az édesanyja felajánlotta a ne-
jemnek, hogy ő tud nekünk segíteni, mert 
kineziológiával foglalkozik. Beleegyeztünk, 
jobban is lettem. Már nem ébredtem fel min-
den hajnalban. Így jöhetett a többi okkult 
dolog egymás után sorban. A kapcsolatunk 
még mindig bukdácsolt, amikor a Teremtőnk 
ismét beavatkozott: nejem áldott állapotba 
került (akkor az elején inkább „terhesnek”, 
mintsem „áldottnak” gondoltam). A párom 
Tamásnak szerette volna nevezni a születen-
dő gyermekünket. Amikor már elfogadtam a 
gondolatot és a tényt, az egyik reggel azzal 
állt elő ébredés után, hogy nevezzük Donát-
nak a kis jövevényt. Beleegyeztem, sosem 
volt gondom egyik névvel sem. A születése 
után tudtuk meg a név jelentését: Donát = 
Istentől ajándékozott! Kissé meglepődtem, 
és elgondolkodtatott, de ennél tovább nem 
jutottam, mivel még mindig az univerzum-
ban hittem. A bajban ugyan imádkoztam az 
Úrhoz, ha nem segített, haragudtam, de nem 
hittem Benne. 
A kis ajándék születése után Dunakeszire 
költöztünk. Ennek ellenére 2009-ben a pá-
rom Fótra a református oviba íratta be a leg-
ifjabb családtagot. Meghívtak minket egy 
családi napra. Átjöttünk, én mint „utánfutó” 
néztem és csodálkoztam, miért van itt min-
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denki mindenkivel ilyen jóban. Olyanok 
szólítottak meg, akiket soha nem láttam, és 
mégis figyeltek rám, meghallgattak. Kelle-
mes nap volt. Megjegyeztem otthon, hogy 
ide máskor is elmennék. A párom ezt komo-
lyan vette, és egyszer csak kész tények elé 
állított: „Indul a Keresztkérdések és felirat-
koztunk, megyünk!” Nehezen akartam meg-
érteni, hogy én is. Az első alkalmon ott sem 
voltam „a munkám miatt”. Ha őszinte va-
gyok, meg tudtam volna oldani, hogy odaér-
jek. A másodikról már nem volt kibúvó, 
mennem kellett. A kiscsoportos foglalkozá-
son el kellett mondanom, ki vagyok és mit is 
keresek. Azt hiszem, hogy mindenről beszél-
tem, csak Jézusról és az Úrról nem esett egy 
szó sem. Hazafele megkérdeztem, hogy mi-
nek kell nekem ide jönnöm, én nem vagyok 
hívő! Következő alkalmon mindenkinek 
húzni kellett egy igés kártyát, az én kártyá-
mon ez állt: „Nem az egészségeseknek van 
szükségük orvosra, hanem a betegeknek; 
nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, 
hanem hogy a bűnösöket.” Márk 2,17 
Ettől kezdve hadakoztam nagyon, de figyel-
tem. Kaptam néhány filmet a Bibliáról, itt-
hon leültem, hogy belenézzek. Azon vettem 
magam észre, hogy már napok óta ezeket 
nézem, és nem akarok lefeküdni. Nagyon 
érdekelt. Próbáltam hittel imádkozni, de nem 
ment. Folyamatosan elkalandoztak a gondo-
lataim. Beleolvastam a Bibliába, de mire 
elolvastam a következő mondatot, már elfe-
lejtettem az előzőt. Az idő haladtával életem 
párja megtért. Én ezért egyszerre felnéztem 
rá és hitetlenkedtem benne, hogy hogy lehet 
ilyen könnyen az egyik oldalról a másikra 
állni. Nekem az Ige olvasása sem megy. Ezt 
a problémát átbeszéltem a lelkészemmel, és 
arra a megállapodásra jutottunk, hogy le 
kellene tenni a bűneimet. Ez még egy másfél 
hónapot váratott magára. Nem tudom leírni 
azt az érzést, amit akkor éreztem, miután 
megtörtént a szabadulás. De sajnos szép las-
san utat engedtem az ördög támadásának, és 
visszatért az ima közbeni elkalandozás. A 
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nejem beíratott egy férfi csendeshétre Biator-
bágyra. Várólistára kerültem, de nem bán-
tam, mert nem is akartam elmenni. Az indu-
lás előtt két nappal jött a telefon, hogy mehe-
tek, mert „beleférek a keretbe”. Másnap 
rosszul lettem, mint még soha. Eldöntöttem, 
hogy nem megyek, de szépen szólva meg-
győztek: el kell mennem. Eljött a vasárnap, 
az indulás napja. Nekem még el kellett vé-
geznem a dolgom a munkahelyemen, úgy 
volt megbeszélve a másik két testvérrel, 
hogy a munkahelyemen vesznek fel. De mi-
ért is menne minden úgy, ahogyan eltervez-
tük? A ruhám otthon maradt. Persze a jó társ 
erre is gondol, így utánam küldte. Ez az aka-
dály is elhárult. Biatorbágyra érkezvén hideg 
épület fogadott bennünket. A hőmérsékletet 
+5 fokra fel tudtuk lehelni. Másnap az áhíta-
ton mérgelődtem, hogy miért rólam beszél-
nek, vannak itt rajtam kívül még sokan! Za-
vart és bántott, amit hallottam. Minden rossz 
dolog rólam szólt!!! Haza akartam jönni 
mindenáron. Közölte velem a nejem, hogy 
bár nagyon hiányzom, de pénteknél hama-
rabb nem szeretne otthon látni. Tehát marad-
tam… Ez így ment csütörtök délutánig. Ek-
kor az Úr ismét kegyes volt hozzám, a lel-
késznő felhívott telefonon, hogy hallotta, 
milyen állapotban vagyok. Néhány percet 
beszélgettünk, és mivel már elég jól ismert, 
tudta, hogy nem kértem volna segítséget 
egyik lelkigondozótól sem. Felajánlotta, 
hogy beszél az egyik szolgálatban lévő gon-
dozóval. Elfogadtam a segítséget, így csütör-
tök este egy hosszabb beszélgetés során is-
mételten letettem a bűneimet. Ekkor felsza-
badultabb lettem, mint az első alkalommal, a 
problémák ellenére is. Hálás szívvel tértem 
haza. Ami furcsa volt ezek után, hogy azóta 
tudunk együtt imádkozni a párommal, ami 
eddig nem ment. 
Felmerül a kérdés bennem, hogy miért ily 
fontos az Úrnak egyetlen báránya is, amikor 
ennyire hadakozik ellene, azt gondolván, 
hogy mindent jobban meg tud tenni, és bár-
mit el tud érni az Ő segítsége nélkül is? Ha 

bajban van, tud kérni, ha gond van, Őt okol-
ja, de ennek ellenére az Úr hajlandó szembe-
szállni érte a Sátánnal. 
Mára már megtanultam, hogy a korábbi ké-
réseim haszontalanok voltak, mert csak Őt 
láttam, de a Fiút nem ismertem. Nem tud-
tam, mit tett bűneim megváltásáért. Most 
már hálát tudok adni minden apró dologért, 
és másképp látom tetteim súlyát is. Most már 
elmondhatom, hogy bárcsak 30 évvel ezelőtt 
jutottam volna el egy Keresztkérdések soro-
zatra. Belegondolva: mekkora türelemre és 
bölcsességre volt szüksége az Úrnak, hogy 
egy önfejű, bűnös embert „megszelídítsen”? 

Klimaj Zoltán   
 
 

Megtaláltál�(Lukács�15,6)�

Miként�az�elkószált�juhocska,�
mely�a�hegyekbe�tévedt�…�
Úgy�éltem�én,�Jó�Pásztorom,�
eltávolodva�Tőled.�

Elkóboroltam.�Szakadékban�
száz�tövis�vérzi�lábam,�
Te�nem�hagytál�ott�sem�magamra,�
figyelted,�merre�jártam.�

Világ�zajában,�bűnök�mélyén�
bolyongtam�eltévedve.�
Te�meghallottad�kiáltásom,�
s�jöttél�felém,�sietve.�

Bekötötted�fájó�sebem,�
elveszni�nem�engedtél,�
megtaláltál�és�visszahoztál,�
a�bűnből�megmentettél.�

Köszönöm�most,�Jó�Pásztorom,�
hogy�engem�így�szerettél,�
gondod�van�rám�minden�napon,�
mert�gyermekeddé�tettél.�

� � � � � � � Losonczi�Léna�
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Megtartó erô 
Szeretnék bizonyságot tenni az Úr megtartó, 
megőrző kegyelméről, szeretetéről. 
Férjemmel 1968-ban kötöttünk házasságot. 
Mindkettőnk családjában természetes volt a 
templomba járás, a gyülekezeti életben való 
aktív részvétel. Az esketési igénk a Máté ev. 
7,24–25 volt: „Valaki azért hallja én tőlem e 
beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlí-
tom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára 
építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött 
az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek 
abba a házba; de nem dőlt össze: mert a 
kősziklára építtetett.” 
Akkor még nem éreztem igazán, hogy ennek 
az igének milyen nagy jelentősége lesz az 
életem során. 
Én egyedüli gyermek voltam, és nagyon 
szerettem volna, ha Isten több gyermeket bíz 
rám. Nagyon hamar rájöttünk, hogy ez 
egyáltalán nem magától érte-
tődő, sok orvosi segítségre, 
imádságra volt szükség, 
mire 1972-ben megszüle-
tett az első gyermekünk. 
1977-ben újra gyermekál-
dás elé néztünk, de ezt a 
gyermeket nem kaptuk meg 
az Úrtól. Szinte az egész terhes-
ség kezdetétől a szülésig kórházi 
ágyon kellett feküdnöm, állandó rette-
gés és félelem között. A baba egy napot 
élt, és engem nagyon megviselt ez az idő-
szak. Mély depresszióba estem, de Isten már 
a temetésén adta a vigasztalást Ézsaiás 49,15 
versével: „Hát elfeledkezhetik-é az anya 
gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fi-
án? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad 
el nem feledkezem.” 
Ebbe az igébe és ígéretbe kapaszkodtam 
ezután, és nagyon sok orvosi segítség mel-
lett, végre, 1983-ban újra gyermeket vártunk. 
De én nagyon féltem a terhességtől. Kará-
csony előtt eljutottam Biatorbágyra. Ekkor 
kezdődött a gyülekezetünkben egy nagy éb-

redés. Azóta is nagyon hálás vagyok Végh 
Julika tiszteletes asszonynak, hogy többek 
között engem is elhívott arra a csendeshétre. 
Éreztem, hogy nagyon nagy szükségem van 
arra, hogy az életem teljesen az Úr kezébe 
kerüljön, bűnbocsánatot nyerjek, mert a 
gyermekem élete a tét. Hálás vagyok, hogy 
Isten tudott mit kezdeni az én sértődős, nehe-
zen megbocsátó, indulatos, ítélkező életem-
mel. 
1984 májusában megszületett a fiam, egy 
rendkívül nyugodt, az Úrban való bizalom-
mal teli (nagy imaháttérrel rendelkező) ter-
hesség után. 
Nagyon boldogok voltunk, amikor a keresz-
telőn elhangzott az Ige Lukács ev. 1,45 ver-
séből: „És boldog az, aki hitt; mert betelje-
sednek azok, amiket az Úr néki mondott.” 
Egy nagyon nyugodt, boldog kisgyermek 
érkezett az életünkbe, és mi hálát adtunk az 

Isten megőrző, megtartó szere-
tetéért. Annyira beváltotta a 
mi Atyánk az ígéretét, hogy 
1985-ben újra gyermeket 
bízott ránk. Ez a terhesség 
már a legelejétől nehéznek 

ígérkezett, szeretteim látva a 
körülményeket, óvtak attól, 

hogy nagyon beleéljem magam 
abba, hogy ez a gyermek meg fog 

születni. 
A gyülekezet nagyon élő, kitartó ima-

közösségének köszönhetően, mindig egy 
napra elegendő erőt kaptam az Úrtól, de az 
mindig elegendő volt, ezért nagyon boldo-
gok voltunk, amikor újra bővült a családunk 
egy kislánnyal. Renáta 3 hónapos korában az 
Úr újból megpróbálta hitünket, a gyermek 
nagyon súlyos életmentő műtétje által. Na-
gyon megijedtem, hogy Isten adott egy vára-
kozáson felüli ajándékot, és most elveszi 
tőlünk. Ekkor nagy kétségbeesés és könnyek 
között rájöttem arra, hogy én nem tudom a 
gyermekem életét megtartani, csak a teremtő 
Isten, ezért teljesen az Ő kezébe tettem a 
gyermekem sorsát. 
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Ekkor kaptam egy biztató napi Igét, amely-
ben nyilvánvalóvá vált, hogy Istennek terve 
van még ezzel a gyermekkel! Zsidókhoz írt 
levél 5,7: „…erős kiáltás és könnyhullatás 
közben járult ahhoz, aki képes megszabadí-
tani őt a halálból, és meghallgattatott az ő 
istenfélelméért…” 
Ekkor ismét nagyon soknak éreztem a rám 
nehezedő terhet, és kiújult a depresszióm. 
Eljutottam újra csendeshétre, és Isten adta 
újból az egyértelmű ígéretét a Zsidókhoz írt 
levél 12,1–2 versében: „…kitartással fussuk 
meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a 
hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézus-
ra…” 
Ekkor újra teljes alázattal és bizalommal a 
kereszt alá kerültem, és vártam az Úr szaba-
dítását. Innentől kezdve nem volt szükség 
többé a rengeteg gyógyszerre, megszabadí-
tott a halálvonzástól, gyötrelmektől és boldo-
gan nevelhettük tovább a gyermekeinket. 
2004-ben újabb próbatétel következett. Re-
nátának egy újabb életmentő műtétre volt 
szüksége. Nagyon szívszorító volt, amikor 
elmondta, hogy ne féljek, mert ha Isten 19 
évet adott neki, akkor megköszöni, mert na-
gyon szép élete volt, és azt is, hogy mi vol-
tunk a szülei. Műtét után az orvos közölte, 
hogy ők mindent megtettek, ami tőlük telt, 
de a többit már ott fent intézik.  
Jó dolog volt, hogy bele tudott kapaszkodni 
a konfirmációi igéjébe, az Ézsaiás 40,31 
versébe: „De akik az Úrban bíznak, erejük 
megújul, szárnyra kelnek, mint a saskese-
lyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak 
és nem fáradnak el!” 
Ekkor újból megértettem, hogy csak az Úr 
kezében vagyunk biztonságban. Két évvel 
később Reni Németországba ment bébiszit-
ternek, hogy a nyelvtudását gyarapítsa, és én 
biztos voltam benne, hogy az Úrnak a mesz-
sze távolban is gondja lesz az ő életére. Egy 
év alatt egyetlen egyszer volt megfázva, de 
vitaminokkal ebből is kigyógyította. 
A próbatételek folytatódtak az életemben, 
2005-ben visszérműtétre kerültem, és a mű-

tét közben egy nagy rosszindulatú daganatot 
találtak a hasüregemben. Ekkor ismét a ke-
reszt alá rogytam, és az Úr újból megerősí-
tett engem igéje által a Zsoltárok könyve 
50,15 versében: „És hívj segítségül engem a 
nyomorúság idején, én megszabadítlak téged 
és te dicsőítesz engem.” 
Az igék nem csupán betűkből álltak, ha-
nem igazi megtartó erő áradt belőlük. A 
műtétet még két nagy műtét és kemoterápiák 
sorozata követte, de mindig éreztem az Úr 
jelenlétét, megtartó szeretetét. Alakította a 
körülményeket, és bátorított, erőt adott ne-
kem a nehéz időkben. Az utolsó műtét tavaly 
szeptemberben volt, amikor egy közel 5 kg-
os daganatot távolítottak el, de úgy megőr-
zött, hogy még az intenzív osztályra sem 
kerültem.  
A jövőben is folytatódik a küzdelem a beteg-
séggel, de hálát adok az én Uramnak, hogy 
nem kell egyedül mennem az én utamon, 
mert Ő segít a terhek hordozásában. 
Ha visszatekintek az életemre, nagyon hálás 
vagyok azért a sok jóért, amivel megáldott, 
megtartott, ezért bizalommal tekintek a jövő 
elé, mert már nagyon sokszor megtapasztal-
hattam az Ő hűségét és kegyelmét. Jó, hogy 
az életem az Ő védőszárnya alatt van, és 
hálás a szívem, amiért érettem is végigment 
a Golgotához vezető úton! 
Biztos vagyok abban, hogy a próbák által 
nagyon közel vagyok Hozzá, tisztít általuk, 
és átélhetem, hogy elég nékem az Ő kegyel-
me. Sokszor eszembe jut az esketési igénk, 
mert valóban sokszor ömlött az eső, és eljött 
az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek 
abba a házba, de a ház nem dőlt össze, mert 
kősziklára építtetett. Legyen érte áldott! 

Forgács Istvánné  
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Fehér Kereszt 
A múlt század végén Londonból induló Fe-
hér Kereszt mozgalom kezdetben erkölcsi 
megújulást hirdetett, majd a század elején 
Európa nyugati országaiban az I. Világhábo-
rú áldozatainak árváit és özvegyeit karolta 
fel. Magyarországon 1885-ben, a szülészeten 
hagyott csecsemők ellátására hívta életre a 
Fehér Kereszt Egyesületet dr. Szalárdy Mór, 
a Rókus Kórház orvosa. Tíz év alatt 29 vidé-
ki városban létesült fiókintézete. Később a 
rászoruló gyerekek ingyenes gyógyítására 
több kis intézmény mellett adományokból 
épült föl a Tűzoltó utcai Fehér Kereszt Kór-
ház és a Svábhegyi Erdei Gyógyintézet. A 
Lelencház Egyesületének egykori elnöke 
Heim Pál professzor volt. A Fehér Kereszt 
Gyermekvédő Alapítvány 1992 
óta a Heim Pál Gyermekkór-
ház Mentálhigiéniai Cent-
rum ambulanciáján mű-
ködik. A hátrányos 
helyzetű gyermekek és 
családjaik testi-lelki 
egészségét veszélyezte-
tő tényezők megelőzé-
sében vállal részt. 
„Mi erősek pedig tarto-
zunk azzal, hogy az erőtlenek 
gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk 
kedvére éljünk.” Róma 15,1 
Két évvel ezelőtt szolgálatot vállaltunk a 
Fehér Kereszt Alapítványnál. Az ÚR ke-
gyelméből azon 48 család egyike lehetünk, 
amelyek ma Magyarországon krízishelyzet-
ben lévő családok gyermekeit fogadhatják be 
mindaddig, amíg a család helyzete normali-
zálódik. A FELHÍVÁS a Száz Juhocska 
Óvoda hirdetőfalán volt elhelyezve, azzal a 
kéréssel, miszerint a Fehér Kereszt Alapít-
vány Helyettes szülői szolgálatra keres befo-
gadó családokat. Nap mint nap összeszorult 
szívvel mentem el a felhívás előtt, éreztem, 
az Úr feladatot bíz rám, és tudtam, hogy en-
gedelmeskednem kell, de nagyon féltem. 

Eltelt már egy hónap, amikor vettem a bátor-
ságot, hogy megosszam családommal érzése-
imet, hittem, hogy ez az Úr akarata, Ő erősít 
meg, és Ő lesz segítségemre. 
„Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is 
befogad az én nevemért, az engem fogad be; 
és aki engem befogad, az nem engem fogad 
be, hanem azt, aki engem elküldött.” Márk 
9,37 
Az Ige által megerősödve, reménnyel tele 
elindultunk az úton. Az első feladat az ala-
pítvány által biztosított tanfolyam elvégzése 
volt. Ez az időszak nagyon fontos dolgokra 
világított rá, nagyon őszintén és önkritikusan 
meg kellett fontolnunk, hogy milyen remé-
nyeket, kívánalmakat és elvárásokat fűzünk 
a befogadott gyerekekhez, milyen célok és 
értékek kapcsolódnak egy kisgyerek érkezé-

séhez. Az indíttatást az Úrtól kap-
tuk, ez már nem volt kérdés 

bennünk. A helyettes szü-
lői feladat megvalósítá-
sához elengedhetetlen 
feltétel a szülői szolida-
ritás. A helyettes szülő 
a vér szerinti szülő 
partnere. Elfogadja és 
támogatja őt elakadásá-

ban és halmozottan hátrá-
nyos helyzetében. A cél, hogy a 

gyerekek mihamarabb visszakerüljenek csa-
ládjukba, csak így valósítható meg. 
Az első befogadás története: 
2010. október végén már lélekben Berekfür-
dőre készültünk, amikor kora délután meg-
csörrent a telefonunk. Az Úr akarata más 
volt, mert ez a hívás az alapítványtól érke-
zett. Azonnali segítségkérés volt, egy kislány 
és egy kisfiú befogadása vált szükségessé. 
Két napunk maradt a gyerekek érkezéséig, 
átrendeztük a szobákat, és mindenkit, aki a 
közelünkben volt, mozgósítottunk a még 
hiányzó dolgok beszerzéséhez. Nagy volt az 
izgalom, az öröm, de időnként a félelem is 
beköltözött a szívünkbe. A gyerekek érkezé-
se előtt egy testvérünk azt kérdezte: „Most 
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hogy lesz, mi lesz?” Mivel abban a pillanat-
ban még magunk sem tudtuk, csak Istenünk 
igéjébe kapaszkodva volt reménységünk és 
válaszunk: „Ha pedig valakinek nincsen 
bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki 
készségesen és szemrehányás nélkül ad min-
denkinek, és meg is kapja.” Jakab 1,5 
Vasárnap este megérkeztek a gyerekek: egy 
15 hónapos kisfiú és egy 3 éves kislány. Az 
első találkozás nagyon furcsa helyzetet te-
remtett, egyikünk sem tudta igazán, hogy mit 
mondjon, vártuk, mi lesz a gyerekek reakció-
ja. Nagyon fájdalmas pillanatok következtek, 
mert el kellett válni édesanyjuktól, és telje-
sen idegen emberekre bízták őket. A kislány 
nagyon sírt, és a mi gyerekeink sem értették, 
mi történik, de valamennyien érzékelték, 
hogy nagyon rossz ez a valami. Emlékszem, 
a kisfiam, hogy vigasztalja a kislányt, még 
féltve őrzött plüss kutyusát is odaadta, 
tekintetében minden ott volt: sajnálat, 
odaadás, együttérzés. Nehéz napok követ-
keztek, a két kicsi bőven adott nekünk mun-
kát éjjel és nappal is. 3-4 nap múlva kezdtek 
megnyugodni, elfogadni ezt a helyzetet, ami-
be tulajdonképpen bele lettek kényszerítve. 
Sokat beszéltünk nekik édesanyjukról, aki-
nek most dolgoznia kell, de néhány nap és 
hazamehetnek. Erősítettük bennük az érzést, 
hogy az anyukájuk nagyon szereti őket, és 
mindezek mellett próbáltuk tanítani nekik 
azokat a szokásokat, amik a mi családunkban 
vannak. Sok kitartó munka árán nagy sikere-
ket értünk el. A kisfiú nálunk tette meg az 
első lépéseket, aminek mindannyian nagyon 
örültünk. Az első adventi gyertya gyújtásá-
nak örömét is megoszthattuk a gyerekekkel, 
ami különösen nagy élmény és boldogság 
volt számukra. A kis házunk mindig tele 
volt, nagyon sok segítséget kaptunk, volt 
olyan nap, amikor óránként csöngettek: 
egy kis gyümölcs, egy kis ruha, cipő, egy 
fazék leves és sok-sok szeretet. Ami ebben 
a 6 hétben történt az életünkben, nagyon 
hosszú lenne leírni, de azt, hogy a környeze-
tünkben sok ember szívét indította meg en-

nek a két kisgyereknek a mosolya, az elha-
gyatottsága, a ragaszkodása, ezt mindenkép-
pen szerettük volna megosztani. Sokáig azt 
gondoltuk, hogy az Úr kegyelméből segítsé-
get nyújtunk ennek a családnak, és csak ké-
sőbb jöttünk rá, hogy a mi Urunk milyen 
módon tudja megmutatni és ránk árasztani 
szeretetét. Megannyi áldását vehettük mi 
magunk is. 
„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való 
szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten 
a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, 
és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem 
az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát 
engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, 
ha így szeretett minket Isten, akkor mi is 
tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.” 
1János 4,9–11 
A családunkban elhelyezett gyerekek még 
karácsony előtt véglegesen hazamehettek 
otthonukba. Jó volt látni és részese lenni az ő 
boldogságuknak, mi magunk is fontosnak 
tartjuk, hogy a gyerekek bármilyen körülmé-
nyek között is, de családban nőjenek fel, 
mert az édesanya és édesapa szeretetét sem-
mi nem pótolja. Egyikünk sem indul egyenlő 
esélyekkel az életben, de a megérkezés min-
dannyiunk számára lehet ugyanaz. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok 
segítségét, akikben a Krisztusi indulat csele-
kedetté lehetett. „Legyen velünk kegyelem, 
irgalom, békesség az Atya Istentől és a Jézus 
Krisztustól, az Atya Fiától igaz szeretettel.” 
2János 1,3 
       Lányi Tamás, Estefán Andrea  
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Gyülekezeti munkás hét 
2011. március 21-én kora délután érkeztünk 
meg a Mátraházi Konferencia Központba. 
Sok ismerőssel találkoztunk a környező gyü-
lekezetekből. 42 fő vett részt ezen a héten, 
gyönyörű környezet és gazdag program várt 
ránk. 
A reggeli áhítatot Koncz Zoltán, az esti 
evangélizációs alkalmat Szaszák Imre lelki-
pásztorok tartották. A fórumot Dr. Mészáros-
né Burda Beatrix vezette a presbitérium mű-
ködése témájában. A hamarosan sorra kerülő 
presbiterválasztásról, annak hivatalos szabá-
lyairól beszélt. Délutánonként köztünk volt 
Marco de Leeuw van Weenen holland test-
vérünk. 
A témák, amelyekről előadásokat hallottunk, 
majd megbeszéltük, nagyon elgondolkodtat-
tak bennünket. Mennyire nagy a felelőssé-
günk! Mit is jelent presbiternek lenni? Mi-
lyen példaképek vagyunk? Igével élő, terhet 
hordozó hűséges szolgái vagyunk-e gyüleke-
zetünknek, egyházunknak? Ha valakitől 
megbízást kapunk, azt legjobb tudásunk sze-
rint végezzük-e el? A nyáj az Istené, a fele-
lősség a presbitereken és a gyülekezeti mun-
kásokon van.  
Hogyan is vezetjük a ránkbízottakat? Láto-
gatunk-e eleget? Részt vállalunk-e a külön-
böző feladatokban? Áldás akkor van a gyü-
lekezet életén, ha azt tesszük, amit az Úr 
akar tőlünk, és amit Ő mond. 
Csütörtök délelőtt köztünk volt Dr. Szabó 
István püspök úr. Alapvető református hitté-
teleinkről beszélt. Ezek mindenkire vonat-
koznak, akik Krisztust követik. Kálvinról és 
Lutherről is megemlékezett. Többször el-
mondta, hogy az életünk hálával teljen el és 
ne törlesztéssel! Az isteni megbocsátás meg-
hívás a megváltozásra. Krisztust követő ke-
resztyén életet éljünk, az Úr dicsőségére, 
embertársaink javára. 
Az igei alkalmakról egy pár gondolat: 
A reggeli áhítatokon a Bibliaolvasó Kalauz 
szerint haladtunk. Mi nekünk az Istenről 

szóló beszéd? – hangzott a kérdés: Istennek 
ereje vagy bolondság? Az Istennek ereje 
látszik rajtunk, szavainkon, tetteinken? A 
világnak ugyan bolondság, de ha nem tartom 
meg Isten szavát, amit Ő kijelent nekem, és 
nem cselekszem meg – csúffá teszem. 
Miért van az, hogy Isten azt ígéri, hogy meg-
óv bennünket egy-egy élethelyzetben, és kis 
idő múlva rosszabb állapotba kerülünk, mint 
azelőtt voltunk? Jó volt világosan látni, hogy 
próbára tétetik a hitünk. Ha Isten ereje van 
bennünk, Rá tudjuk bízni magunkat, Bele 
tudunk gyökerezni. Sokszor meghatároz 
bennünket más személye, könnyen befolyá-
solhatóak vagyunk. Krisztus legyen a mi 
példánk, ne más, Isten az egyszülött Fiát adta 
oda értünk. Becsüljük meg Isten hatalmát, 
nagyságát, bölcsességét! Legyünk hálásak, 
hogy mi ezt ismerhetjük már! A jövőt is Is-
ten lelke által nézzük, és lelki módon gon-
dolkodjunk. 
Az esti szolgálat középpontjában Nikodémus 
élete állt. Harcolunk-e azért, hogy megvál-
tozzon az életünk, vagy rég feladtuk már? 
Szívünk a lélek és értelem középpontja. El-
zárjuk-e a bensőnket, vagy merünk menni 
Jézushoz szívünk összes tartalmával? Min-
den emberi élet megpróbáltatik. Elfáradunk, 
megfásulunk, közönyösek leszünk. 
Jó volt újra megérteni: erőt kell kérni Jézus-
tól minden nap, hogy amit már megértettünk, 
meg is tudjuk cselekedni! Kicsoda számunk-
ra Jézus? A Megfeszített, a Megváltó, a 
Megtartó? Sokat olvashatunk Róla a Bibliá-
ban. De nagyon fontos, hogy Tőle személy 
szerint mit kaptunk! Ezt meg kell tudni fo-
galmazni az életünkre nézve! Készek va-
gyunk-e az Ő keze alatt élni, tanulni Róla és 
Tőle? 
Jézus életeket ment, szabadít meg, hiszen 
csak Ő tud a sötétség erejével harcolni! Bát-
ran bízhatjuk Rá magunkat és a szeretteinket. 
Sok minden blokkolja az életünket, ezért 
szeretetlenné és ingerültté válunk. Eltávolo-
dunk az Úrtól, nehéz a kereszt, amit hor-
dunk, menekülnénk előle, de nem tudunk. 



 

 

Fontos az értékrendváltás – vissza az Igéhez, 
testvérek segítségét kérni, és őszintén imád-
kozni. Isten harcol az emberért, sokszor nagy 
mélységeken keresztül tud csak hozzánk 
szólni. Nem ítélni jött, hanem megmenteni 
bennünket. 
Úrvacsorás istentisztelettel zártuk a hetünket, 
Sipos Bulcsu esperes úr szolgált ezen az 
alkalmon. Bátorított, hogy merjünk elsza-
kadni a világtól, annak igényeitől, mert Jézus 
nélkül értelmetlen az életünk. Azért szület-
tünk, hogy az Ő dicsőségére éljünk. Napjain-
kat az Ő akarata szerint rendezzük. Igyekez-
zünk a mindennapokban példamutató életet 
élni. Nem szolgálhatunk két Úrnak! A Krisz-
tust követő élet mindig úton van. Csak az Ő 
terveiben találhatjuk meg magunkat. Keres-
sük, hogy mit kell elvégeznünk az Ő akaratá-
ból – ez legyen az életünk célja! Minden nap 
tudjuk kimondani: „Jövel Uram Jézus!” 
Hálásak vagyunk, hogy részt vehettünk a 
héten. Köszönjük testvéreink szolgálatát, 
Isten áldása legyen a gyülekezeteinken! 

Gilicza Pál és felesége  
 
 

Óvodavasárnap 
Néhány évvel ezelőtt pocakosan ültem az 
orvosi szobában, amikor bejött egy korábbi 
kollégám. Látta, hogy gyermeket várok, na-
gyon megörült, és rögtön elmondta a három 
és fél éves gyermeke által nyert legfontosabb 
tapasztalatát és tanácsát: „Rájöttem, 
hogy nem kell, nem lehet nevelni 
a gyermeket, mert látszik rajta, 
hogy milyen kiforrott egyé-
niség. Mindig tudja, hogy 
mit akar, aligha tudnánk 
ezen változtatni. Szerintem 
csak egy kicsit lehet terel-
getni, különben elrontjuk”. 
„Aha” – gondoltam, nyel-
tem egyet, de szó nem jött ki 
a számon. 
Vajon mi lett volna azokkal a 
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héber fiúkkal, fiatalokkal Kr. e. néhányszáz 
évvel – ha szüleik is így gondolják –, akiket 
kiszakítva környezetükből a megszálló had-
sereg Babilonba vitt, és át akarták őket for-
málni, ideologizálni a saját képmásukra, 
hogy értelmes szolgáik legyenek? Ez a törté-
net volt az óvodavasárnap alapigéje. 
Mi közünk van nekünk ehhez a történethez? 
Sokkal több, mint gondolnánk, mert a ma 
minden információt elérni tudó, azokat ránk 
ömlesztő világban a mi gyermekeink ilyen, 
vagy még nagyobb veszélynek vannak kité-
ve. Sokszor felmerülhet bennünk, hogyan 
védhetjük meg gyermekeinket? Annyi olyan 
helyzet lesz, amikor nem állunk mögöttük, 
és nem tudunk rámutatni egy-egy veszélyre: 
„Fiam, vigyázz, csapda! Szépnek látszik, de 
nem az…” Féltjük a gyermekeinket, de mit 
adhatunk nekik, ami jelez, ha valami nem jó? 
És a másik fontos kérdés, hogy mikor? 
Olyan jó volt látni a gyermekeinket, ahogy 
bizonyságot tesznek. Elmondtak, elénekeltek 
történeteket, amelyek beléjük íródnak, és 
lehet, hogy nem most, de bármikor előjöhet-
nek bennük. Mutatják majd a helyes irányt, 
az Isten szeretetét felénk, igazságát, az em-
ber mivoltát és az Isten kegyelmét. Az jutott 
eszembe, hogy elmondhatatlan előnnyel in-
dulnak a gyermekeink az életbe. És persze ez 
egy szereplés, egy megtanult szöveg, de le-
het látni mögötte a munkát, ahogyan az óvó-
nők tanítgatják őket, ahogy megmagyarázzák 
a szituációkat, vagy példának hozzák fel egy

-egy helyzetben. Nagyon hálás va-
gyok ezért, mert azt hiszem, ez 

az egyik legfontosabb. Ettől 
van békességünk, amikor 
dolgozunk, és nem vagyunk 
a gyermekeinkkel, hogy 
testi és lelki biztonságban 
tudjuk őket. Jó tudni azt, 
hogy közösen teremthet-
jük meg gyermekeinkben 

azt a belső hangot, ami je-
lez, ha valami gyanús. 
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De a prédikáció felhívta a figyelmünket az 
otthon felelősségére. Mit hallanak, mit látnak 
a gyermekeink? Vajon tudatában vagyunk-e 
annak, hogy születésüktől kezdve, minden 
velük töltött idő meghatározza az életüket? 
Lesz útravaló, amit magukkal vigyenek? Azt 
viszik magukkal, amit hallottak, vagy az 
életünkön is ugyanazt látták? Van mondani-
valónk a számukra, vagy fontosabb az élet-
színvonal biztosítása? Melyik fordul meg 
többször a fejünkben: lesz elég „kenyere” a 
gyermekünknek, vagy hogy lesz elég „lelki 
kenyere” a gyermekünknek? Nagy teher 
nehezedett rám az istentisztelet alatt. De jó, 
hogy tudhatom, hogy van segítségem, van 
erőforrásom, van ötletadóm, aki mindig ve-
lem van: az Úr Jézus! Engedjem, engedjük, 
ha valamiben változtatni szeretne most raj-
tunk! Ahogy mi szeretnénk, hogy gyermeke-
ink megértsék, amit mi jónak gondolunk 
számukra, és akképpen tegyenek – még ha 
nehéz is –, mi is engedjük, hogy meggyőz-
zön minket Jézus, hogy mi a fontosabb. És 
ha nehéz, ha lemondásokkal jár, akkor is 
tudjunk változtatni, akképpen tenni. 
És végül egy kis személyes élmény: kevés 
olyan nagy öröm van, mint amikor a kisfiam 
csak úgy magától azt mondja vidáman és 
ragyogó szemmel, hogy „Anya, én nagyon 
szeletem az Újézsust, és úgy szeletném meg-
ölelgetni Őt!”       Dr. Juhász Anna 
 
  

MIKOR AZ ISTEN ELŐRE KÖSZÖN 
Mikor az ISTEN előre köszön, 
Kereszt mered az égre, 
a Golgotáról beszél e Kereszt, 
ez az Ő köszöntése. 
Mindenkinek szól - micsoda csoda! 
Így köszön a MINDENSÉG ATYJA. 
Jaj annak, aki nem figyel oda 
vagy nem fogadja.     F.L. 

Énekkari délután 
Február 27-én, vasárnap délután szeretettel 
vártuk a kórustagokat egy kissé rendhagyó 
szeretetvendégségre. Férjemmel nagy öröm-
mel vártuk ezt a délutánt. Ő igei szolgálattal 
készült, én pedig felkérést kaptam egy játé-
kos vetélkedő lebonyolítására, hogy a kórus-
tagok – főként az újak – kicsit jobban megis-
merjék egymást. 
A délután során előkerült a múlt és a jelen 
összehasonlítása több szempontból is. Kán-
tor úr az igei szolgálatát az ApCsel 20,32–
35. alapján végezte, melyben Pál így búcsú-
zott az efézusi vénektől: 
„Minden tekintetben megmutattam nektek, 
hogy milyen kemény munkával kell az erőtle-
nekről gondoskodni, megemlékezve az Úr 
Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb 
boldogság adni, mint kapni.” Erre alapozva 
az igehirdetésben kiemelt szerepet kapott a 
kórus mindennapi szolgálata a gyülekezet-
ben. Kórustagnak lenni nemcsak annyit je-
lent, hogy a fellépések alkalmával megmu-
tatják az Úrnak és a gyülekezetnek, hogy 
milyen szépen tudnak énekelni. Hanem azt 
is, hogy a szokásos gyülekezeti alkalmakon 
vezetik a gyülekezet énekét.  
Valószínűleg mindannyiunkkal megesett 
már, hogy egyik vasárnap hallottuk, mennyi-
re hamisan megy egy padsorral arrébb az 
ének, vagy esetleg tudjuk is néhány testvér-
ről, hogy sosem találja el a jó hangot. Azon-
ban Pál arra tanít bennünket, hogy segítsünk 
az erőtleneknek. Az első gyarló gondolatunk 
helyett – miszerint többet nem ülünk a köze-
lébe se –, inkább biztos énektudásunkkal 
segítsünk neki! Ez minden jól éneklő gyüle-
kezeti tagra igaz, de a kórustagokra kivált-
képp. Hiszen a gyülekezeti tagok hogyan 
tanulhatnák meg a helyes éneklést, ha senki 
nem mutatja meg nekik, hogyan kell?  
Jó tudni, hogy a kórusunk nagyszerű bázisa 
lehet nemcsak az új énekeskönyv énekeinek 
megtanulásában, de a régi énekeink megőr-
zésében is. 



 

 

Végül a kórus tagjai egy játékos vetélkedő-
ben három csapatban mérhették össze erejü-
ket! A játékok elsődleges célja egymás meg-
ismerése és zenei képességeik fejlesztése 
volt. Az egyszerű totókérdéseken kívül 
(például hány év korkülönbség van a legidő-
sebb és legfiatalabb kórustag között, vagy 
hányan tanulhattak valamilyen hangszeren 
játszani) kreatív feladatokban is bizonyíthat-
tak. Sorrendbe állítottuk, hogy hónap és nap 
szerint kinek mikor van a születésnapja, és 
rácsodálkoztunk, ha valakivel egy napon 
születtünk. Volt olyan, hogy képzeletbeli 
vállalatot alkottunk a kórustagok valódi fog-
lalkozásaiból, és olyan is, hogy titkos kar-
mestert kerestünk egy folyamatosan mozgó 
kör közepén állva.  
A jutalom természetesen nem maradhatott el: 
a győztes csapat különböző instrukciók alap-
ján együtt vezényelhette a vesztes csapatok 
közös éneklését, ami természetesen nagy 
nevetésbe fulladt. Végül közel négy órát 
töltöttünk együtt ebben a nagyszerű csapat-
ban.  
Jó volt érezni Krisztus közelségét, ahogy 
egész délután támogatott minket, és kissé 
elfáradva, de – reményeim szerint – vidám 
szívvel indulhattunk haza. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Kalocsay 
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Feri bácsinak, hogy az igehirdetés előtt és 
után is gyönyörű kórusfelvételekkel örven-
deztetett meg bennünket, amelyek az ének-
kar nagy múltját elevenítették fel.  
És persze ne gondolja senki, hogy ezt a tar-
talmas délutánt korgó gyomorral ültük vé-
gig! Az asszonyok ügyes kezei közül szám-
talan finomság került az asztalokra, a férfiak 
pedig a terem berendezésében, elpakolásá-
ban segítettek. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni nekik!  
Az Úr áldása legyen mindannyiunkon és a 
kórus további munkáján! 

Némethné Izer Szilvia  

Koncert 
2011. március 20-án Fót-Központi Reformá-
tus Egyházközségünkbe látogatott a Debre-
ceni Református Kollégium Kántusa.  
Már a beéneklésnél felfigyeltem a gondosan 
kiművelt kórushangzásra. Minden szólam 
önálló szín és külön karakter, mégis beleol-
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vadnak az egészbe úgy, hogy eggyé és egy-
ségessé próbál válni minden egyes ének-
hang, legyen az akár mély, akár magas. Nem 
véletlenül szántak olyan sok időt a beének-
lésre! Egyrészt azt is mondhatnám, hogy 
még nekik is szükségük volt ezt az egységes 
hangzást gyakorolni, másrészt viszont na-
gyon hallhatóan megtérült az ebbe fektetett 
sok-sok energiájuk.  
Ugyan mindig elmondható, hogy lehetne 
még jobb, mégis úgy gondolom, hogy egy 
kivételes kórushangzást hallhattunk templo-
munkban a Kántusnak köszönhetően. A pró-
bájuk további része is nagyon tanulságos 
volt, de most mégis inkább a zenés áhítatról 
szeretnék beszámolni. 
Szépen megtelt a templom, amikor Sebes-
tyén Győző nagytiszteletű úr nagy szeretettel 
köszöntötte a gyülekezetet és a kivételes 
vendégeinket.  
Hamarosan megszólalt először Berkesi Sán-
dor karnagy mint előénekes, majd pedig rög-
tön a nagyhírű énekkar. Rögtön ez az Ige 
jutott eszembe: „Mint az aranyalma ezüsttá-
nyéron, olyan a helyén mondott ige.” Példa-
beszédek 25,11 
Hiszen mivel mással kezdődhetne egy 
Vespera (naplementi imaóra), ha nem a 

„Deus in adjutorium”-mal (lásd: Református 
Énekeskönyv 151. ének)? És mivel mással 
kezdhetne a Debreceni Kántus, ha nem en-
nek a latin liturgikus tételnek a Huszár Gál-
féle formájával? Ősi rend ez. Nemcsak egy 
kitűnő műsorszerkesztés, hanem egy nagyon 
tudatos kifejezése az identitásuknak. Viszont 
mi ma élünk, ezért gondosan mellé tették 
ennek az éneknek a mostani Református 
Énekeskönyvben (1948) fellelhető alakját. 
„…és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának 
énekét és a Bárány énekét…” Jelenések 15,3 
A szép egyszólamú éneket több szólam kö-
vette. Ahogy lenni szokott: az Invokáció 
után Zsoltározás következett. Mégpedig a 
24. zsoltár, Claude Goudimel harmóniáival. 
A közismert dallam a tenor szólamban fog-
lalt helyet, amint az ebben a korszakban len-
ni szokott. A második és harmadik versszak 
pedig Csokonai Vitéz Mihály tollából való 
költemény volt. Így került helyére a hajdan 
megírt vers, pont arra a dallamra, amelyre a 
költő szánta. És így lett előadva helyesen a 
dallam is, pont úgy, ahogy az annak idején 
nyomtatásban megjelent, és ahogyan a dal-
lam komponistája anno növendékeinek taní-
totta: minden sor végén hosszú egységnyi 
szünettel. 



 

 

Az ízig-vérig 16. századi köszöntés után egy 
17. századot idéző, II. Rákóczi Ferencnek 
tulajdonított kuruc dallamot hallhattunk egy 
ma is élő magyar református zeneszerzőnk 
feldolgozásában – Draskóczy László: Győz-
hetetlen én kőszálom. 
A szép éneklés után Seres Patrícia teológiai 
hallgató, a kántus jegyzője mesélte el nekünk 
röviden a Debreceni Református Kollégium 
és énekkarának történelmét. 
A következő műsorszámot Berkesi Sándor 
karnagy úr oly módon konferálta be, mint 
két Kodály-tanítvány utolsó földi kézfogását. 
Bárdos Lajos Gárdonyi Zoltánt köszöntő 
kórusművét Kalocsay Ferenc vezényelte, aki 
a darabot kérte: Tiszta patakod partjainál 
(Szalkai Lajos verse a 42. zsoltár alapján). 
Reményik Sándor Kegyelem című verse 
következett Zila Teodóra, a Kántus tehetsé-
ges szavalójának az előadásában. 
A szavalat után Baliga Ádám két kórusmű-
vet dirigált. Az első egy Fazekas Mihály vers 
Kocsár Miklós feldolgozásában: Exsurge cor 
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meum. A latin cím mögött természetesen 
magyar vers lapult. A gyönyörű vigasztaló 
szavakat pedig Gordon Young Alleluiája 
követte. 
Ezután imádságra csöndesedtünk el, majd 
két helyről hallhattuk Istenünk Igéjét: a 
4 Mózes 26,8–11. részből Kórahról és fiai-
ról, majd a már zenében is felcsendült 42. 
zsoltár 1. verséből. Az igemagyarázatot Se-
bestyén Győző lelkipásztortól hallhattuk. Így 
egészült ki a délelőtti óvodavasárnapi prédi-
káció azzal, hogy mi van Istennek azon gyer-
mekeivel, akik esetleg otthon „mást” kaptak. 
Végül a nagyszerű estét Gárdonyi Zoltán 
Mementója zárta. Elöljáróban a műről egy 
nagyszerű magyarázatot kaphattunk a diri-
genstől, Berkesi Sándor tanár úrtól. A narrá-
tor Zila Teodóra volt, orgonán közreműkö-
dött Pálúr János orgonaművész. 

Németh Pál kántor-karnagy  
 

Soli Deo GloriaSoli Deo GloriaSoli Deo Gloria   

           Gondolatok az  
 

Talán már hallottál  
úgy beszélni, hogy:   
    
Lehet üdvözülni → 
akármilyen vallással.  
   
 
 
 
A Biblia csak öregeknek való. → 
 
 
 
Túlságosan bonyolult    → 
ez a gyermekeknek. 
 
 
 
Az üdvösséget jócselekedetekkel   → 
kell kiérdemelnünk. 

Istenben való hitről 
 

De gondolj mindig arra,  
hogy a Biblia így tanít: 
 
„Jézus így szól: Én vagyok az Út,  
az Igazság és az Élet;  
senki sem mehet az Atyához,  
csak én általam” 
János 14,6 
 
„Gyermekségedtől fogva 
ismered a szent Írásokat” 
2 Timóteus 3,15 
 
„Aki nem úgy fogadja az Isten országát,  
mint a kisgyermek,  
semmiképpen nem megy be abba”  
Márk 10,15 
 
„Isten ajándéka az” 
Efézus 2,8 
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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. 

Benéz a nap a templomablakon.  
Átragyog a színes ruhájú  
tizenkét férfialakon.  
Tarka foltokat vet a padsorokra,  
s a kisfiúra édesanyja mellett.  
Az nézi egy ideig álmélkodva  
a szép mozaik templomablakot,  
a tizenkét sugárzó alakot.  
Aztán kérdez, legrosszabbkor talán.  
Megkérdi. ,,Kik azok, édesanyám?''  
 
Tart még az igehirdetés.  
Édesanyja csak arra figyel.  
S a kis kérdezőt súgva, hirtelen  
egyetlen szóval csendesíti el.  
,,Keresztyének!''  
S hangzik tovább a prédikáció,  
szól az orgona, zeng az ének.  
 
,,Gyerekek!'' Vetődik fel hittanórán  
néhány nap múlva váratlan a kérdés.  
,,Milyen emberek a keresztyének?  
Ki mondja meg nekem?''  
S a kis csapat nagy igyekezettel  
töri a fejét a feleleten.  

Aztán egy kisfiú jelentkezik.  
Tanítója ilyen feleletet  
egyhamar újra aligha kap.  
,,A keresztyének olyan emberek,  
akiken átsüt a nap!''  
 
Milyen gyermeki, igaz felelet!  
Lehet-e annál drágább feladat,  
mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön  
átsüssön, ragyogjon a Nap?!  
Átragyogjon sötét világba,  
és beragyogjon sötét szíveket!  
Nem, ennél szebb feladat nem lehet!  
 
Kísérjen hát egyre a kérdés  
tovatűnő évek alatt:  
átragyog-e, átsüt-e rajtad,  
átragyog-e rajtam a Nap?!  

Túrmezei Erzsébet - Átragyog-e rajtunk?  



 

 

Állandó alkalmaink � 
 

Vasárnap 10.00  Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet 
Szerda    9.00 Bibliaóra 
Csütörtök 18.30 Imaóra 
Péntek  18.00 Ifjúsági óra 
 

Kéthetente csütörtökön            9.30 Baba-mama klub 
Minden hónap első keddjén      18.30 Férfióra 
Minden hónap harmadik péntekén  17.00 Nőióra 
 

 
    Énekkari próbák 
 
Szólampróbák:  hétfőn és kedden  
Összpróba:  szerda 18:00-20:00 

örömHÍRlap 
A Fót-Központi Református  

Egyházközség Folyóirata 
 

Felelős szerkesztő:  

Sebestyén Győző 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.  

Következő számunk Újkenyér  
alkalmából jelenik meg.  

 

email: oromhirlap@fotiref.com 

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 
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1+1%�FELHÍVÁS!�
Elérkezett�a�2010.�év��

adóbevallásának�ideje,��

éljünk�törvény�adta��

lehetőségünkkel�és��

ajánljuk�fel�adónk�1+1%-át:�

�
Fóti�Református�Alapítvány�

19186890-1-13��

Református�Egyház��

0066�

�  Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink  �  
 Április  24. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 
  25. 10:00 Húsvéthétfő, úrvacsorás istentisztelet 
 

 Május 1. 10:00 Anyák napi istentisztelet 
  8.  Női körzeti csendesnap 
 

 Június 5. 10:00 Konfirmáció 
  6-10. 19:00 Ökumenikus bűnbánati hét 
  12. 10:00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet 
  13. 10:00 Pünkösdhétfő,  
    Keresztkérdések záró alkalma 

GYÜLEKEZETI TÁBOROZÁS 
  BALATONFENYVESEN 
    2011. július 18-23-ig. 

Szeretet te l  hív juk a gyülekezet   
k icsinyeit  és nagyjait  egyaránt ,   
az idén is  megszervezésre  kerülő  
gyülekezet i  táborozásra!  
 
A Református Üdülőnek nagyszerű sportpályái,  
saját strandja, saját konyhája van.  

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


