
 

 

2011. Karácsony  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

Karácsony. Különös misztériuma 
van-e szónak. Ha meghalljuk, 
hozzá társítjuk az ünnepet. Azt az 
ünnepet, mely mosolyt csal gyer-
mekek arcára, és a meghatódott-
ság és megelégedettség könnyeit 
a felnőttek szemébe. Egy pilla-
natra, mintha összeérne a menny 
a földdel. Szeretet járja át a szí-
veket. Szeretet, amely aláhajlik a 
magasságból, és próbálja tudtul 
adni: minden percben ezzel az 
érzéssel kellene élned, ilyen vi-
szonyulással a melletted élők 
felé. De vajon, ez a fény, ez 
a ragyogás, amely átjárja 
a szenteste óráit, miért 
nincs ott minden 
pillanatodban? 
Miért nem lehet 
minden nap kará-
csony? Ezt a kér-
dést nem csak én, a 
lelkipásztor szeret-
ném feltenni ne-
ked, hanem felteszi 
a világ is. 
A minap egy adventi vásár sürgés
-forgásába keveredtem. A tér 
gyönyörű, ünnepi köntösbe volt 
öltöztetve, mosolygós árusok 
kínálták portékáikat. Közben 
szólt az énekszó, a vásárló nagy-
közönség számára is jól hallható-
an.  „Miért nem lehet minden 
nap karácsony?” Elgondolkod-

tam, és remélem, nem voltam 
ezzel egyedül. Miért is nem? 
Isten Igéje adja meg rá a választ. 
„… meglátogat minket a felkelő 
fény a magasságból; hogy vilá-
gítson azoknak, akik sötétségben 
s a halál árnyékában lakoznak, 
hogy ráigazítsa lábunkat a bé-
kesség útjára.” Lukács 1,78-79 
Miért is tehát? Azért, mert    
Lukács evangélista kijelentésé-
nek csak az első része igaz az 
életedre nézve. 
Hiszen a tényt, a tagadhatatlant 

mindenki, hívő és hitetlen 
egyaránt elfogadja. 

Meglátogatott minket 
a felkelő fény, azaz 
Jézus Krisztus a 
magasságból. Itt 
volt, testben eljött 
közénk, és kará-
csonykor erre em-
lékezünk. Viszont 
nem azért jött csu-
pán, hogy bevezes-

se a karácsony ünnepét az embe-
rek világába, és némi meghittsé-
get vigyen az év egyetlen estéjé-
be. Ismét megkérdezném: Miért 
jött? 
Két indokot is említ az Ige, s 
ebben van kérdésünkre a válasz. 
Egyrészt azért, hogy világítson a 
sötétségben lakozóknak. Más-
részt azért, hogy rá igazítsa lá-
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36. kérdés: Mi hasznodra 
van Krisztus szent fogan-
tatása és születése? 

Felelet: Arra, hogy Ő a 
mi közbenjárónk és ártat-
lanságával és tökéletes 
szentségével elfedezi 
Isten színe előtt bűnei-
met, melyekben fogantat-
tam és születtem.   

(Zsid. 7,26; Róm. 8,3;  
Gal. 4,4-5; 2. Kor. 5,21;  
1. Pét. 1,18-19; 3,18) 



 

 

bunkat a békesség útjára. Világítani akart, és 
akar ma is! Csak a baj az, hogy ezt az embe-
rek többsége nem igényli. Nincs hozzászok-
va a szemünk, a szívünk a világossághoz. 
Szívesebben rejtőzünk el és cselekedjük a 
sötétség cselekedeteit, mert az kényelme-
sebb, s mert az nem jár önvizsgálattal, az 
önmagunkkal való szembenézéssel. Nem 
igaz? Jézus azért akar világítani, mert az 
ember a bűn sötétségében él. Még az úgyne-
vezett „jó ember” is, aki azt gondolja, neki 
nincsenek hibái, mulasztásai, nézeteltérései, 
nincs rossz természete, mindig jóra igyekvő 
és jót cselekvő. Jézus szeretné felrázni a jó-
kat, a tévedhetetleneket az önigazultságuk-
ból, és új látást adni. „Senki sem tesz jót, 
egyetlen ember sem.” Zsoltárok 14,3 
Addig, amíg kihúzod magad ez alól az állítás 
alól, amíg még fényezed magad – sötétség-
ben maradsz. Talán pont ezért nincs minden 
nap karácsonyod!?  
A másik indok, amiért Ő meglátogatott min-
ket, az az, hogy szeretné rá igazítani a lába-
dat a békesség útjára. És persze a szívedet is. 
Csak kapkodom a fejem, és döbbenten szem-
besülök vele, hogy milyen jól végzi munká-
ját a diabolosz (Isten ellensége). Szétdobál 
mindent, mert neki így tetszik. Nem csak 
sötétségben tartja az embert, hanem békét-
lenséget is ad. Összekuszál, feje tetejére állít, 
kiforgat mindent. Időt, türelmet, szeretetet, 
erőt, anyagiakat, otthont, családi harmóniát, 
hitvesi, szülői, gyermeki, munkatársi kapcso-
latokat, még a jó szót is. Isten pedig ezt nem 
így akarja. Ő azért látogatott meg minket, 
mert ezt a kuszaságot, ezt a szétdobáló mun-
kát meg akarja akadályozni. Karácsony ezért 
lett, és a felnövekedett Jézus ennek átkát 
győzte le a Golgotán.   
Miért nincs minden nap karácsony? Mert 
karácsonyod csak akkor lehet az év többi 
napján is, ha volt nagypénteki gyászod és 
húsvéti feltámadásod. A sötétségedből, a 
bűneidből, a békétlen, Isten nélküli létedből. 
Világítani jött Jézus, és a békesség útjára 
igazítani lépteidet. Átgondoltad-e már így 
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karácsony ünnepét, érted-e már Jézus eljöve-
telének célját, vagy még mindig csak a „kis 
Jézuskát” látod, aki szépen becsomagolt 
ajándékokkal kedveskedik szeretteidnek? 

„A KARÁCSONY a legnagyobb csoda, 
az Isten el nem múló mosolya.” Füle Lajos 

Ez a mosoly, a Jézus mosolya ott ragyoghat a 
te arcodon is, ha nap mint nap megállnál 
előtte lélekben, és hálát adnál azért, hogy 
neked ilyen Istened van. Aki ennyire szeret, 
aki ilyen áldozatot hozott érted. Aki otthagy-
ta a menny dicsőségét és vállalta a testté 
lételt egy egyszerű hideg barlangistállóban. 
Bárcsak elérne a szívedig is ez a csoda, és 
átjárhatná egész lényed és hirdethetnéd:  
Jézus Krisztussal élve, minden nap karácso-
nyom van! Legyen így, ezt kívánom neked 
szeretettel.    
           Sebestyén Julianna beo. lp. 

ÁLDOTT ÜNNEPET! 
Pihenj meg! 
Kifárasztott az élet, 
úsztál az árral – a célod felé, 
és nyugtalan lelkiismerettel 
nézel a közelgő ünnep elé. 
Valaha számoltad a napokat, 
most szeretnél rajta túl lenni már, 
újra hétköznapjaid sodrában. 
– Nem veszed észre, mekkora a kár? 
Nem lenne jobb… lerogyni a porba, 
és elsuttogni magad-vádolón: 
‘‘ó én vétkem, én igen nagy vétkem!’’ 
Tedd meg! 
Föléd hajol az Irgalom! 
Tedd meg, és a szíved lesz a jászol, 
amelyben Jézus megszületett…  
        Lukátsi Vilma 
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Egy „rakoncátlan bárány” 
„Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadoz-
va vittem, csöndesen és váratlanul átkarolt 
az Isten.” Ady Endre 
Sokáig és kitartóan szólongatott engem az 
Úr, mire végre meghallottam hívó szavát, és 
észrevettem, megismertem, jobban mondva 
most kezdem csak igazán megismerni. 
Az, hogy létezik a Teremtő Isten, valahogy 
sosem volt kérdéses számomra, de hogy mi-
lyen Ő, mit akar, és miért csinál körülöttem 
ennyi kulimászt, vagy legalábbis miért hagy-
ja, nem értettem, folyamatosan lázadoztam, 
és egy idő után jól faképnél hagytam. De 
nem hagyott elveszni. Íme a történetem:  
Bár katolikusként kereszteltek meg csecse-
mőkoromban, vallásos nevelést nem kaptam, 
néha ugyan nagynéném magával vitt a temp-
lomba, de ettől nem voltam túlságosan elra-
gadtatva.  
Első, Jézussal kapcsolatos emlékeim szere-
tett nagymamámat juttatják eszembe: volt 
egy nagyon szép pici imakönyve (ezt ma is 
őrzöm!), és egy sötétben világító feszülete, 
amiket gyerekként nagyon vonzónak talál-
tam, és végtelenül kedves, szeretettel teli 
személye nekem őt magát is Jézushoz tette 
hasonlóvá. Egyszer elmesélte, hogy annak 
idején a tilalom ellenére is jártak templomba. 
Nem értettem, miért érte meg ekkora kocká-
zatot vállalni egy-egy mise kedvéért, mégis 
akkor ott valami megmozdult bennem, és 
nagyon felnéztem rá bátorsága miatt.  
14 éves korom körül önszántamból elmen-
tem hittanra, nem emlékszem, milyen indít-
tatásból.  Ezek a hittanórák nem nagyon vit-
tek közelebb Istenhez, bemagoltunk néhány 
fogalmat, ledaráltunk pár imát, és kész. A 
végtermék: első áldozó lettem, majd bérmál-
koztam. De miután a paptanonc tett néhány 
furcsa megjegyzést, teljesen kiábrándultam 
az egész egyházasdiból. Az i-re a pontot 
pedig egy olyan film tette fel, ami egy állító-
lagos apokrif iratra hivatkozva valami olyas-
mit üzent, hogy felejtsük el az egyházat, és 

inkább mondjam meg én magam, hogy szá-
momra mi a hit és a vallás, és így is tettem. 
Na, majd én megmutatom, nekem ne mondja 
meg senki emberfia, hogyan kellene élnem! 
– harsogta az egóm. 
A középiskolában egy ösztöndíj lehetőséget 
kihasználva hat hetet külföldön töltöttem, 
ahol a vendéglátó család mélyen vallásos 
volt, így mindig magukkal vittek engem is a 
templomba, ahol nagyon klassz volt a hangu-
lat, modern dalokat énekeltek, nagyon barát-
ságosak voltak az emberek. Egy fekete kö-
zösség istentiszteletére is ellátogattunk, ahol 
először furcsán néztek ránk, de örömmel 
láttak. Nagy élmény volt: bekiabáltak 
(„halleluja”, „dicsérd az Urat”), gospelt éne-
keltek, és a szertartásnak volt egy olyan ré-
sze, ahol a hívők körbejártak, elcseverész-
tek… Egészen más volt, mint amit a katoli-
kus miséken tapasztaltam! A családtól kap-
tam ajándékba egy angol nyelvű áhítatos 
könyvet, és egy kifejezetten fiataloknak szó-
ló Bibliát, érthetőbb fordításban, magyaráza-
tokkal, térképekkel szépen illusztrálva. Na-
gyon örültem az ajándéknak, és lelkesen 
elhatároztam, hogy elolvasom az egész   
Bibliát, és rendkívül okos leszek. De valahol 
Mózes harmadik könyvéhez érve, erősen 
lelankadt a lelkesedésem, és a könyvjelző 
talán még ma is ugyanott porosodik… 
Másik nagyon fontos személy életemben 
nagypapi volt, akit viszont morcos és távol-
ságtartó személyisége tett számomra annyira 
szerethetővé. Általa is közelebb kerültem 
Istenhez, csak kicsit másként. Papa kohóban 
dolgozott, a jó keresetért viszont feláldozta 
egészségét, öregkorában sokat betegeskedett, 
évente többször ment kórházba. Utálta! Egy-
szer intenzív osztályra került, azt mondták, 
legjobb esetben egy napja lehet hátra. Na-
gyon nehéz volt az ágya mellett ülni, megfo-
gadtam, hogy nem sírok, erős leszek. Hát ezt 
nem sikerült betartani, viszont rengeteget 
imádkoztam, hogy még ne haljon meg. És 
imám meghallgatásra talált! Papa csodával 
határos módon fölépült, hazamehetett, és 
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jóval később, otthon a saját ágyában érte a 
halál. 
Évekkel később, két diploma büszke tulajdo-
nosaként gondolkodtam, hogyan tovább. Jött 
egy olyan javaslat, hogy végezzem el a jo-
got, mert nekem való, van tehetségem hozzá. 
Én meg voltam győződve az ellenkezőjéről. 
Ki van zárva, biztos, hogy nem fogok parag-
rafusokat magolni, vita lezárva! Na, hát mit 
ad Isten, nagynéném teljesen váratlanul egy 
misére invitált, én kerestem a kifogásokat, 
sürgősen ki kell takarítanom a lakást, és ha-
sonlók, de végül beadtam a derekam. Hihe-
tetlen volt: a pap kétséget kizáróan nekem 
prédikált, és egyértelműen azt az üzenetet 
küldte, hogy márpedig 
nem úgy van, ahogyan én 
kigondoltam. Nincs apel-
láta, azt az egyetemet már-
pedig el kell végezni, re-
bellis kisasszony! (Ma már 
jogvégzett vagyok. Min-
den igyekezetem ellenére 
meglett az Ő akarata.) 
Apa nélkül nőttem fel. 
Gyerekszobám sem volt, 
konkrétan, de azért csak 
felcseperedtünk valahogy mi, három testvér, 
egyedülálló anyánk kitartó küzdelmének 
hála! Ha nem is volt minden rózsaszín, és hát 
nyilván nem volt az, itt vagyunk, küzdünk 
mi is. Vitathatatlan, hogy édesapám hiánya 
mély nyomokat hagyott bennem, és a későb-
biekben sem voltak jó tapasztalataim a férfi-
akkal kapcsolatban, mégis megreszkíroztam 
egy házasságot. Református esküvőnk volt, 
gondoltam, ha ő is hívő a maga módján, nem 
lehet gond, ásó, kapa, nagyharang! Két gyer-
mekünk született, minden csodálatos volt 
egy darabig. Nem volt ritka, hogy imádkoz-
tunk, néha még templomba is elvetődtünk, 
azt gondoltam, én aztán minden tőlem telhe-
tőt megtettem lelki üdvöm érdekében. Kiseb-
bik gyermekünk keresztelőjén aztán kaptam 
egy jó nagy dupla hátba rúgást: a kicsi egy 
olyan keresztanyát tudhat magáénak, aki a 

keresztelőn már a férjem gyermekét hordta a 
szíve alatt. Talán egy hónappal később vál-
tak világossá előttem a részletek. Mondanom 
sem kell, teljesen kiábrándultam mindenből 
és mindenkiből, és nem volt túl sok motivá-
cióm ehhez az életnek nevezett mizériához. 
Nagyon haragudtam Istenre, de mégis min-
dig nála lukadtam ki, amikor már senki és 
semmi nem tudott segíteni, amolyan „se ve-
led, se nélküled” kapcsolatot alakítottam ki a 
Mindenhatóval. („Légy olyan kedves, húzzál 
ki a slamasztikából, most már igazán! Áldás 
az jöhet, de a többi kellemetlen dologból, 
kösz, nem kérek. Hálaadás? Várj, hozom a 
lexikont!”) 

Szerencsére akadt néhány 
ember körülöttem, aki újra 
Isten felé terelgetett. Sógor-
nőmtől kaptam Mai Igét, a 
Magyar Bibliafordító Tár-
sulat által kiadott Bibliát 
(ami egy teljesen érthető 
fordítás, nem egy archaikus 
relikvia), áhítatos könyve-
ket, kiadványokat. Eleinte 
nagyon kínosan éreztem 
magam, mikor megpróbált 

megtéríteni, és furcsán átszellemülve mesélt 
nekem Jézusról. Kezdtem azt gondolni, el-
mentek neki otthonról. Mára valószínűleg 
rólam gondolják néhányan ugyanezt. Ő java-
solta azt is, hogy menjek el a Keresztkérdé-
sek sorozatra. Kizártnak tartottam, hogy egy 
rakás szentfazék előtt megjátsszam magam, 
és krumpliszsáknak öltözve álszenteskedjek. 
(Ezennel mindenkitől szeretnék elnézést 
kérni az előítéleteimért! Ellenben azt tapasz-
taltam, hogy a lelkész házaspárt is beleértve 
egész „trendi arcok” fogadtak, főként fiata-
lok, és olyanok, akikkel gond nélkül megta-
lálom a hangot.) Tele voltam fenntartások-
kal, kérdésekkel, kritikával, előítéletekkel, 
haraggal, de nagyon szerettem volna vála-
szokat kapni, így hát elmentem, hogy Márk 
evangéliumát tanulmányozva jobban megis-
merjem az Urat, kvázi felvegyem vele a kap-



 

 

csolatot.  
Hajtott a tudásszomj, de racionálisan próbál-
tam felfogni a hallottakat, és sokáig nem 
értettem a lényeget. Ugyan szorgalmasan 
olvasgattam, tanulmányoztam a szövegeket, 
válaszoltam a feltett kérdésekre jó kislány 
módjára, de iszonyúan frusztrált, hogy én 
csomó mindent NEM ÉRTEK, amit a többi-
ek igen, vagy teljesen másképp látok dolgo-
kat, és ezzel az egésszel nem tudok azono-
sulni, és egyébként is, mondja már el valaki 
számomra felfogható módon!!! Aztán vala-
hogy szép lassan kezdett összeállni a kép. 
Megértettem, hogy Jézus 
Krisztus, a Megváltó, Isten 
Fiaként azért jött a földre, 
hogy szó szerint megváltson 
minket, megszabadítson bűne-
inktől. Hiszen mindannyian 
bűnösök vagyunk. Jézust so-
kan azért nem kedvelték, mi-
vel az Ő tisztasága saját bűnös 
természetünkre irányítja fi-
gyelmünket, saját hibáinkra 
fókuszálunk. Pedig Ő nem tört 
senki felett pálcát! Sőt, éppen 
ellenkezőleg! „Nem az egész-
ségeseknek van szükségük 
orvosra, hanem a betegeknek; 
nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, 
hanem hogy a bűnösöket.” Márk 2,17 
Felvetődött, hogy hogyan lehetnék én tiszta 
szívű, nagyon szeretnék az lenni, hogyan 
kell??? Nagyon idegesített, hogy nem értet-
tem meg a választ, aztán egyszer csak leesett 
a tantusz, vagyis az én látásomat is fokozato-
san visszaadta Jézus, akár a vak emberét. A 
megoldás nem hangzott egyszerűen: meg 
kell tagadnom bűneimet, és be kell fogad-
nom szívembe Jézust! (Pompás, újabb kér-
dőjelek…) 
„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja 
meg magát, vegye fel a keresztjét, és köves-
sen engem.” Márk 8,34 („Na tudod, mi-
kor!!!” – gondoltam. És az Úr valószínűleg 
nagyot kacagva, jóságosan így felelt: „Hát 
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persze, hogy tudom, hogyne tudnám, hiszen 
én irányítok mindent! Hamarabb, mint gon-
dolnád, kis rakoncátlan bárányom!”) Való-
ban ez a legnehezebb, hittel azt mondani: 
„Legyen meg a Te akaratod!”. Vigasztal a 
tudat, hogy Jézusnak sem ment könnyen, 
nem akarta kiinni a keserű poharat, de imád-
kozott, hogy ne az Ő akarata legyen meg, 
hanem az Atyáé. Ez egy örök küzdelem.  
Sokan azt gondolják, a jócselekedetek bizto-
sítják helyüket a Paradicsomban, méghozzá 
a VIP-szektorban. Az igazság az, hogy hiába 
teszünk jót, az csak a saját egónkat hizlalja. 

(„Hm, milyen jó ember va-
gyok is én!”) Közben pedig 
hajlamosak vagyunk elfeled-
kezni a legfőbb parancsolat-
ról: „… és szeresd az Urat, a 
te Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből, teljes elméd-
ből, és teljes erődből.” Márk 
12,30 
Bizony nehéz kontrollálni, 
hogy ne legyen más istenünk 
rajta kívül, azaz ne más foglal-
ja el a fontossági sorrendben 
az első helyet (pénz, szépség, 
karrier, párkapcsolat stb.).  
„Hiszen kegyelemből van üd-

vösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: 
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy 
senki se dicsekedjék.” Ef. 2,8-9  
Ez az isteni kegyelem valóban egy olyan 
ajándék, amit nem érdemlünk meg. „Mert 
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” Jn. 3,16 
Belegondoltunk valaha úgy igazán, hogy ez 
mekkora áldozat? Megnyugtató, hogy Isten 
úgy szeret, ahogy vagyok, nem az érdemei-
mért, nem a külsőmért, nem az intelligenciá-
mért, nem azért, mert sok ötöst hoztam haza, 
páratlan kreativitással megoldottam egy ne-
héz helyzetet a munkahelyemen, vagy mert 
minden este meleg vacsorával várom a férje-
met, esetleg kicserélem a pelenkáját a gyer-



 

 

mekemnek, hanem egyszerűen önmagamért, 
az egyediségemért, amiről viszont nem kell 
lemondanom, a hibáimmal és esendőségem-
mel, na meg a butuska szójátékaimmal 
együtt. 
Végül, a sok-sok vargabetű után megérlelő-
dött bennem az elhatározás, hogy befogadom 
Jézust a szívembe, bármit is je-
lentsen a dolog. Nagyon nagy 
hatással volt rám egy könyv, 
melynek címe – „Ajtónyitás, va-
jon kinek?”. Ennek olvasása so-
rán döbbentem rá igazán, hogy 
mennyire távol kerültem Istentől, 
és hogy a bűneim gúzsba kötnek. 
Nem akartam, és jelenleg sem 
akarok a Sátán leláncolt rabjaként 
élni, aki furmányosan, anélkül, 
hogy észrevettem volna, teljesen 
behálózott. Újjászületésem úgy 
zajlott, hogy kértem időpontot a 
lelkésznőtől egy személyes be-
szélgetésre, és elmondtam neki feltett szán-
dékomat. Összeírtam egy lapra a bűneimet, 
majd megtagadtam ezeket, és együtt imád-
koztunk, hogy Jézus Krisztus bocsássa meg 
ezeket, segítsen, hogy általa újjászülethes-
sek, és új, tiszta szívet kapjak. Ezek után 
nagyon megkönnyebbültem, súlytalannak és 
békességgel telinek éreztem magam, ahogy a 
sok tehertől megszabadultam, amit mindad-
dig cipeltem. 
De ezzel még nincs vége a történetnek. Ne-
héz megmaradni a Krisztusban, és megállni a 
helyünket ebben a világban, ahol felőrölnek 
a mindennapi gondok (ez sem a véletlen 
műve, hanem azé, aki nem alszik), a minket 
körülvevő embereknek és szituációknak 
(kísértéseknek) is meglepően könnyen meg-
adjuk magunkat, és szinte másodpercenként 
botlunk az okkult tudományokba 
(horoszkóp, mágia, energiaátvitel, stb.), ame-
lyek talán működnek is, de nem Istentől va-
lók, ezért borzasztó nagy veszélyeket rejte-
nek magukban. Ezek alól én magam sem 
vagyok kivétel. „Vigyázzatok, hogy meg ne 
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tévesszen valaki titeket. Sokan jönnek majd 
az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! 
– és sokakat megtévesztenek.” Mk. 13,5-6 
Számomra már nem az a kérdés, hogy van-e 
Isten, hiszen olyan sokszor megmutatta már 
magát nekem, hanem hogy velem van-e. 
Viszont azért, hogy így legyen, nekem is kell 

lépéseket és erőfeszítéseket ten-
nem, nem dőlhetek hátra ölbe tett 
kézzel, meg kell vívnom a hit 
nemes harcát. De bízom az Úr-
ban, mert nem hagyja elveszni az 
Övéit. 
„Várva vártam az Urat, és ő 
lehajolt hozzám, meghallotta 
kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás 
verméből, a sárból és iszapból. 
Sziklára állította lábamat, biztos-
sá tette lépteimet. Új éneket adott 
a számba, Istenünknek dicsére-
tét.” Zsolt 40,2-4  
 

 

Nincsen igaz egy sem 
„Az Úr csodásan működik, de útja rejtve 
van…” 
Köszönöm neked Uram, és nektek kedves 
egyháztagok, hogy ma már úgy érezhetem: 
itt a Fót-Központi Református Egyházköz-
ségben otthonra leltem…,  itt mindig rám 
mosolyog valaki, ha belépek a kapun.  
Nem mindig volt ez így, ugyanis én nem itt 
nőttem fel, Székelyudvarhelyről származom. 
Sokáig nem találtam itt Magyarországon 
igazi közösségre.  
Bár mindig a hit (és Isten) közelében voltam, 
de igazi hitet egy éve kaptam, igaz hitet és 
új életet, amikor a szívembe fogadtam az 
Urat.  
A szüleim nem hívők, de kiskorom óta báto-
rítottak arra, hogy járjak templomba, hittan-
órára. Édesapámmal kiskoromban többször 
mentünk templomba, és én ott jól éreztem 
magam, szerettem, ahogy a lelkészünk prédi-



 

 

kált. Ezek voltak az első „vallásos” élménye-
im.  
Konfirmáltam és utána a Székelyudvarhelyi 
Református Gimnáziumba felvételiztem. 
Rengeteg szép emlékem van ebből az időből, 
szívesen tanultam bibliaismeretet, jó volt az 
osztályközösség, büszke voltam arra, hogy 
én a Református Gimnázium tanulója va-
gyok.  
Érettségi után azon gondolkodtam, hogy hol 
tanuljak tovább. A gond az volt (számomra 
akkor még), hogy nálunk csak dupla szakok 
voltak. Mivel magyar irodalomért rajongtam, 
tudtam, hogy nekem ezt kell tanulnom, hi-
szen nagyon érdekelt, minden időmben iro-
dalmi kritikákat, szépművészetet olvastam.  
Igen ám, de kellett egy „mellékszakot” is 
választanom. Mivel bibliaismeretből nem 
kellett készülnöm sokat a felvételire (hiszen 
négy évig tanultam azt, és érettségiztem is 
belőle), így a teológiát választottam. Elsősor-
ban bölcsész, magyar irodalom tanár szeret-
tem volna lenni, csak másodsorban hittanta-
nár.  
Egyetemi éveim alatt már elsős koromban 
rájöttem arra, hogy (finoman szólva) nem az 
irodalom fogja kitölteni az életem. A máso-
dik évben annyira meggyűlöltem az egészet, 
hogy már-már csak a „mellékszakom” érde-
kelt.  
Azt vettem észre, hogy a bibliai tantárgyakat 
egyre szívesebben tanultam, lenyűgöztek az 
Ószövetségben a háttértörténetek, kerestem 
az összefüggéseket, érdekelt a kor, amiben 
azok az események történtek. Akkor majd-
nem minden nap az Ószövetséget tanultam, 
de igazából csak, mint egy letűnt kor doku-
mentációját olvastam. Az eszemmel értet-
tem, amit olvastam, de a szívemmel nem. 
Akkor csak az Ószövetség haragvó, önké-
nyesnek tűnő Istenét ismertem. Ha akkor 
megkérdezte volna valaki tőlem, hogy sze-
rintem ki üdvözülhet, akkor bizonyára azt 
válaszoltam volna, hogy: „Majd azt Isten 
eldönti, Ő szuverén Úr.” 
Még talán azt is gondoltam volna magam-
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ban, hogy: „Ő egy olyan Úr, aki kénye-kedve 
szerint osztályozza az embereket, válogat 
köztük.  Akire Ő azt mondja, hogy a mennybe 
jut, az oda jut, de akire azt mondja, hogy 
nem, az nem. Senki nem tudhatja, hogy hova 
kerül, és üdvössége érdekében nem is tehet 
semmit.” 
Igazából hallottam az Úr Jézusról, elég sok 
mindent tanultam Róla, de nem tartottam 
igazán Úrnak, nem volt az én szívem ura. 
Róla elhittem azt, amit tanultam, de csak az 
eszemmel értettem, a szívemmel nem hittem 
Benne. Akkor úgy gondoltam/vallottam, 
hogy: meghalt értünk, a mi bűneinkért.  
Ma már tudom, hogy nem értünk, hanem 
értem, és nem a mi bűneinkért, hanem az 
én bűneimért. Akkoriban ezt a különbséget 
valahogy nem éreztem, nem tudtam felfogni.  
Ekkor az Úr bizonyára ezt mondta volna 
rólam: „… szíve távol van tőlem, istenfélel-
me pedig csupán betanult emberi parancso-
lat…” Ézs. 29,13  
Nem emlékszem, hogy a gimnáziumi évek 
alatt, vagy az egyetemen valaha is elgondol-
kodtam volna azon, hogy mi az a megtérés, 
azt hiszem nem nagyon beszélt róla senki, 
sem mi diákok, sem a tanárok (vagy csak én 
nem figyeltem fel erre, nem tudom…).  
Azt hittem, hogy én „jó” vagyok, megtérés-
re pedig a rosszaknak, a „nagyon bűnösök-
nek” van szükségük. Olyan „közepesen jó” 
embernek éreztem magam, és maximum 
csak reménykedtem abban, hogy Isten majd 
úgy dönt, hogy nem a pokolba fogok kerülni.  
Ma már úgy látom, hogy akkor valóban be-
teljesedni látszott rajtam, hogy: „Hallván 
halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de 
ne ismerjetek! … tedd süketté a fülét, és kösd 
be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével 
ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve 
meg ne gyógyuljon.” Ézs. 6,9-10 
Azt hittem elég az, hogy tanulom a Bibliát és 
néha-néha elmegyek templomba is.  
Miután befejeztem az egyetemet úgy döntöt-
tem, hogy nem akarok én már tanár sem len-
ni, nem is mentem el az államvizsgára. Nem 
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akartam tanítani, gondoltam, megpróbálok 
valami mást.  Keresgéltem… 
Aztán a férjemmel lakást vettünk, és       
Dunakeszire sodort az élet. Nem jártam 
templomba, mert nem éreztem magam ott 
jól, nem éreztem otthon magam. Valahogy 
mindig azt a rég elfeledett érzést kerestem, 
amit gyermekkoromban éreztem, mikor ott-
hon, Székelyudvarhelyen beléptem a templo-
munkba és hallottam prédikálni a lelkészün-
ket.  
Fóton kezdtem el dolgozni, és hallottam, 
hogy sok fiatal van, aki a központi egyház-
községbe jár. Akkor már várandós voltam a 
lányommal, és úgy döntöttünk a férjemmel, 
hogy elmegyünk és beiratko-
zunk, hogy ott kereszteltes-
sük majd meg a lányunkat.  
Megszületett Kata, és elkezd-
tünk járni baba-mama körre. 
Jól éreztük magunkat, hamar 
összebarátkoztunk más anyu-
kákkal is, de akkor még 
templomba csak néha jár-
tunk. Nem értettem, miért 
kellene nekem minden vasár-
nap ott ülnöm, kifogást meg 
hamar talál az ember, hogy 
most ezért nem…, aztán jövő 
héten meg azért nem… 
Alig múlt el a lányom egy 
éves, amikor vissza kellett mennem dolgoz-
ni. Szerette a bölcsődét és nekünk is szüksé-
günk volt a keresetemre, arra a plusz pénzre.  
Eleinte minden jól alakult, de egyszer csak 
Katám beteg lett, köhögési rohamai voltak és 
sehogy nem akart meggyógyulni. Orvostól-
orvosig jártunk vele, de a baj okát nem talál-
ták, nem tudták, mitől köhög, mitől fullad 
éjszakánként. Kivettük a bölcsődéből és én 
maradtam vele otthon. Bár nagyon szerettem 
a munkámat, természetesen a lányom fonto-
sabb volt, és akkor neki rám volt szüksége. 
Úgy döntöttem, visszamegyek gyed-re, hogy 
itthon lehessek vele. Tudtam azt, hogy ezzel 
együtt jár, hogy valaki mást vesznek fel a 

helyemre, és valószínűleg, mire visszamen-
nék majd dolgozni, már nem lesz hová. Ak-
kor még nagyon bántott a dolog, de mint 
utólag kiderült, semmi nem volt hiába, és 
nem véletlenül történtek a dolgok.   
Itthon a lányom jobban lett, és teljesen meg-
szűntek a panaszai. Ahogy jött a betegség, 
úgy el is múlt. Két-három hónap elteltével 
már tünetmentes volt. Jó volt látni, ahogy 
fejlődik, ügyesedik napról-napra. Sok időt 
töltöttünk együtt, és ma már tudom, kár lett 
volna kihagyni ezeket a csodálatos pillanato-
kat. Isten ajándékozta ezeket nekünk.  
Időközben valamiért úgy éreztem, hogy ne-
kem meg kell szereznem végre a diplomá-

mat, így elmentem államvizs-
gázni is. Gondoltam, ha már 
négy évig jártam egyetemre, 
akkor legyen már valami 
papírom is róla.  
Egyre inkább úgy éreztem, 
hogy képes lennék tanítani, 
bár nem mint hitoktató, attól 
még féltem. Úgy gondoltam, 
hogy nem tudnám hitelesen 
oktatni a diákokat, éreztem, 
hogy ahhoz még valami hi-
ányzik belőlem. Hiányzott is, 
méghozzá az igaz hit, annak 
hiányában pedig ezt a hiva-
tást nem lehet gyakorolni. Az 

Úrnak hála, rájöttem a hibára, és éreztem, 
hogy ezen változtatnom kell, csak még nem 
tudtam, hogyan kezdjek hozzá. Ekkor Isten 
már kezdte megerősíteni bennem a vágyat, 
hogy keressem Őt, s meghalljam az Ő szelí-
den hívó hangját.  
Az egyik igehirdetés alkalmával hallottam 
egy Igét: „Tudok cselekedeteidről, hogy nem 
vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg 
volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, 
és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a 
számból.” Jel. 3,15-16 
Addig is ismertem ezt az Igét, de akkor vala-
miért másképp csengett, és nem hagyott nyu-
godni. Vajon én is? És rájöttem, hogy 
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igen…, addig félreértettem valamit, de na-
gyon.  
Kislányommal újra jártunk baba-mama kör-
re, és egyre jobban éreztem azt, hogy már 
nem vagyok ott idegen. Ismernek minket, 
számon tartanak, ha nem megyünk, akkor 
mindig felhívott valaki, hogy mi van velünk, 
tán csak nem vagyunk megint betegek? Tö-
rődtek velünk, és kezdtem megérteni, miért 
fontos a közösség, miért jó, ha az ember va-
lahol otthon érezheti magát.  
Tavaly szeptemberben történt aztán, hogy 
Sebestyén Julianna lelkésznőnk a figyel-
membe ajánlott egy tanfolyamot. Ez egy 
hitoktatói tanfolyam volt a Vasárnapi Iskolai 
Szövetség szervezésében. Azt ajánlotta men-
jek el, hiszen hitoktatóit végeztem, hátha ott 
majd bátorságot kapok a 
tanításhoz.  
El is mentem, és nagyon 
tetszettek ezek az alkal-
mak. Egyszer csak megér-
tettem, hogy addig mi 
hiányzott az életemből, 
mi gátolt abban, hogy 
tanítani, szolgálni merjek. 
Addig értettem a dolgo-
kat és nem hittem, nem 
éreztem! Ez nagy különb-
ség!  
Volt valamicske gyenge 
hitem, de az nem bírta ki 
a mindennapok valóságát, az csak olyan volt, 
mint a mag, mely a tövis közé esik.  
Az egyik gyerekeknek szánt előadáson meg-
értettem aztán azt, amit még egy kisgyermek 
is képes felfogni, de nekem addig mégsem 
sikerült. Azt, hogy nem a mi bűneinkért 
halt meg az Úr Jézus a kereszten, hanem az 
én bűneimért, és nem mindenkiért, hanem 
értem.  
No meg azt is, hogy én nem kicsit bűnös 
ember vagyok, hanem bűnös, hisz Isten 
szemében nincs kicsi és nagy bűn, csak bűn 
van. Ő szent és igaz, én pedig kicsi vagyok, 
elesett és… bűnös. Megértettem végre, hogy: 

„Nincsen igaz ember egy sem.” Róm. 3,10 
Éreztem, hogy az egyetlen, ami rajtam segít-
het az, hogy valóban elhiszem, hogy Jézus 
az Úr, és Ő értem született meg, értem halt 
meg, hogy nekem örök életem legyen, hogy 
ne kelljen Istentől elszakítva boldogtalanul 
keresgélnem és élnem.  
Istentől kértem hitet, és Ő adott nekem, kér-
tem, hogy Ő legyen az én életem Ura, behív-
tam a szívembe Őt. Nem egyik pillanatról a 
másikra történt a változás az életemben, csak 
lassan, de tudom, hogy megtörtént. Megér-
tettem mit vár tőlem/tőlünk Isten. Azt, hogy 
mennyire fontos az, hogy: „Legyetek az igé-
nek cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be 
ne csapjátok magatokat.” Jak. 1,22. Tehát 
rájöttem, hogy Istennek nem elég az, hogy 

csak olvasom, hallgatom 
az Igét, tennem kell vala-
mit, szolgálnom kell Neki, 
az Ő dicsőségére. De mi-
vel szolgálhatnék én Neki, 
hiszen olyan alkalmatlan-
nak éreztem magam?  
Az Úrtól kértem szolgála-
tot, és Ő adott nekem. 
Megmutatta, hogy ha Ben-
ne bízom, és Ő velem van, 
akkor nem vagyok már 
alkalmatlan. Amikor na-
gyon bizonytalan voltam, 
Isten a következő Igét adta 

elém: „A lámpást sem azért gyújtják meg, 
hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra 
tegyék…” Mt. 5,15 
Immár egy éve vagyok a katechetikai mun-
kacsoport tagja, vagyis tarthatok gyermek 
istentiszteletet, részt vehetek a fiatalok neve-
lésében a gyülekezeten belül, és most már –
az Úrnak hála – azon kívül is.  
Ma már örömmel hirdetem az Igét, elmon-
dom a gyerekeknek azt, amit én olyan későn 
értettem csak meg. Tudom, hogy Istennek 
hála, már többen megértették azt, hogy    
Jézus nélkül nincsen élet.  
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Az idei évtől nagy örömmel tanítok a Garay 
János Általános Iskola alsó tagozatos diákja-
inak is hittant. Sok kis református, katolikus 
és más felekezetű gyerek is jön hittanra, sőt 
olyanok is, akik nincsenek megkeresztelve. 
Alig várom az órákat, és – az Úrnak hála – a 
gyerekek is alig várják az alkalmakat. Örö-
mömre szolgál, hogy közülük is egyre töb-
ben tanulják a Szentírást, valamint megértik 
az Evangélium üzenetét, azt, hogy Krisztus 
értünk halt meg, egyen-egyenként mind-
annyiunkért.  
Remélem, hogy az Úr dicsőségére sokáig 
szolgálhatok még a gyerekek között, hiszen 
ma már ezt érzem hivatásomnak. Minden 
egyes megtartott alkalom megerősít abban, 
hogy ezt kell tennem, hogy ez a szolgálat az 
én hivatásom, erre hívott el Isten és erre ké-
szített fel akkor is, amikor még nem értet-
tem, nem éreztem ezt az elhívást.  
Ma már tudom, hogy Ő mindig hívott en-
gem, csak én nem akartam meghallani ezt a 
halk hívogatást. Bizony rá kellett jönnöm, 
hogy:  
Az Úr csodásan működik, /  De útja rejtve van, /  
Tenger takarja lábnyomát, / Szelek szárnyán suhan. 
Mint titkos bánya mélyében, / Formálja terveit, /  
De biztos kézzel hozza föl, / Mi most még rejtve itt. 
(…)  
Bízzál az Úrban, rólad Ő, / Meg nem feledkezik, / 
Sorsod sötétlő árnya közt, /  Szent arca rejtezik! 

           Sándor Csilla  

ADVENTI KOSZORÚ  

Advent első vasárnapjával kezdődik az egy-
házi esztendő. Az advent szó jelentése 
„eljövetel”. A latin „adventus Domini” kife-
jezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr 
eljövetele”. A lelki felkészülés ideje Jézus 
születésére, karácsonyra.  

Az adventi koszorú általában fenyőágból 
készített kör alakú koszorú, melyet négy 
gyertyával díszítenek. A gyertyák színe a 
katolikusoknál egy rózsaszín kivételével lila, 
a reformátusoknál nincs jelentősége a szín-
nek. A gyertyákat vasárnaponként gyújtjuk 
meg, minden alkalommal eggyel többet. A 
világító gyertyák számának növekedése 
szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten 
Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. 

A négy gyertya jelentése a reformátusoknál 
pedig a következő: 

1. A gyermek Jézus megszületésére emléke-
zünk; 

2. Arra emlékezünk, amikor Jézust a szí-
vünkbe hívtuk, megtértünk; 

3. Azért adunk hálát, hogy majd halálunk 
órájában is velünk lesz Jézus; 

4. A végítélet napján is ott lesz velünk Jézus. 
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Berekfürdô 
Amikor nyáron hazahoztam az unokámat 
Biatorbágyról, és együtt töltöttünk egy délu-
tánt, egy rövid sms-t küldtem az így elérhető 
testvéreimnek: „Testvérünk lett az unokám!” 
Akkor még nem tudtam, most is még csak 
kóstolgatom ennek a mennyei ajándéknak a 
jó ízét. 
Gyuri 15 éves és ősszel kezdte középiskolai 
tanulmányait, idáig itt a helybéli általános 
iskolába járt, úgymond szem előtt volt, de 
most Budapestre kell utaznia minden nap. 
Még mielőtt beindult volna az aggódásom 
érte, az Úr egészen megoldotta ezt a kérdést. 
Az őszi szünetben Berekfürdőn együtt vol-
tunk csendeshéten, ketten egy szobában, az 
áhítatokon, és mindenütt. Csendben együtt 
az Úr előtt. Én 1995 őszén voltam először, és 
azóta minden évben, és mindig sok áldással, 
megújulva, meggazdagodva. Gyuri és nővé-
re, Dóra is volt már többször is, de ez most 
egészen más helyzet volt: „Testvérem az 
unokám!” 
Nem tudok betelni az örömmel, rendkívüli 
ajándék. Csonka család vagyunk, fiam és 
menyem 9 éve elváltak. Isten nagy ajándéka, 

hogy azért békességben élünk egymás mel-
lett, a feladatokat és a problémákat igyek-
szünk együtt megoldani. Isten nélkül éltem 
az életem a magam akaratából, és a fiamat is 
ezen az úton indítottam el, és ő így él azóta 
is.  
Én egy késői munkása vagyok az Úrnak, a 
fiam 30 éves volt, amikor megtértem, és 
ebből következett, hogy teljesen világi mó-
don neveltem. Az unokáimat már tanítgatom, 
és élem előttük a hívő életemet. Fiamért, 
menyemért, és minden közeli, távoli rokono-
mért imádkozom. 
A csendeshéten jó volt igennel válaszolni a 
feltett kérdésekre: Igen! Isten nekem Édes 
Atyám, és hajlék az örökkévaló Isten! 
A menny állampolgára vagyok, és nem lelki 
hontalan! „Boldogok az Isten szent lelkének 
koldusai, mert jó helyen koldulnak.” 
Egész hetet betöltötte a „Ti vagytok”, amit jó 
volt úgy értelmezni, hogy otthon is a szűk 
kis családunkban mi ketten, az unokám és 
én, mi vagyunk azok, akikről azt mondja az 
Úr Jézus, hogy „Ti vagytok az íz, a só!”. 
Jézusé a só, Ő tesz sóvá, sózó emberré, és Ő 
használ tetszése szerint. De ti/mi vagyunk a 
menedék is: igen, mi ketten már nem mene-
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Anyakönyvi híreink 2011 Karácsonyáig 
 
Esküvők – A következő párok kértek áldást házasságkötésükre: 

Godán Sándor és Ujhelyi Erzsébet április 3. 
Molnár Zsolt és Kovács Éva április 16. 
dr. Hódi Gábor és Bajkay Ágnes május 14. 
Józan István és Mezei Mónika május 21. 
Kerezsi Tibor Szabolcs és Máté Ildikó június 4. 
Kiss Tamás és Kovács Nikolett július 23. 
Petényi Gábor és Kurunczi Dóra augusztus 13. 
Nagy Gergely és Hadfi Tímea augusztus 13. 
Fehér Gábor és Zrufkó Tímea Noémi augusztus 27. 

  

Keresztelők – Osztozunk a gyermekáldást kapott családok örömében  

Láda Emese Adél, Láda Endre Gyula és Pintér Zsuzsanna gyermeke január 2. 
Tóth Dániel Ábel, Tóth Tibor és Horváth Adél gyermeke január 9. 
Szabó Márk Dávid, Szabó Péter és Forgács Gabriella gyermeke április 3. 
Lázár Adél Ené, dr. Lázár Szabolcs és Bacsik Andrea gyermeke április 10. 
Strézs Balázs, Strézs Előd és Czövek Emese gyermeke április 17. 
Lakatos Bálint, Lakatos Tamás és Lakatosné dr. Bakó Kinga gyermeke május 1. 
Dudás Dávid Krisztián, Dudás Krisztián és Dudásné Andrikó Krisztina gyermeke május 15. 
Hajnal Marcell, Hajnal Gergely Tamás és Szalóki Csilla gyermeke május 22. 
Kalmár Kata, Kalmár Balázs és Boros Anita gyermeke május 29. 
Farkas Jázmin Fruzsina, Farkas András és Závodszki Barbara gyermeke június 26. 
Angyal Zsombor Szabolcs, Angyal Sándor Péter és Lázár Katalin gyermeke július 3. 
Kiss Viktória, Kiss Attila és Nyúka Hajnalka gyermeke július 17. 
Szabó Alexandra, Szabó Sándor és Nagy Barbara gyermeke július 24. 
Biharvári Nóra, Biharvári Gábor és Szedlacsek Noémi gyermeke szeptember 4. 
Elekes Dominik Dávid, Elekes Emil és Elekes Orsolya Éva gyermeke szeptember 11. 
Victor Lujza Róza, Viktor Ágoston és Kelemen Tímea gyermeke szeptember 18. 
Pfeiffer Soma, Pfeiffer Zsolt és Bilik Melinda gyermeke október 2. 
Cselőtei Ákos Mátyás, Cselőtei Zoltán Gábor és Cselőteiné Vajda Enikő gyermek október 16. 
Tóth Dorina, Tóth János és Bartal Rita gyermeke október 16. 
Gilicza Anna Emma, Gilicza Pál Gábor és Giliczáné Berecz Edina gyermeke október 23. 
Barsi Bálint András, Barsi Zsolt és dr. Horváth Hajnalka gyermeke november 27. 

 
Felnőttkeresztség – 2011. június 13. 
Karácsonyné Felkai Dóra, Erdei Tibor 
 
Konfirmálók 

Fiataljaink konfirmációja – 2011. június 12. 
Bakó Klaudia, Csepa Dániel, Eszes Lili, Fekete Kinga, Frigyesi Réka Csenge, Guthy Réka,  
Kaposvári Bálint, Kató Nikolett, Kelecsényi Vanda Léna, Kovács Levente Botond,  
Kőrösi Balázs Márk, Matyó Dóra Veronika, Salamin Kata, Sass Júlia, Szemők Benjamin, 
Szenyita György Ádám, Takács Mercédesz, Tasi Ábel, Váczi Anna, Váczi László, Váczi Márton 
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Felnőtt konfirmáció – 2011. június 13. 
Karácsonyné Felkai Dóra, Erdei Tibor,  Bollók Margit, dr. Brückner Melinda, Klimaj Zoltán,  
Révász Tamás, Sebestáné Siposs Judit, Tóth-Horváth Adél, dr. Várady Péter, Földes Éva 
 
 

 Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében! 
 

 

Temetések – Az Úr vigasztalását kérjük a megszomorodott szívűeknek: 

Elhunyt testvérünk  Lakcíme Halálának ideje 
Hörcsik Mihályné Bese Julianna (90) Fót, Tóth Kázmér u. 7. 2010. december 29. 

Darás Sándorné Szőcs Erzsébet (69) Fót, Fürst S. u. 77. 2011. január 9. 

Fehér Mihály (73) Fót, Kossuth u. 46. január 17. 

Nyúka Lidia (64) Fót, Károlyi I. u. 38. január 19. 

Tóth József (66) Pécel, Ady E. u. 8. január 27. 

Hantos István (69) Fót, Kodály Z. u. 10. január 29. 

Netz Lászlóné Csúzi Borbála (63) Fót, Széchenyi u. 6. február 1. 

Orgován Sándor (92) Fót, Sinka u. 15. február 4. 

Petényi Józsefné Újvári Erzsébet (88) Fót, Attila u. 30. február 5. 

Hongácsi Szilvia Horváth Szilvia(46) Hajdúszoboszló, Somogyi u.9. március 17. 

Gali István (56) Fót, Sikátor puszta 1. április 18. 

Özv. Cselőtei Józsefné Sziráki Julianna (91) Fót, Kossuth u. 12. április 24. 

Molnár István (59) Fót, Öreghegyi u. 31. május 4. 

Miklós Ödön László (74) Törökszentmiklós, Széchenyi u. 193/A. május 26. 

Kiss József (88) Fót, 48-as Ifjúság u. 20. június 3. 

Özv. Molnár Lajosné Juhász Erzsébet (77) Fót, Áchim u. 15. június 21. 

Barna István (66) Fót, Vörösmarty u. 14. július 16. 

Cselőtei József (61) Budapest, Kossuth u. 49. augusztus 3. 

Imre Gyula (85) Fót, Hargita u. 17. augusztus 7. 

Czinege István (82) Dunakeszi, Andrássy Gyula u. 11. augusztus 8. 

Szikszai László (54) Fót, Deák u. 25. augusztus 14. 

Gombai János (77) Fót, Rákóczi u. 21. szeptember 26. 

Nyúka Sándor (92) Fót, Széchenyi u. 16. október 10. 

Kiss Józsefné Kocsis Zsófia (84) Fót, 48-as Ifjúság u. 20. október 17. 

Prenner Edit (49) Fót, Fruzsina u. 19. október 20. 

Cselőtei István (67) Fót, Sinka István u. 24. november 1. 

Eszes József (79) Dunakeszi, Rév u. 14. november 7. 

Varga Jánosné Dudás Julianna (84) Fót, Arany J. u. 16. november 9. 

Petrik Józsefné Cselőtei Borbála (70) Fót, Táncsics M. köz 7. november 18. 

Balog Sándor (91) Fót, Dózsa Gy. u. 6. november 20. 

Jakab Istvánné Fodor Mária (69) Dunakeszi, Garas u. 14. november 23.  
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külők vagyunk, hanem az Úr kegyelme által 
már menedékek is lehetünk, de vagyunk-e, 
vagy csak a magunk „hasznára” vagyunk? 
A délelőtti alkalmakon megvizsgáltuk azt a 
kérdést, hogy „Mit jelent Isten gyermekeként 
élni?”. Jézus barátjának választott és ezért a 
barátságért Ő az életét adta! Mit jelent ne-
kem ez a barátság? Jézus barátságára csak 
egy igaz válaszunk lehetséges: Az engedel-
mességünk, feltétel nélkül örökre. 
És folytattuk idézetünket: „Ti vagytok a vi-
lág világossága”. Jézus magáról mondja: „Én 
vagyok a világ világossága”. Ha nem egyér-
telmű, hogy kihez tartozol, nem tudsz ra-
gyogni és világítani. Ha csak füstöl és kor-
moz az életem, nem lehetek a világosság 
embere. Világos, gyógyító, meleg szeretet 
árad-e belőlünk, vagy csak a magunk által 
elképzelt jót cselekedjük? 
Jézus az egész emberünkért halt meg. Hol 
tartjuk a Krisztusunkat, kitől takargatom a 
lámpásomat. „Úgy ragyogjon a ti világossá-
gotok az emberek előtt, hogy lássák jó csele-
kedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyá-
tokat.” Mt. 5,16 
És a kérdések nem fogytak el, csak egyre 
mélyebbre mentek: El tudom-e hinni azt, 
amivé én lehetek, amivé formálni akar? A 
lehetőség Általa van! Elhiszem-e, hogy Ő 
minek lát? Tudsz-e azzá lenni, amivé formál-

ni akar téged? 
Elfogadod-e, amit rólad mond? 
Hiteles-e az életünk? Mert a hitetlenek bibli-
ája a hívők élete. Sok fontos és nehéz kérdés, 
amire őszintén kell válaszolnunk az Úr előtt.  

Gazdag volt ez a hét, úgy, mint általában a 
csendeshetek. Megújulva, új feladatokkal 
jöhettünk haza, hogy amit ott megértettünk, 
az itthon a javunkra és mások javára lehes-
sen, de az a nagy kérdés, hogy lesz-e?  
A hétköznapokban úgy tűnik néha, hogy 
egyedül vagyunk, hogy a szomszédok, roko-
nok, munkatársak egy másik világban élnek, 
hogy mindig szemben megyünk az árral. 
Néha beállunk és sodródunk mi is a többiek-
kel, de nem jól van ez így. Itt a héten jó volt, 
hogy sokan voltunk, akik egyformán gondol-
kodunk, hogy testvérek vagyunk. Hálás szív-
vel köszönöm a reggelenkénti bizonyságtevő 
testvéreinket. Négyen négy különböző élet, 
örömökkel, nehézségekkel, más-más életút-
tal. De mégis közös, hogy életüket a kőszik-
lára építették. Az Úr Jézus megtartja az 
enyémet is és a tiédet is, kedves testvérem, 
bízd Rá életedet:  

„Ma még lehet, ma még szabad,  
borulj le a kereszt alatt!” 

            Juhász Anna (Göd) 
�



 

 

�
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Karácsonyeste .  Csoda!  Vég és kezdet .Karácsonyeste .  Csoda!  Vég és kezdet .Karácsonyeste .  Csoda!  Vég és kezdet .Karácsonyeste .  Csoda!  Vég és kezdet .     
Vi lágosság és élet  született  meg,Vi lágosság és élet  született  meg,Vi lágosság és élet  született  meg,Vi lágosság és élet  született  meg,     
hol  halál  volt csak,  naptalan sötét .hol  halál  volt csak,  naptalan sötét .hol  halál  volt csak,  naptalan sötét .hol  halál  volt csak,  naptalan sötét .     
Élet ,  aki  az életét le tette ,Élet ,  aki  az életét le tette ,Élet ,  aki  az életét le tette ,Élet ,  aki  az életét le tette ,     
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Karácsonyeste !  Csoda!  Ú j teremtés !Karácsonyeste !  Csoda!  Ú j teremtés !Karácsonyeste !  Csoda!  Ú j teremtés !Karácsonyeste !  Csoda!  Ú j teremtés !     
A kegyelem, az élet  megjelent  ésA kegyelem, az élet  megjelent  ésA kegyelem, az élet  megjelent  ésA kegyelem, az élet  megjelent  és     
kincseivel ,  lelkem,  feléd siet .kincseivel ,  lelkem,  feléd siet .kincseivel ,  lelkem,  feléd siet .kincseivel ,  lelkem,  feléd siet .     
Egyedül ,  árván tovább mért haladnál?Egyedül ,  árván tovább mért haladnál?Egyedül ,  árván tovább mért haladnál?Egyedül ,  árván tovább mért haladnál?     
Van Megtartód,  akit  ha megragadtál ,Van Megtartód,  akit  ha megragadtál ,Van Megtartód,  akit  ha megragadtál ,Van Megtartód,  akit  ha megragadtál ,     
kegyelem, élet ,  minden a t ied!  kegyelem, élet ,  minden a t ied!  kegyelem, élet ,  minden a t ied!  kegyelem, élet ,  minden a t ied!      
                                Túrmezei ErzsébetTúrmezei ErzsébetTúrmezei ErzsébetTúrmezei Erzsébet     
�

Bizonyságtétel 3. 

Bizonyságtétel 
„Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom. 
Biztonságot csak tőled kapok.” 
Körülöttem és bennem csend, béke. A gyere-
kek alszanak (bár Sári álmában néha felka-
cag). 
Forró, mézes kakukkfűteát kortyolgatok, 
miközben visszatekintek életemre, forduló-
pontjaira és döntéseimre. Szívemet pedig 
egyre jobban átmelegíti a hála, mert Isten 
szeretete, jósága és kegyelme végigkísérte 
eddigi utamat. 
Hálás vagyok az édesanyámért és a nagyma-
mámért, akik születésemtől kezdve Isten 
ajándékának tekintettek. Szeretettel terelget-
tek engem és öcsémet Isten útjának a kapuja 
felé. 
Rendszeresen jártunk templomba, nyaranta 
gyerektáborokba és emlékszem sok olyan 
estére, mikor vacsora után véget nem érően 
énekeltünk evangéliumi gyerekénekeket 
vagy dicséreteket az énekeskönyvből. 
Anya egyedül nevelt bennünket, ezért gyak-
ran vitt magával engem az ő ifjúsági közös-
ségébe, kirándulásaira, csendesheteire. 
Nagymamám mély hitének, meleg szereteté-
nek és anya bölcs nevelésének biztonságában 
Isten nyitogatta a szívemet, amit megtöltött a 
rengeteg bibliai történet, aranymondás, anya 
keresztény baráti közösségének a vidámsága, 
a megszámlálhatatlan gyönyörű évek. Isten 
elkészítette számomra az alkalmat, és 13 
évesen leborultam Jézus Krisztus keresztje 
elé, és Isten tenyerébe tettem életem óriási 
vággyal a szívemben, hogy Ő vezessen a 
keskeny úton. 
Ő megfogta a kezem, és ezután megajándé-
kozott egy felejthetetlen, áldásokkal, vidám-
sággal teli ifjúsággal. A gyerektáborokat 
felváltotta az ifjúsági tábor, ezzel párhuza-
mosan baráti közösségünk folyamatosan 
mélyült, komolyodott. Sátorozni jártunk, 
túráztunk, bicikliztünk, tábortűz mellett 
hosszú órákig imádkoztunk, énekeltünk, 
gitároztunk. Rengetegszer gondolok vissza 
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erre a 10 évre, és örülök, hogy sok fotóal-
bum segít megőrizni az emlékeket. 
Növekedtem a hitben, tanított Isten, nehézsé-
geken segített át, és szolgálatba állított. Nya-
ranta gyerektáborokban segítettem, gyerek 
istentiszteleteket tartottam, és hetente bejár-
tam egy árvaházba bibliai történeteket mon-
dani és játékokat szervezni. Nagyon sokszor 
megköszönöm Istennek, hogy olyan egyér-
telműen az óvónőképző főiskolára vezetett a 
gimnázium után. Megmutatta nekem azt a 
pályát, amire megalkotott, amire készített, és 
amit teljes szívemből szeretek. 
1999 nyarán nehéz döntést kellett meghoz-
nom: hova menjek dolgozni? Több lehetősé-
gem is volt. Én mégis egyszer felültem a fóti 
buszra, hogy egy kicsit megismerjem 
a Gyermekközpontot, amikor is 
Isten kinyitotta előttem a „Száz 
Juhocska” Református Óvo-
da ajtaját. Beléptem. 
És szeptembertől kezdve 
minden nap beléptem ezen 
az ajtón. Az első év na-
gyon nehéz volt a szá-
momra, mert 9 állami 
gondozott óvodás is volt 
a csoportban. De minden 
percben megvolt az a 
bizonyosságom, hogy 
Isten vezetett ide, és erősített, 
tanított, mellettem volt. 
Szép feladatom volt: Isten szeretetét közvetí-
tettem a szeretet nyelvén. Otthonra leltem a 
gyülekezetben is. 
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved 
kéréseit!” Zsolt. 37,4 
Sokszor éreztem, hogy nekem kérnem sem 
kell, Isten csak adta nekem az ajándékait. 
Férjhez mentem és három gyermeknek let-
tem az édesanyja. Az otthon melege, a fér-
jem iránt érzett szerelmem, a feladataim és a 
gyerekekben való örömöm boldogsággal és 
békességgel töltöttek meg.  
Sok év után egy pillanat alatt ez a biztonság 
felborult. Minden összekavarodott. Isten 

nagyon nehéz próbák elé állított. Bár mellet-
tem állt, vigasztalt, megtartotta életünket egy 
karambolban, erősített, gyógyított, átsegített 
egy műtéten és csodákat is megélhettem, 
mégis elkezdtem sorozatosan és tudatosan 
olyan döntéseket hozni, amik tudtam, hogy 
neki nem tetszenek. Egyre távolodtam Tőle 
és bűneim súlyossága miatt nem mertem 
kinyitni a Bibliám, pedig mindennél jobban 
vágytam a békességére. 2 évig tartott ez a 
küszködésem, vergődésem. Isten kegyelme, 
hogy olyan mélyen, olyan messze Tőle mé-
gis meghallottam szeretettel teli, ismerős 
hangját. Összetörtem, leborultam, és Ő újra a 
tenyerébe vett, ahol olyan jó lennem. Elvette 
bűneim terhét, nem kell cipelnem, hiszen 

Jézus ezekért a bűneimért is meghalt, 
és Isten ezt nézi. Jézus keresztje 

miatt tisztának lát. 
Újra megajándékozott békes-

ségével. Bár nagyon hosszú, 
nagyon kanyargós volt az 
elkerülő út, az Úr újra ki-
nyitotta 8 év után előttem a 
„Száz Juhocska” Óvoda 
ajtaját, ahol tárt karokkal 
várt, és azóta sem enge-
dett el az öleléséből. Az 
átélt fájdalmak, szomo-
rúságok után két kis-

gyermekem is ebben a szeretet-
ben gazdag, jóságos ölelésben vigasztalódik, 
gyógyul és erősödik. Újra otthonra leltem a 
gyülekezetben, és a hosszú bezárkózás után 
olyan jó ebben a testvéri közösségben kinyíl-
ni, töltekezni. Hálás a szívem a rengeteg 
segítségért, ajándékért, imáért. Azt tapaszta-
lom, hogy még számon sincs a kérés, Isten 
már elkészítette segítségét és megoldását. 
Bár a körülményeink még bizonytalanok, 
mégis gazdag vagyok: Isten szeret engem, 
megajándékozott a gyerekeimmel, bűnbocsá-
natot és kegyelmet adott. 
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – 
így szól az Úr – : békességet és nem romlást 
tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. 
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Megtaláltok engem – így szól az Úr –, jóra 
fordítom sorsotokat…” Jer. 29,11. 14. 
Bár sokszor nehéz helyt állnom a mindenna-
pi feladatokban, Isten folyamatosan bátorít 
egy Berekfürdőn kapott Igével: „Mindenre 
van erőm a Krisztusban, aki megerősít en-
gem.” Fil. 4,13 
Berekfürdőn emlékeztetett rá szeretettel, 
hogy Ő az Édes Atyám, nála van az ottho-
nom, és otthonának biztonságában őriz en-
gem az üdvösségre. Gyermeke vagyok és 
ezzel együtt örököse az Ő összes lelki kin-
csének, gazdagságának. 
Jézus kiválasztott engem a barátjának és 
ezért a barátságért még fizetett is a halálával 
az Atyának. És mint legjobb barát, soha nem 
hagy magamra. 
Isten engem, a tökéletlent, aki újra és újra 
elbukom, munkatársának tett. Tervét nem 
tudom elrontani, még a bukásaimat is bele-
kalkulálja. 
Az esti áhítatok során pedig egyértelműen 
megmutatta, hogy mi a feladatom. Legyek 
só, aki ízesít. Tükrözzem Isten világosságát. 
Fényem legyen, melyet nem rejtek véka alá, 
nem borítom rá pl. a hétköznapok terheit. 
Fényem legyen vonzó, hívogató, meleget 
adó és gyógyító. 
Drága Mennyei Atyám! Kérlek Téged, segíts 
engem abban, hogy bűneim, hibáim és erőt-
lenségem ellenére olyan fényem legyen, 
amely beragyogja családomat és a Bárányka 
csoportot az óvodában. Ámen.  
                Baliga Noémi  

„Mert egy gyermek születik nekünk, 
fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vál-
lán lesz, és így fogják nevezni: Csodá-
latos Tanácsos, Erős Isten, Örökkéva-
ló Atya, Békesség Fejedelme! 
Uralma növekedésének és a békének 
nem lesz vége a Dávid trónján és or-
szágában, mert megerősíti és megszi-
lárdítja törvénnyel és igazsággal mos-
tantól fogva mindörökké. A Seregek 
Urának féltő szeretete viszi véghez 
ezt!” Ézs. 9,5-6 

ADVENT: latin eredetű szó, azt jelenti 
eljövetel, megérkezés. 

Mi keresztények kétféle várakozásban él-
hetünk: minden évben a karácsonyi csoda 
felé tartó decemberi adventi időszakban, és 
a mindennapi vágyódásban, hogy Isten 
vezesse hit-életünket. 
Mindkettő „eljövetel”: a gyermek Jézus 
megszületése minden évben megható em-
lék; benne van Isten elvégzett terve és a 
beteljesült csoda, aminél mélyebb talán 
csak a kereszt-élmény lehet: a megtérés 
csodája. 
És eljövetel az is, mikor új szívvel, új em-
berként járni kezdünk Isten útjaiban, gon-
dolataiban, s Ő belép az életünkbe. Megta-
pasztalni, hogy válaszol imáinkra, kinyit 
egy ajtót, mikor kitartóan zörgetünk Nála, 
megérteni Igéjének megelevenítő hatását, 
népe közt szeretetre találni, és néha színe 
elé borulva megtapasztalni személyesen az 
Ő elfogadását: Immánuel, azt jelenti, ve-
lünk van az Isten! 
Angyalok énekeltek, mikor a gyermek Jé-
zus megszületett, és emberek imádták Őt, 
és angyalok örvendeznek az Úr előtt, mi-
kor egy bűnös ember szíve megtér Hozzá. 
Az Úr áldja meg az Ő mindennapi eljöve-
telének és karácsonyi csodájának várako-
zását!          G-né V. Krisztina 



 

 

Isten Ajándéka 
„Kacatmentes karácsonyt!” - olvasható a 
felirat egy nagyáruház reklámplakátján, ami 
természetesen nem a vásárlástól akar minket 
eltántorítani, hanem a saját „kacatjait” helye-
zi előtérbe, szemben a többi áruház által for-
galmazott portékákkal. Fényes, jól látható 
hirdetés, frappáns szöveg, és ha sokat nem 
is, de néhány mondat erejéig megállhatunk 
mellette… 
Valójában, az emberek nem szeretnek kaca-
tot kapni és adni. Az ajándék az, amire kis-
gyermekkortól vágyik mindenki, és pusztán 
a szó hallatán is kellemes bizsergés tölti el.  
Ajándék, amit az emberiség rengeteg formá-
ba öntve ad és kap, örömkönnyek közt dísz-
papírba vagy meglepetésbe csomagolva. Az 
ajándék vidámságot, derűt, jókedvet hordoz 
magában, és a boldogság érzetét adja. Aján-
dékot adni és kapni jó.   
De mi lesz a még legáhítottabb ajándékkal 
is, amikor túllép rajta az idő, elromlik, fölös-
legessé válik, vagy még két ugyanolyan ke-
rül mellé? Kacat válik belőle, kidobni, selej-
tezni való ócskaság, aminek egy eldugott 
polcon lesz a helye, vagy a szemétben.  
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Ha megnézzük a kacattá vált ajándékok sor-
sát, és összehasonlítjuk a modern kor embe-
rének életével, valamiféle különös párhuza-
mot láthatunk. Kimondva vagy kimondatlan, 
de sok esetben ott van a jelenség az emberi 
kapcsolatokban, házastársi viszonyokban, 
szülő-gyermek kötelékben: „az ajándék meg-
kopottságával járó kacattá nyilvánítás té-
nye”. Az Istentől elfordult fogyasztói társa-
dalom materiális embere ennyire képes ön-
magától. A tárgyakkal való bánásmódot át-
helyezi a saját életére. 
Ha ajándékokról beszélünk, fontos azokat 
említeni, amelyek Istentől származnak, ma-
radandóak, valódi értéket képviselnek, és 
soha nem kerülnek kacatlajstromba.    
Isten különös kegyelme az, ami tartja még 
ezt a világot, azon belül Magyarországot, és 
ebben az országban a sok református gyüle-
kezet mellett a fóti gyülekezetet is. Ez már 
önmagában hatalmas ajándék Istentől, a ma-
gunk mögött hagyott, átélt, történelmi viha-
rok ismeretében. 
A fóti gyülekezet élő gyülekezet, ami igei 
vezetést jelent, és tapasztalható évről évre az 
új életet nyert hívők számában Isten különös 
szeretete és gondoskodása. Kisgyermekek, 
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fiatalok népes tábora, amely aktívan jelen 
van a gyülekezet életében, az idősebb, sokat 
megélt hívő egyháztagokkal együtt. A kö-
zépkorú réteg is – Istennek hála – szép szám-
ban van jelen figyelve Isten Igéjére, és vállal 
részt a feladatokból. Nem szeretném semmit-
mondó felsorolássá változtatni a gyülekezeti 
élet mozzanatait, de megkerülhetetlen a tény, 
hogy mindez ajándék, méghozzá nem is 
akármilyen… 
Ha a képzeletbeli nagyítónk, állítható lencsé-
jén csavarunk egyet, megláthatjuk az egy-
háztagot, a hívőt, a keresztény embert és 
abban saját magunkat. Isten személyre sza-
bott ajándékait nap, mint nap érezhetjük Igé-
jének útmutatásában, az imádság erejében, és 
többek közt az elkészített alkalmak áldásos 
üzenetein keresztül is. 
„A világ számára hihetővé tenni Isten Igéjét 
cselekedeteink által tudjuk, s imádságos hit-
tel hirdessük a valódi értékeket. A bibliais-
meret fontossága, a hitünk mellé ragasztott 
tudás, amely segít és megerősít a presbiteri 
szolgálatban.” – hangzott el az egyházme-
gyei presbiteri csendesnapon, sok más egyéb 
fontos gondolat mellett. A hit és hitelesség 
kérdése a presbiter életében, – és a hívő, nem 
presbiter esetében ugyanúgy – komoly súly-
lyal bír. Tudjuk-e Isten ajándékait hittel elfo-
gadni és tudjuk-e azt tovább adni hitelesen, 
szeretettel. Betöltjük-e hittel és hitelesen a 
jutalomként kapott, vállalt hivatást? 
Ha Isten mérlegre teszi az életünket egy-egy 
kérdéssel, azzal formál, csiszol is minket… 
és jó tudni: minden élet értékes a számára. 
Most karácsony van.  
Isten legnagyobb ajándékának az ünnepe.  

A Megváltó születé-
se. 
Ha divatos szófordu-
lattal élnék, hogy 
megértsék a temp-
lom kapuján túl is, 
azt mondanám: Ő 
„végtörlesztett” he-

lyettünk… 
Nekünk nem maradt más hátra, mint elfo-
gadni Őt, és soha nem tessékelni ki a lomok-
nak fenntartott poros padlás legsötétebb zu-
gába… 
Krisztusban teljes, kacatmentes, áldott ünne-
pet kívánok!      Ifj. Elek István  

 

Először!Először!Először!Először!    
Ugye, sose volt még karácsony? 
Követei a messze mennynek 
először hoznak hószín szárnyon  
fényességes, nagy örömöt! 
És titkos útján Betlehemnek 
a pásztorok először mennek 
a hírre, hogy egy kicsiny Gyermek 
fekszik jászlon,  barmok között. 
Földünk felett először száll ma 
ujjongó angyali hozsánna! 
S ragyogóarcú kisgyerek: 
a pásztorokkal Betlehemben, 
hova sietve hívtak engem, 
én is először térdelek. 
Kis imádságom félve mondom. 
Csodálkozom a csodadolgon, 
a jászlon és a Gyermeken… 
ezen a koldus királyságon, 
égigujjongó éneken. 

Először! Soha nem hallottam! 
Nem megszokottan és kopottan. 
Először hoztak lépteim 
erre a boldog hódolásra. 
S a századok s az éveim 
szertefoszlottak, ködbevesztek. 
Először! Hisz ma született meg! 
Ma született meg! Énnekem! 
Angyalokéval együtt ujjong 
új örömmondó énekem. 

Hozsánna! Ámen. Így legyen! 
             Túrmezei Erzsébet 



 

 

Idôsek szeretetvendégsége 
„Légy sziklaváram, ahova menekülhessek 
szüntelen; rendelkezzél megtartásom felől, 
mert kőszálam és erősségem vagy te.” Zsolt. 
71,3 
Advent első vasárnapjához érkeztünk. Ad-
vent naptári adat. Ahogy jönnek egymás után 
a vasárnapok, hajnalodik, világosodik. Min-
den ember életének megvan az adventje, 
amikor egy picit már lát. Ez olyan, mintha 
egy vak ember lassan gyógyulna, és jönne a 
világosság, dereng, világosodik. Közeledik a 
nagy ünnep. Karácsonykor Isten adta egy-
szülött Fiát értem és érted. Így kezdődött 
számomra az advent. 
Ebben az évben is megrendezésre került az 
idősek szeretetvendégsége. 
Dobogó szívvel mentem fél órával előbb egy 
kis sütemény pakolgatására. Így láthattam a 
vendégsereg érkezését. Volt, akit autóval 
hoztak, mert már a láb nem engedelmeske-
dik, volt, aki gyalogosan érkezett. 
A nagyterem zsúfolásig megtelt. Végignéz-
tem a sokat szolgált testvéreimen. Mindegyi-
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kük szemében ott volt az öröm – itt újra ott-
hon vagyok! 
Egy kis ünnepi műsorral kezdődött a délutá-
nunk, mindannyiunk gyönyörűségére. Óvo-
dástól iskolásig ott voltak a gyerekek, az 
utódok! A maguk kis csilingelő hangszerei-
vel felcsendültek az adventi énekek. Ezt kö-
vette a gyülekezeti énekkar szolgálata. Így 
voltunk örömmel együtt kicsinyek és na-
gyok, fiatalabbak és idősek egyaránt, boldo-
gan! 
Katona Zsuzsanna lelkésznő hirdette az Igét. 
Volt közöttünk két 82. születésnapját ünnep-
lő testvér is, akiket közösen felköszöntöt-
tünk. 
Persze terített asztal is várt bennünket, fino-
mabbnál finomabb süteményekkel, teával. 
Ez volt a jelen.  
Majd következett egy kis múltba tekintés 
régi fényképekkel illusztrálva. Visszaemlé-
keztünk a gyülekezetünkben régebben szol-
gált lelkészekre, és gyülekezetünk életének 
néhány fontos mozzanatára. Például az ének-
kar szerepléseire, vagy a gyülekezeti ház 
építésére, a képeken felismerve a már haza-
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ment kedves testvéreket. Úgy felmelegedett 
a szívem e képek láttán. 
Ezt követték Kalocsay Feri bácsi vicces kari-
katúrái, melyeket jó humorral fűszerezve 
magyarázott. 
Istenünk gazdagon megáldotta délutánunkat! 
Jó volt napjaink rohanó világában megállni, 
elcsendesedni, Isten Igéjére figyelni, egy-
mással beszélgetni. 
Mindezért Övé legyen a dicsőség! 
        Szedlacsek Józsefné  

Felújítási munkák 
„Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, 
ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nél-
kül.” Jak. 2,26 
A gyülekezet presbitériuma fontos kérdésben 
hozott döntést a nyár elején: újítsuk fel a 
lelkészi hivatalt, a konyhát és az alagsori 
garázst (amit főzésre is használunk). Bizony 
mit sem ért volna az elhatározás, ha az kellő 
anyagi háttérrel, odaszánt idővel nem páro-
sult volna.  
Nem kis feladat előtt állt a gyülekezet. Lelki-
pásztorainkat száműztük a gyülekezeti te-
rembe, és elindultak a bontási munkák. Ele-
inte nagy felfordulás volt, az biztos; lelké-
szeinknek családjukkal együtt meg kellett 
küzdeni az átalakítás zajával, a porral, a 
kosszal. A napi takarítás is sokkal nagyobb 
odaszánt munkát kívánt, hogy az ideiglenes 
hivatalba betérők aránylag elfogadható kör-
nyezetbe térhessenek be. 
Harminc éve, hogy a gyülekezeti ház meg-
épült, ráfért a felújítás ezekre a helyiségekre. 
Lelkészeink nem mindegy, milyen körülmé-
nyek között végzik a napi teendőiket. Igazi 
lelki munkát csak ott lehet végezni, ahol jól 
is érzik magukat. 
Nem szeretném senkinek a munkáját külön 
kiemelve méltatni – ez nem is az én felada-
tom. „Istené a dicsőség!” – de meg kell, 

hogy jegyezzem, nem egy testvérem tett 
róla tanúbizonyságot, hogy tud a teendői 
között rangsorolni! Isten ügyét a saját 
ügye elé helyezni, és igen sokat szolgálni 
az Úrnak. 
Isten nagyon nagy kincset bízott ránk, le-
gyünk a gyülekezet jó sáfárai. Úgy érzem, 
hogy a felújítás végén ki-ki megláthatta keze 
munkájának gyümölcsét, és aki kevésbé vet-
te ki a részét a felújításból, az a mutatott 
példából még tanulhat is. Ezúton szeret-
nénk mindenkinek megköszönni az oda-
szánt időt, fáradságot, adományt. 
Kívánom a gyülekezet lelkészeinek, hogy 
sokáig szolgáljanak a megújult környezetben 
Isten dicsőségére. Köszönjük Istenünknek, 
hogy megsegített bennünket, és kérjük, le-
gyen gondja erre a nyájra, mert még sok 
teendőnk van a jövőben is.  
         Bihary György műszaki gondnok 
 
 

Ha kihamvadnak a lángok...Ha kihamvadnak a lángok...Ha kihamvadnak a lángok...Ha kihamvadnak a lángok...    
Ha kihunynak a karácsonyi fények,  
ha kihamvadnak a kis gyertyalángok,  
szürke hétköznapokba, Jézusom,  
lángolva és lobogva hadd vigyem  
csodálatos, örök szereteteddel  
jászladnál új lángra gyújtott szívem! 

Hozzánkhajló, örök szereteted,  
ha új lángra gyújt gyertyaszíveket,  
és szeretetedet visszük ragyogva  
szolgálatokba és feladatokba,  
hadd örüljenek sokan melegének:  
nem leszünk fénytelenek és szegények,  
ha kihamvadnak a kis gyertyalángok,  
ha kihunynak a karácsonyi fények. 

          Túrmezei Erzsébet 



 

 

ISTEN SZERETETE  
MINDENT BEARANYOZ 

Tél van, hideg. Talán még ennyire nem örül-
tem a decembernek soha. 
Karácsonyra készülve megkérdeztem a gye-
rekeimet, ki minek örülne. A kislányom ba-
bát, a nagyfiam új tánccipőt szeretne, és Beni 
a középső gyermekem? Azt felelte, ő már 
megkapta…  
Sokszor azt hisszük, hogy egy kis gyerek 
nem értheti még mi az a hit, mi az bízni, ki 
az az Isten.  
Beni pici kora óta bőrbeteg, ami évek alatt 
sajnos egyre súlyosabbá vált. 
Hiába a sok orvosi vizsgálat, 4 év 
is kevés volt ahhoz, hogy rájöjje-
nek, mi okozhatja nála ezt a csú-
nya betegséget. Kértük az Urat, 
segítsen megtalálni a kiutat ebből 
a nehéz helyzetből. 
Gyerekkoromban apukám legelő-
ször a 434. Dicséretet tanította 
meg nekem. Azóta felnőttem és 
meg sem tudom számolni, hogy 
hányszor zengtem el már ezt az 
éneket. Mindig erőt adott és meg-
erősített: 

„Vezess Jézusunk, S véled  
indulunk. Küzdelemre hív az élet,  
Hadd kövessünk benne téged.” 

Mindig vannak küzdelmek, kicsik, nagyok, 
lassan megoldódóak, és megoldhatatlannak 
látszók. DE mindig ott van velünk az Úr! 
Amikor hónapokig éjjel-nappal folyamato-
san váltottuk egymást a férjemmel Beni ápo-
lásában, amikor már nem hatottak a gyógy-
szerek, a szteroidos krémek, amikor az egyik 
gyermekünk nem úgy fejlődött, mint a többi, 
amikor a kórházban feküdtünk és láttuk, 
hogy semmi orvosi szer nem segített… az Úr 
akkor is ott volt velünk. 

„Szenteljétek meg magatokat, mert holnap 
csodákat tesz az ÚR!” Józs. 3,5 
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Vártuk a csodát. Sajnos kisfiunk állapota 
egyre romlott. Jött a jó idő, de ő már az ud-
varra sem akart kimenni. Nem játszott a töb-
bi gyerekkel, nem beszélgetett senkivel, és a 
fájdalma az arcára rajzolódott. Hetek teltek 
el, hogy nem hallottuk őt nevetni. A testét 
három óránként kentük, gézbe tekertük, mert 
csak így lehetett éjjel-nappal. 
Úgy éreztük, ettől rosszabb már nem jöhet, 
és ekkor jött a nehéz időszak. Beni újra kór-
házba került. A már ismerős nővérek és or-
vosok nem titkolva közölték a rossz hírt:  
nem tudják mi ez… 
Mit tud ilyenkor tenni a szülő? Hinni, bízni, 
imádkozni. 

„Ha vízen kelsz át, én veled va-
gyok, és ha folyókon, azok nem 
sodornak el. Ha tűzben jársz, nem 
perzselődsz meg, A láng nem éget 
meg.” Ézs. 43,2 

És az ima meghallgatásra talált. 
Az Úr elvezetett minket a megfele-
lő orvoshoz, aki hosszú idő után a 
megoldáshoz segített. Egy újszerű 
vérvizsgálatot javasolt Beninek, 
amely kimutatta a multiplex ételal-
lergiáját. 
Amióta új étrendje van neki, tünet-
mentesnek mondható, nőtt, hí-
zott… és újra mosolyog. 
Amikor utazunk a buszon, ő akkor 
is úgy beszél Istenről, mint más 

gyerek a Micimackóról.  
Készítettem egy képes könyvet erről a nehéz 
időszakról. Ő erre azt mondta: „Anyu, én 
csak arra emlékszem, hogy nagyon hittem 
Istenben.” 
Mindennap hálát adunk, hogy az Úr erőt, 
hitet adott nekünk, és biztos menedéket gyer-
mekünknek. 

„Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, 
nagyon szereted mindazokat,  

akik hozzád kiáltanak.” Zsolt. 86,5 

        Szabóné Bihary Szilvia 
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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. 

Az Úr igájában 
Az Úr Jézus mondja: „… senki sem mehet az 
Atyához, csakis énáltalam.” Jn. 14,6 
Az életünk folyamán sokféle próbatételt át-
élünk, jót és rosszat egyaránt. A jó hír az, 
hogy van választási lehetőségünk – válasz-
szuk az Úr Jézussal való életet, Őt követve, a 
keskeny úton! 
17 éves presbiteri szolgálatom alatt megta-
pasztalhattam gondoskodó kegyelmét. A sok 
közös gondolkodás, imádság, munka a gyü-
lekezettel, presbiterekkel, mind embert for-
máló, hitemben megerősítő volt. 
Az igazi próbatétel viszont akkor kezdődik 
az életünkben, amikor jönnek a betegségek, 
és kiszolgáltatottá válunk! A rossznak, a 
nehéznek is van nevelő hatása. Egy évvel 
ezelőtt átéltem ilyesmit. 
Bizony volt, amikor már feladtam, de mindig 
jött egy csoda, egy jézusi segítség. Kinyilvá-
nította magát, hogy velem van. Megértettem, 
hogy fel kell vennem a saját keresztemet, és 
elindulni a „súlyos teherrel” a keskeny úton. 
Azóta ezen az úton haladva, megkönnyeb-
bült teherrel megyek az Úr Jézus felé. Kiala-
kult egy nézetem az életről: „Legyél magad-
dal szemben önkritikus, de ne légy előítélet-
tel embertársaiddal szemben.” 

Igeolvasás után szoktam éneket választani, 
ezt most is megteszem – 265. ének 1-2. és 7. 
verse: 

Hagyjad az Úr Istenre Te minden utadat 

1. HAGYJAD az Úr Istenre  
Te minden utadat,  

Ha bánt szíved keserve,  
Ő néked nyugtot ad.  
Ki az eget hordozza,  
Oszlat felhőt, szelet,  

Napját rád is felhozza,  
Atyád ő, áld, szeret. 

2. AZ ÚRRA bízzad dolgod:  
Könnyebbül a teher; 

Ezer baj közt is boldog,  
Aki nem csügged el. 

Minek a gond, a bánat?  
Mit gyötröd lelkedet?  

Az Istent kérjed, várjad,  
S megnyered ügyedet. 

7. Ő MEGCSELEKSZI végre  
Velünk azt, ami jó; 

Ösvényünk erőssége  
Te vagy, Mindenható!  

Bár nehéz földi pályánk,  
Könny lepi és tövis,  

De örök pálma vár ránk:  
Utunk a mennybe visz. 

             Elek János 



 

 

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 
     (Ősztől-tavaszig) 

 
    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.hu  
 

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 Húsvét  
alkalmából jelenik meg.  

 
email: hivatal@fotiref.hu 

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 
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K A R Á C S O N Y 
Fent: 
A legnagyobb lemondás: 
az I S T E N É 
az ATYÁÉ  és a FIÚÉ 
együtt és külön-külön. 

Lent: 
Micsoda félreértés: 
ajándékot adni, 
ajándékot kapni 
az AJÁNDÉK helyett! 
         Füle Lajos 

�  Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink  �  

Dec.  31. 17:00 Óévi istentisztelet 

Jan. 1.   10:00 Újévi istentisztelet 
   Alliance imahét 
 8. 10:00 Az új presbiterek fogadalomtétele 
 15. 10:00 Gyülekezeti beszámoló a 2011-es évről 
  15:00 Presbiterek és feleségeik  
   szeretetvendégsége 

Febr. 21-24. 18:00  Böjti úrvacsorai előkészítő 
            26. 10:00 Böjt első napja,  
   úrvacsorás istentisztelet 

Ápr. 1. 10:00 Virágvasárnap 
 2-7. 18:00 Húsvéti bűnbánati hét 
 8. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 
 9. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 
 15. 10:00-16:00 Körzeti női csendesnap 

B ízd 

Ú j ra   

É leted 

K risztusra 


