
 

 

2016. Húsvét  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

Ahogy olvastam a Máté evangé-
liumának beszámolóját Húsvét 
előtt, újra és újra azt fogalmaz-
tam meg, hogy mennyire nincse-
nek a helyükön Jézus tanítvá-
nyai. Pedig helyezkednek, 
ügyeskednek, heveskednek, ke-
reskednek, árulnak, tagadnak és 
menekülnek. De egyikük sem a 
helyes dolgot teszi az alkalmas 
időben. Pedig ennek a kettőnek 
jó együtt járni. Meglehetősen 
lesújtó a kép tehát, ráadásul Mes-
terük mindenről előre beszámolt 
nekik, több alkalommal is igye-
kezett felkészíteni őket az elkö-
vetkező dolgokra. Úgy tűnik 
mindhiába. Teljes az összevisz-
szaság, a tanácstalanság, a tanít-
ványok vagy rossz helyen van-
nak, vagy nem a megfelelő ma-

gatartást tanúsítják – és akkor 
még nagyon finoman fogalmaz-
tam –, vagy pedig nem is tudjuk 
hol van némelyikük, annyi biz-
tos, hogy nem a helyükön. Maga 
az evangélista nagyon helyesen 
nem is rájuk összpontosít, hanem 
Krisztus utolsó napjairól igyek-
szik pontos beszámolót adni rög-
zítve az eseményeket, és leje-
gyezve minden elhangzott sza-
vát. 
Majd miután leírja kínszenvedé-
sét és halálát, bizonyosságot ad a 
feltámadás valódiságáról. Mint-
egy, ennek utólagos bizonyítása-
ként mutat rá Máté egy rövid 
mondattal, hogy a tanítványok a 
feltámadásról való megbizo-
nyosodásuk után hatalmas vál-
tozáson mennek át. Egyszerre 
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Ahová Jézus rendelte őket... 



 

 

már tudják hová és mikor kell menniük, és 
ráadásul késedelmeskedés nélkül teszik is 
mindezt, pontosan Jézus szavai szerint. 
A feltámadás után, végre mindenki a he-
lyére kerül. Arról olvasunk az evangéliumi 
beszámolóban, hogy a tanítványok azt akar-
ják csinálni, amit a feltámadott Uruk kért 
tőlük. „A tizenegy tanítvány pedig elment 
Galileába arra a hegyre, ahova Jézus ren-
delte őket.” (Mt 28,16) Jézus feltámadása 
tökéletes engedelmességre szabadította fel 
őket. Bizonyította számukra azt, amiben ők 
sem voltak egészen bizonyosak addig, hogy 
Jézus valóban az, akinek mondta magát: 
Isten Fia. Jézus ügye minden ellenkező 
látszat ellenére is győztes ügy. Ők is végre 
jó helyen vannak, győzelmes hadvezérnek a 
katonái. 
Azon a helyen lenni, ahol Ő akar látni, és azt 
tenni, amit Ő mondott. Vajon ott vagyok, 
ahová állítani akart? Azt teszem, amit 
rendelt? A tanítvány odamegy, ahová a 
Mestere rendeli, viszont éppen a tanítványok 
szétesettsége figyelmeztet, hogy amíg szá-
momra Jézus csupán csak egy mester, addig 
egy-egy krízishelyzet könnyedén eltántorít-
hat Tőle. Amikor viszont számomra is feltá-
madott „én Uram és én Istenem” lesz, bátran 
indulok el minden szavára.  
Arra bátorítok minden olvasót a Feltáma-
dottról való bizonyosságommal, hogy ha 
Isten akaratával egyező, értelmes életet 
akar élni, ne elégedjen meg azzal, hogy 
Jézus számára csupán egy jó mester, ha-
nem legyen a feltámadt Isten Fia! 
Megígérte és Ő állja is a szavát: „veletek 
vagyok minden napon…” Ezután már csak 
ezt kell komolyan vennem. Ha valami várat-
lan baj ér, nem vagyok egyedül. Ha megtelik 
a szívem szomorúsággal, kiönthetem neki és 
akkor Ő ad a helyére békességet, örömöt, 
reménységet. Ha pedig valami sikerült és 
eredményt értem el, megköszönhetem neki, 
és nem magamnak tulajdonítom, hiszen csak 
azért sikerült, mert élő Uramként most is 
fogta a kezemet.    Sebestyén Győző lp.
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És hátrafordult az Úr… (Lk 22,61) 
Azt hitte, ő már tántoríthatatlan!  
Hogy Mesterét a sírig el nem hagyja,  
hogy életét örökre neki adja;  
ó, mily kevélyen s lángolón fogadta!  
De a kísértés első viharában  
a gyászos éjen mégis megtagadta!  

Azt hitte, ő már hívebb, mint a többi,  
erőt a Sátán nem vesz többé rajta.  
Kőszikla ő, s bár pokol vésze zúghat,  
hűségét semmi meg nem ingathatja.  
És jött az éj, a borzasztó, az átkos...  
s ő Mesterét háromszor megtagadta.  

S egyszer csak... hátranéz a drága Mester.  
Szelíd szemének fénye könnyben égett,  
s a hűtlen Péter feljajdul zokogva.  
Olvad a szív, a kérges és mogorva,  
az érdek és az önzés semmivé lett.  
Hát így mit ér, hát így mit hoz az élet?!  

Csak ezt az órát meg ne érte volna!  
És hullt a könny... a legszentebb, mi hullhat:  
a bűnbánatnak tiszta drágagyöngye.  
Aranyszínűvé vált a föld göröngye,  
az égbolt is más csillagfényben égett,  
és – fordulóhoz ért egy emberélet!  

S az, ami eddig csak méregpohár volt,  
csodák csodája – ontja már a mézet.  
S ez mind azért, mert némán, megbocsátón  
a drága Mester – egyszer hátranézett.  

Ó, én is hittem – semmi meg nem ingat,  
hűségem szentebb minden földi vágynál,  
erősebb minden földi köteléknél,  
nem áll meg többé sírnál és halálnál.  
Hittem, hogy Krisztus mindenem a földön,  
szerelmem még a tengernél is mélyebb,  
Ő nékem Út, az Igazság s az Élet,  
nagyobb kincs minden csillogó aranynál,  
drágább, mint minden cél, mint minden álom, 
drágább a Mester, drágább – önmagamnál!  

Hogy övé lettem sírig, mindörökre,  
ó – én is százszor esküvel fogadtam  
és a futásban mégis elmaradtam.  
Szent eskümet – ó, hányszor elfeledtem,  
s hű Mesterem – de sokszor megtagadtam!  

S hogy mostan mégis ott járok nyomában,  
nem vitt erőszak, semmiféle kényszer.  
Csak – Ő rám nézett szép, szelíd szemével  
és szívem összedobbant a szívével!  
Mert kőszívemnek elzárt börtönébe  
nem juthatott be semmi más igézet,  
csak az rázott fel, az teremtett újjá,  
hogy hűtlenségem átkos éjjelében  
a drága Mester egyszer – hátranézett.       H. R.  
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A következô lépés... 
2013. május 24-én adtam át az életem irányí-
tását Jézusnak. Az új élet kezdeti lendülete 
azonban nem tartott sokáig. Igaz, többször 
jutottam el különböző alkalmakra, vasárnapi 
istentiszteletekre, de ez egy idő után, mint a 
szalmaláng kihunyt. Így jártam a Biblia olva-
sásával is. Nagy buzgósággal kezdtem olvas-
ni a kalauz szerinti szakaszokat, aztán lassan 
egyre ritkábban nyitottam ki, majd volt, 
hogy hónapokig bele sem olvastam. Mindig 
volt valami ok, amiért nem mentem, nem 
indultam el, nem nyitottam ki. Egy idő után 
bele is kényel-
mesedtem eb-
be a helyzetbe, 
valamint azt 
gondoltam, 
hogy én már 
célba értem, 
hátradőlhetek, 
hiszen Jézust 
behívtam az 
életembe. Így 
telt el több, 
mint két év.  
Az első figyel-
meztetést a 
páromtól kap-
tam. Egy vasárnap délelőtt intézni kellett 
valamit, már arra nem is emlékszem, hogy 
mit. A templom előtt elmenve megjegyez-
tem, hogy már rég jutottam el istentisztelet-
re. Erre röviden csak ennyit mondott: 
„Akkor neked ennyire volt fontos.” Célba 
talált a mondatával, igyekeztem jobban meg-
szervezni a vasárnap délelőttöket, de nem 
igazán sikerült. 
A következő figyelmeztetést lelkipászto-
runktól kaptam, bár ő ezt nem is sejtette. A 
Száz Juhocska Óvodában, ahol dolgozom, 
minden nevelési év előtt egy „takarítós he-
tet” szervezünk, ahol előkészülünk az új 
gyerekek érkezésére, és az óvónénik beren-
dezik a következő korcsoport számára a ter-

met. Ennek a hétnek a végén munkaértekez-
letet tartunk, melyre lehetőség szerint lelké-
szeink is eljönnek, áhítatot tartanak. Ezen 
hangzott el, hogy az akarat is befolyásolja 
a hitéletünket. Akarjak templomba járni, 
akarjak minden reggel korábban kelni 
azért, hogy igeolvasással kezdődjön a na-
pom. Akarjak minél közelebb kerülni  
Istenhez. Elszégyelltem magam, hiszen azt 
gondoltam, hogy rendben vagyok. De kellett 
Istentől ez a két dorgálás. 
Fontossá lettek számomra az alkalmak. 
Rendszeresebben kezdtem istentiszteletekre, 
női órára járni. Nagy örömmel vettem, mikor 

az evangelizá-
ciós héten a 
megtérés utáni 
lépésekről 
szóltak a taní-
tások. Ekkor 
értettem meg, 
hogy még 
mindig a start-
vonalon topor-
gok. Úgy érez-
tem, mintha az 
egész héten 
csak nekem 
szólt volna 
minden egyes 

mondat, minden szó. (Akinek nem volt al-
kalma személyesen meghallgatni, ajánlom, 
hogy gyülekeztünk honlapján lévő hang-
anyagok közül keresse ki és hallgassa meg!) 
Az igazi indulást azonban a berekfürdői hét 
adta. Tavaly voltam először csendeshéten két 
kisebb gyermekemmel. Nagyon vártam, mert 
sok jót hallottam róla. Valóban 
„lubickoltunk” az énekekben, igehirdeté-
sekben, tanításokban. Jók voltak a kiscso-
portos beszélgetések, a reggelenkénti bi-
zonyságtételek. Megállt az idő, a külvilág 
zaja nem ért el hozzánk. Fájó szívvel csoma-
goltam a hazaindulás napján. Persze vártam, 
hogy újra otthon lehessek, megölelhessem 
férjemet, édesanyámat, nagyobbik lányomat, 
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az unokákat. Ugyanakkor félelem is volt 
bennem. Most akkor hogyan tovább? Alapta-
lan volt a félelmem, hiszen a jegyzeteimet 
elővéve megkaptam a válaszokat. Azóta 
napjaimat imádsággal, bibliaolvasással 
kezdem, rendszeresen járok alkalmakra. 
Elkezdtem a novemberben indult gyülekezeti 
Bibliaiskolát. Nagy örömömre nagyobb lá-
nyom is velem tart ezekre az alkalmakra. 
Szeretném, ha azt a változást, amit nekem a 
startvonalról való elindulás jelentett, mások 
is észrevennék, szeretnék a családomban 
világítani, tükrözni Isten fényét, hogy előbb-
utóbb ők is megtapasztalhassák Jézus szaba-
dítását. Erre kaptam ígéretet még megtéré-
sem előtt: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvö-
zülsz mind te, mind a te házad né-
pe!” (ApCsel 16,31) 
Ezt az ígéretet mélyen a szívembe égette az 
Úr, és valóban tapasztalom hívó szavát a 
gyermekeim életében is.  
Jó lenne, ha mindannyian, akik a startvona-
lon álltunk, vagy még ott állnak, elmondhat-
nánk idővel, amit Pál apostol írt Timóteus-
nak a második levelében: 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futáso-
mat elvégeztem, a hitet megtartot-
tam.” (2Tim 4,7) 

Szabóné Forgács Erzsébet  

Új életet kaptam 
Engem ért a megtiszteltetés, hogy itt állhatok 
és bizonyságot tehetek arról, mit végzett el 
bennem az Úr, az elmúlt tíz év alatt. 
2005-ben, amikor a kórházi ágyamon kilá-
tástalan helyzetben feküdtem, eszembe 
jutott, hogy segítségért kiálthatok Isten-
hez. 
Ugyanis bakteriális hasnyálmirigy-
gyulladással kerültem a váci kórház intenzív 
osztályára. Kilátástalan volt az életben mara-
dásom. 45 napig élet és halál közt voltam, és 
sürgősségi műtétet hajtottak rajtam végre. 
Ez idő alatt, a sok fekvéstől tüdőgyulladást 
kaptam, le kellet csapolni a vizet a tüdőmről. 
Testemben a gyógyulás újra elindult, felke-
rültem a sebészeti osztályra. Két hét után 
megint kialakult a tályog a hasnyálmirigyen 
és ki is fakadt. Újra felnyitották, kitisztítot-
ták a hasüreget és eltávolítottak a hasnyálmi-
rigyből 26 cm3-t. A műtőből újra visszake-
rültem lélegeztető gépen az intenzív osztály-
ra. 
Ismét élet és halál közé kerültem. Amikor 
észhez tértem, torkomban a csővel, akkor 
kiáltottam Istenhez. 
A második műtét után újabb komplikáció 
lépett fel. A hasnyálmirigy által termelt fo-
lyadék a beépített csöveken nem távozott el a 
hasüregből, így újabb hashártyagyulladást 
kaptam. Így került sor a harmadik életmentő 
műtétemre, amikor sikerült kivezetni a folya-
dékot a hasamra kihelyezett sztómazsákba. 
Ettől a műtéttől kezdődött el a felépülésem. 
98 napot töltöttem a kórházban. Egy év múl-
va került sor a negyedik, helyreállító műté-
temre. Műtéteim között olyan hívő testvérek 
is jöttek bizonyságot tenni az Úr Jézus  
Krisztusról, akiket nem is ismertem. 
Isten kegyelme megtartott és meggyógyí-
tott. Visszaemlékezve ezekre a napokra, 
most már tudom, az akkor elhangzott imád-
ságom az Atyánál meghallgatásra talált. 
Gondolataimban elindított engem a hit útján 
a hívő élet felé. 



 

 

Sokan támogattak és megerősítettek bizony-
ságtételükkel. Most már tudom, komolyan 
kell venni, amikor Isten mások által buzdít a 
megigazulás felé. Már szégyenkezés nélkül 
bevallhatom, hogy először csak a kíváncsi-
ság hajtott a református gyülekezetbe. 
Vajon mi történik ott, és milyenek a temp-
lomba járó emberek? 
Először csak férfiórákra jártam, azon kaptam 
magam, egyre több alkalmon ott vagyok. 
Folyamatosan bekapcsolódtam a gyülekezeti 
életbe. Fontossá vált számomra, hogy eljár-
jak a vasárnapi istentiszteletekre. 
Méregettem a helyzetemet, de még mindig 
egy helyben topogtam, valamilyen belső 
vágy indított, hogy közelebbről megismer-
jem az Úr Jézussal való kapcsolatot. 
2008-ban voltunk először feleségemmel  
Berekfürdőn. 
Mint akik idegen bolygóról jöttek, figyeltük 
a hívő emberek közösségét. Szinte megszó-
lalni sem mertünk a hiányos bibliaismere-
tünk miatt. 
Az eltöltött hét után biztosan tudtuk, hogy 
ebben a közösségben van a helyünk. 
Tariska Zoltán tiszteletes úr kiscsoportjába 

5 Bizonyságtétel 2. 

örömHíRlap 

2016. HÚSVÉT  

kerültünk. Figyeltük a testvérek egymás kö-
zötti őszinte megnyilatkozásait. A kiscsopor-
tos beszélgetés végén Tariska tiszteletes úr-
nak volt egy biztató mondata hozzám. Ma is 
visszacseng a fülembe, így hangzott: 
„Miklós, magából jó bizonyságtevő 
lesz." (Akkor én ezt nem vettem komolyan.) 
Megelőlegezte nekem a bizalmat, és most itt 
állok bizonyságot téve a Megváltóról, az 
Úr Jézus Krisztusról, aki által új életet 
kaptam. 
A hit útján való járásban segítettek a testvé-
rek. Egy presbiter testvér segítségével     
Biatorbágyra mentem férfi hétre. Végh    
Tamás tiszteletestől kértem beszélgetést. 
Elmagyarázta, mit jelent Jézus Krisztust be-
fogadni az életünk hajójába, átadni a vezetést 
az életünk felett. 
Makacsságom miatt nagyon sok nyitott kér-
dés maradt még bennem. Abban az évben 
gyülekezetünkben elkezdődött a Keresztkér-
dések sorozat, ahol választ kaptam a kérdé-
seimre. Már tudtam, ha nincs személyes 
találkozásom Jézus Krisztussal, akkor 
nincs Tőle kapott új életem. A sorozat vé-
gén konfirmáltam, felvettem a református 
vallást.  
Kapott Igém az ApCsel 16,31. verse volt: 
„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind 
te, mind a te házad népe!” 
Ez az Ige útmutatást adott a hívő élet el-
kezdéséhez, Istentől reményt, bátorítást, 
ígéretet kaptam a hit elnyeréséhez. 
Még azon az őszön meghívást kaptam egy 
balatoni horgászatra, ahol hívő férfitestvé-
rekkel voltunk együtt... 
Éjszakába nyúló hosszú beszélgetések között 
végre megértettem, hogy Jézus Krisztus az 
én vétkeim miatt is meghalt a kereszten. 
Megindult bennem egy belső lelki tusakodás, 
de már biztosan tudtam, hogy Jézus útját 
választottam. Nincs visszaút a világi életbe. 
Nincs több ellenkezés.  
Nagyon hosszú és gyötrelmes út vezetett 
idáig. 
Rájöttem mennyivel könnyebb Jézussal 



 

 

hordozni a terheket. Életemben minőségi 
változás következett be. Átadtam az ural-
mat Krisztusnak az életem felett. 
Minden élethelyzetemben, benne bízom mint 
Megváltómban, neki engedelmeskedem mint 
Uramnak. Helyére kerültek a fontos és 
sűrgős dolgok. 
Hálával tartozom a mi Urunknak, hogy ebbe 
a gyülekezetbe vezetett engem. 
Köszönöm a gyülekezet elöljáróinak, hogy 
ilyen szeretettel terelgettek az Úr útján, vala-
mint mindazoknak a testvéreknek, akik segí-
tettek ezen az úton haladni. 
Számomra fontossá vált a napi igeolvasás, 
imádkozás, bűnbánattartás, bocsánatkérés: 
csak így lehet krisztusi életet élni, hogy na-
ponta odaszánom magam. 
Jézus mély hitet vár tőlem, nem felületes 
vallásosságot, a Benne való hitnek az éle-
temben meg kell látszania. Szolgálataimat, 
feladataimat Isten dicsőségére végezzem.  
Istentől kaptam a Szentlélek ajándékát, általa 
rendeződtek az elrontott kapcsolataim. 
Békesség lett a szívemben, megváltozott a 
gondolkodásom, értékrendem. Ezt semmi-
lyen emberi erőfeszítéssel nem lehet elérni, a 
változást csak a Szentlélek tudta elvégezni 
bennem.  
Testvéreim! Azóta is sok próbán és nehézsé-
gen mentem keresztül. 
Bátorítalak benneteket, hogy az Úr Jézus 
Krisztussal könnyebb venni az akadályo-
kat, elviselni a nehézségeket. 
A Jézussal való őszinte kapcsolat hálával tölt 
el, naponta érzem a szeretetét, gondviselését. 
Őszinte szívvel adok hálát mindenért, mert 
tudom, mindent Tőle kapok, és erősödöm a 
hitemben. Tudom, hatalmas, szerető Atya, 
nyugodtan rábízhatom magam, Tőle kérek és 
várok mindent. 
Befejezésül felolvasok egy Igét, amit 2009-
ben Biatorbágyon kaptam, amit akkor még 
nem értettem:  
„Menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit 
csak parancsolok!” (Jer 1,7b) De most már 
értem az Ige üzenetét. Isten gyermekének 
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egy ügyet, egy országot, Jézus ügyét kell 
képviselnie, mert ez a küldetése. 
Engedjétek meg, hogy felolvassam a 36. 
Zsoltár 6-10. versét, ezzel adjak hálát Meg-
váltómnak: 

„Uram, szereteted az égig ér, 
hűséged a fellegekig.  

Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek,  
ítéleteid, mint a nagy mélység, 

embert és állatot megtartasz, Uram. 
Mily drága a te szereteted, Istenem!  

Szárnyad árnyékába  
menekülnek az emberek.  

Dúslakodnak házad bőségében,  
örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. 

Mert nálad van az élet forrása, 
a te világosságod által látunk világosságot." 

Csernák Miklós 

(Elhangzott 2015.10.28-án Berekfürdőn, a gyüle-
kezet csendeshetén.) 

Hol állt a kereszt?  

Jó lenne a keresztet a piactér köze-
pén vagy a templom lépcsőjén fel-
állítani. Jézust nem a székesegyház-
ban feszítették meg két gyertyatar-
tó között, hanem két lator között a 
város szeméttelepén; egy olyan 
sokfelé ágazó út mellett, hogy a 
feliratát héber, latin és görög nyel-
ven kellett megírni. Olyan helyen, 
ahol a cinikus gúnyolódott, a lator 
átkozódott és a katonák kockave-
téssel szerencsét próbáltak. Ott halt 
meg Ő. Ezért és ezekért halt meg. 
Ezekhez menj és mondd el, hogy 
Jézus szerette őket, a bűnösöket. 
Velük evett, velük társalgott, értük 
halt meg.  



 

 

Újjászületett 
Fóti református családban nőttem fel. Édes-
anyámmal és nagymamámmal gyermekko-
rom óta jártam templomba. Részt vettem a 
hittan órákon, káté előkészítőn, ifjúsági tábo-
rokban és ifi órákon. Akkor még Végh    
Tamás bácsi volt a lelkész, nála is konfirmál-
tam. Ezután pár évig még jártam templomba, 
de végül úgy alakultak a dolgaim, hogy ta-
nulmányaim végeztével a nagybetűs élet, az 
első munkahely, a világi barátok elszakítot-
tak Isten közeléből.  
Ezután tíz év telt el úgy az életemből, hogy 
templomba csak karácsonykor mentem. Én 
akkor hátat fordítottam Istennek, de így utó-
lag látva az eseményeket Ő soha nem feled-
kezett el rólam. Ezalatt a tíz év alatt megis-
merkedtem a férjemmel, összeházasodtunk, 
építkeztünk, és megszületett első gyerme-
künk. Az esküvőt 2007-ben a fóti református 
templomban tartottuk. Nagyon jó érzés volt 
hosszú idő után újra ott állni az Úr előtt. Ek-
kor ismerkedtünk meg Sebestyén Győző 
lelkipásztorral.  
2011-ben született meg első gyermekünk. 
Két órával a születés után intenzív osztályra 
került tüdőgyulladással. Az orvosok tíz na-
pos gyógyulási idővel számoltak, de Isten 
gondoskodó szeretete által már az ötödik 
napon hazamehettünk mind a ketten. Bibliát 
és Bibliaolvasó kalauzt vittem magammal a 
kórházba, de jól eldugtam a szekrényben, 
nehogy valaki meglássa, mit olvasok.  
Nem volt kérdés, hogy a baba református 
lesz. A keresztelési megbeszélésen megis-
mertük Sebestyén Julianna lelkésznőt. A 
keresztelőn előtörtek belőlem a fiatalkori 
érzések, hogy az Úr mennyire szeret, és mi-
lyen közel van hozzánk. Ahogy az egyik 
igevers is írja: „örökkévaló karjai tartanak”.  
Az is nyilvánvaló lett, hogy a hűtlenül eltöl-
tött tíz évemet nem fogja számon kérni tő-
lem.  
A keresztelőn kapott Igék és énekek óriási 
hatással voltak a férjemre is és rám is. A 
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lelkésznő hívogatott a Baba-mama kör alkal-
maira. Végül párom unszolására elmentem 
és nagyon jól éreztem magam. Itt hallottam 
az induló Keresztkérdések sorozatról, ahova 
férjemmel együtt jelentkeztünk. Márk evan-
géliuma alapján tanulmányoztuk Jézus életé-
nek főbb állomásait és célját. A 11. hét vé-
gén megújítottam a konfirmációs fogadalma-
mat és elfogadtam életem urának Jézust. 
Konfirmálási Igém az Ézsaiás 41,10 volt: 
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, 
mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is 
segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogat-
lak.” A 2013-as gyülekezeti családos hétre 
már új szívvel érkezhettünk, a férjem is és én 
is. Itt is kaptam egy igés kártyát: „Nem ma-
radok el tőled, sem el nem hagylak té-
ged.” (Zsid 13,5) Örültem neki, hogy ilyen 
megerősítést kaptam az Úrtól, de már akkor 
felmerült bennem a gondolat, hogy való-
színűleg szükségem lesz ezekre az ígére-
tekre a nehézségek idején. Nem is kellett 
sokat várni, még azon a nyáron megkaptuk 
új életünk első nagy próbatételét, ami első-
sorban férjemet érintette és így rajta keresz-
tül az egész családot. Nem szeretnék bele-
menni a részletekbe, mert ez igazából az ő 
története. Annyit mondanék, hogy ez egy kb. 
nyolc hónapig tartó mélyrepülés volt az éle-
tünkben, nagy mélységeket jártunk meg ez 
idő alatt. Spurgeon napi áhítatos könyvét 
olvasva vezetett az Úr csodálatosan napról 
napra kifele ebből a sötét szakadékból a fény 
felé. Ebben az időszakban derült ki, hogy 
Isten újabb gyermekkel ajándékoz meg min-
ket. Emberi számítás szerint az utolsó pilla-
natban érkezett. Akkor úgy gondoltam, azért 
a férjemen keresztül kapjuk ezt a próbát, 
mert én egy ilyet nem tudnék elviselni.  
A terhességem elején és már azt megelőzően 
is voltak deréktáji fájdalmaim, de ahogy nőtt 
a pocakom a fájdalmak enyhültek. 2014 má-
jusában megszületett második gyermekünk 
Máté, aki ahogy a neve is mutatja Isten ha-
talmas ajándéka az életünkben. Szülés után 
két héttel visszatértek a derék panaszaim, sőt 



 

 

rohamosan romlani kezdett a helyzet. A há-
ziorvos beutalt MRI vizsgálatra. A várólista 
minimum két hónap lett volna. Én sajnos 
olyan ember vagyok, aki csak akkor megy 
orvoshoz, ha már viszik. Ezen a ponton már 
én is azt kértem, hogy ha lehet, nézzünk ki 
egy magánrendelést, mert én ezt a fájdalmat 
két hónapig már nem bírom ki. Beindultak a 
folyamatok. Egy orvos, két orvos, egy MR, 
két MR, megvolt a diagnózis: jó indulatú 
daganat a gerincvégi idegzsákban. Megkér-
deztem az orvost miből 
gondolja, hogy jó indu-
latú? Ezeknek a dagana-
toknak a 90%-a jóindu-
latú – válaszolta. Hurrá, 
gondoltam, akkor már 
csak a műtétet kell túlél-
nem. Kaptam egy új 
telefonszámot, Honvéd 
kórház, idegsebészet,        
Dr. Lipóth. Állapotfel-
mérés után újabb MR 
vizsgálat és várólista 
következett. Azt kérték, 
legyek türelmes, mert 
nincs most hely. Próbál-
tam türelmes lenni, de a 
fájdalmaim egyre nőttek. 
Két nap múlva hívtak a 
kórházból, azonnal üljek 
autóba és induljak el, 
van szabad időpont. Az 
orvosom mindenkit mozgósított, hogy meg-
kaphassam. Dr. Lipóth minden alkalommal 
imádkozásra buzdított. Az állapotom napról 
napra romlott, már nem tudtam ellátni a kis-
babát sem rendesen. Reggelente tizenöt perc 
volt, míg lábra tudtam állni. Pár nappal az 
utolsó vizsgálat után sor került a műtétre. 
Soron kívüli akut beavatkozás volt. Reggel 
nyolctól este ötig vártunk, hogy szabad 
legyen a műtő, de az Úr csodálatos türel-
met és nyugalmat adott a várakozás órái-
ra. A műtétem ideje 90 perc lett volna, ehe-
lyett öt és félórát töltöttem a műtőasztalon. 
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Amikor éjszaka visszatoltak a szobámba, és 
felébresztettek, a doktor úr mosolygós arcát 
láttam meg először. „Gratulálok, újjászüle-
tett” – mondta. Abban a pillanatban én ezzel 
az információval nem tudtam mit kezdeni, 
azt gondoltam, mindenkinek ezt mondják, 
akit felébresztenek az altatásból. Csak na-
pokkal később tudatosult bennem, hogy ezt 
tényleg komolyan gondolta. A daganatot úgy 
lehet elképzelni, mint amikor az ember hajá-
ba beleragad a rágógumi és úgy kellene ki-

szedni, hogy a hajszálak 
ne sérüljenek. Hat hét 
telt el mire megjött a 
szövettani eredmény. Én 
akkor már biztos voltam 
benne, hogy bár 90%-
ban ez jóindulatú elvál-
tozás, az enyém nem az 
lesz. Egyik reggel olvas-
tam a napi Igét, melyből 
nagy erőt merítettem. Ez 
állt benne: Isten a bajban 
is mellettünk áll. Elhatá-
roztam, hogy felhívom a 
kórházat és megtudom 
mi lett a szövettan ered-
ménye. Erre már nem 
került sor, mert közben 
megérkezett levélben a 
diagnózis: gerincvelő 
rosszindulatú daganata. 
Első gondolataim nem 

magam körül forogtak. Az aggasztott inkább, 
mi lesz a gyerekeimmel, a férjemmel, a csa-
ládommal. Mivel a központi idegrendszer 
érintett, újra be kellett feküdnöm egy napra, 
hogy mintát vegyenek az agyvízből.  
A kórházban egy aranyos református nénivel 
voltam egy kórteremben. Én nem kelhettem 
fel 24 óráig, ezért ő megetetett, én pedig 
olvastam neki a Bibliából, mert rosszul lá-
tott. Tőle is kaptam egy igés kártyát: 
„Gondja van az Úrnak az útra, amelyen jár-
tok.” (Bír 18,6) Bár az agyvíz tiszta volt, az 
agytörzs hátsó részén találtak egy pici sejt-



 

 

burjánzást, így az egész központi idegrend-
szert sugár alá vették. Ebbe beletartozik az 
agy és a teljes gerinc. Ezután kemény hat hét 
következett. Minden héten ötször mentem 
kezelésre, összesen 33 alkalommal. Azokért 
az emberekért is hálás vagyok az Úrnak, 
akiket ebben az időszakban mellém állí-
tott. Család és barátok összefogva, egymást 
váltva fuvaroztak engem a kezelésekre. Az 
Úr csodálatos munkája az is, hogy délelőtti 
időpontot kaphattam a kórházban, ez azt 
jelentette, hogy minden nap 11 órára kellett 
odaérnem a sugárzásra. Így reggel el tudtam 
vinni Levit az óvodába, délután pedig érte 
tudtam menni. A kezelésnek voltak mellék-
hatásai is. A sugár hatására a nyelvemen 
lévő ízlelőbimbók felmondták a szolgálatot. 
Két hónapig szinte semmit nem tudtam jó-
ízűen megenni. A legtöbb ételnek keserű 
méreg íze volt. Másik mellékhatás a hajam 
elvesztése volt, amit nagyon sokáig nem 
tudtam elfogadni, feldolgozni. De Isten nem 
hagyott magamra, ezeken a mélypontokon 
kétszer is nagyon határozottan adta tudtomra 
Igéje által, hogy az Ő tudtán kívül egyetlen 
hajszál sem eshet le a fejemről.  
A kezelések óta eltelt egy év. Az eddigi 
kontrollvizsgálatok eredménye jó lett. Újra 
érzem az ízeket, a hajam is nő. Ha megkér-
dezik, hogy vagyok, azt szoktam mondani, 
hogy jól, mert reggel, ha felkelek, lábra tu-
dok állni. Mozog a kezem, mozog a lábam, 
egyre többet tudok ülni, el tudom látni a 
gyermekeimet. Sokszor vesszük természe-
tesnek ezeket a dolgokat, aminek a hiánya 
csak akkor tűnik fel, ha valamiért nem jól 
működnek.                                                                     
Végül szeretném megköszönni mindenkinek 
a gyülekezetből, aki imádkozott, imádkozik 
értünk. 
„Hívj segítségül engem a nyomorúság ide-
jén! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz 
engem.” (Zsolt 50,15) 

Szabóné Fekete Ágnes 

(Elhangzott 2015.10.29-én Berekfürdőn, a gyüle-
kezet csendeshetén.) 
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Egriek Fóton 
Családom félig katolikus, félig világi és ez-
zel együtt is szerethető. Ezotériával megbor-
sozott istenhit csírával érkeztünk Egerből 
négy éve Dunakeszire, mert férjem a fővá-
rosban kapott jó állást. A nagyobbik fiamnak 
kerestem óvodát, amikor egy kis dunakeszi 
pékségben hallottam a fóti gyülekezetről és a 
Száz Juhocska Óvodáról. Némi információ-
gyűjtést követően felvettem a kapcsolatot a 
lelkésznővel, aki kedvesen invitált a heti 
rendszerességgel megtartott Baba-mama 
klubba.   
Fontos megjegyeznem, hogy „felnőtté” is 
ebben az időszakban váltam, amikor meg-
születtek a gyermekeim és családot alapítot-
tunk. Részese lettem a teremtés folyamatá-
nak, annak a tökéletesen működő rendszer-
nek, ami Istentől származik.  Új élet fejlődött 
bennem, szinte tőlem teljesen függetlenül. 
Nem én alakítottam ki a genetikai térképét, a 
szeme színét vagy éppen a természetét sem. 
Egyszer csak megszülettek, tökéletes ember-
ként. Amint a karomban tartottam őket, 
szembesültem kiszolgáltatottságukkal, ártat-
lanságukkal és eredendő bűnösségükkel.  
Rájöttem, hogy mi felnőttek is ilyenek va-
gyunk. De hol találjuk a megoldó kulcsot 
saját életünkhöz? Ilyen érzésekkel eltelve 
érkeztem Dunakeszire, majd Fótra. 
A forgalmas útról nem látszik, hogy itt az 
alagsorban milyen műhelymunka folyik. 
Igazi lelki megújhodást kaphatnak itt az 
anyukák, kiszabadulva a gyerekszoba fogsá-
gából. Hétről hétre jártam ide, és mint egy 
kis óvodás ültem és hallgattam a Biblia üdítő 
szavait. Hasonló mélységben még soha nem 
foglalkoztam Istennel és a Bibliával. Egri 
emberként természetes volt nekem a katoli-
kus liturgia kötöttsége, formalitása. Az a 
dogmákba zárt vallás nem nyitotta meg előt-
tem Isten szavát. Viszont ebben a szeretettel-
jes légkörben befogadóvá váltam. A lelkész-
nő és a hívő testvérek értelmező tálalásában 
a Biblia igazi útmutatóvá vált. Csodálattal 
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fedeztem fel, hogy a Biblia 
mennyire naprakész, kor-
társ irodalom. Szövege értő 
szemek és fülek előtt egy 
másik könyvvé válik. Csak 
azok értik igazán, akik már 
Jézus útjára tértek. 
Messziről indultam az Isten-
hez vezető út megtalálásá-
hoz. Korábban több olcsó 
szerveződéshez, ezoterikus 
vallási tömörüléshez csatla-
koztam, hogy könnyítsek a 
lelkemen és megoldásokat 
találjak a problémákra. Ér-
dekes, hogy milyen könnyen 
megtalálja az ember ezeket 
a helyeket. Így utólag rájöttem, hogy Istent 
kerestem, de valójában nem mertem hoz-
zá közeledni. Úgy gondoltam, hogy elveszi 
a szabadságomat és felülírja az elképzelé-
semet a világról.  
Az alkalmak és a lelkészek segítő tanítása, 
útmutatása, imádsága elvezetett az Úr ösvé-
nyére. Olvastam, beszélgettem és még az 
evangelizáción is részt vettem. A rendszeres 
templomba járásra is igényem lett, az életem 
részévé vált. A lelkészek fogták a kezem és 
útközben az Úr is megfogta. Ekkor értettem 
meg a múltbéli cselekedeteimet. Isten min-
dent átszínez és fénylővé tud tenni. Olyan 
szabadságot kaptam a segítségével, ami 
megszabadít a félelmektől, aggodalmaktól, 
túlzó vágyaimtól, akaratomtól, és az öröm 
és szeretet napi szintű megélésére tanít.  
Az életemet azóta sokkal teljesebbé teszi nap 
mint nap.  
Az Úr szívünkbe helyezi a szeretet magját, 
ami úgy fejlődik és növekszik, mint a kisba-
ba a hasunkban. Bár utunk továbbvisz min-
ket hamarosan Fótról, az itt megtalált hit 
miatt hálás szívvel fogunk a fóti évekre gon-
dolni. Köszönöm! 
Kívánom, hogy Isten szeretete táplálja min-
den kereső ember lelkét.  

Kissné Szucsik Noémi  

 

Példázat  
Volt valahol egy nagy erdő. Három hatal-
mas fa állt a közepén. Az egyik azért 
imádkozott, hogyha majd kivágják, a 
legnagyszerűbb palota faanyaga lehes-
sen. Keservesen csalódott, mert értékes 
gerendáiból egy falusi istállót tákoltak 
össze. De ebben az istállóban született 
a gyermek Jézus. A másik azt kérte, 
hogyha fejsze kerül majd a gyökerére, a 
legbüszkébb hajótestet ácsolják törzsé-
ből, minden addig épült vitorlás hajónál 
szebbet. Aztán – halászhajó készült be-
lőle. De evangéliumok őrzik emlékét: 
Jézus erről a hajóról prédikált a Galileai-
tenger partján. A harmadik azért könyör-
gött, hogy sohase sújtsák fájdalmas fej-
szecsapásokkal, hadd mutasson időtlen-
időkig az ég felé. Mégis eljött a favágó, 
elvagdosta gyökereit és kidöntötte sudár 
törzsét. De a golgotai kereszt gerendáit 
faragták belőle, és így örökkön-örökké 
az ég felé mutat.  
Egy fának sem teljesült a kívánsága, 
hanem Isten akarata ment végbe. Mégis 
sokkal többet kaptak, mint amire vágy-
tak, vagy amit reméltek.  
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Jövôkép 
„Hogy szeretnéd látni, illetve hogyan képze-
led el magad mondjuk 5 vagy 10 év múlva?” 
– kerül elő a kérdés állásinterjún, valamiféle 
fejlesztő tréningen, esetleg egy hétköznap 
esti belső gondolkodásban. Frappáns és talp-
raesett választ kellene előhúzni ilyenkor a 
mellényzsebből. Nagyrészt mindenki üzleti 
tervekkel, fejlődési célokkal, vagy különbö-
ző magánéleti lépcsőfokok teljesítésével 
rukkol elő.  
„Ember tervez…” – zárja rövidre bölcsen a 
népnyelv a nagy ívű tervek feletti merengést, 
beleszámolva a Teremtőt is a végcél kialaku-
lásába. Nem így a világ. Stratégiai tervezés-
sel, és ahhoz kapcsolódó lépésekkel valósul 
meg a célként rögzített jövőkép. Komolyan 
hangzik és bizonyára az is, csak az „…Isten 
végez”-zel nem számolnak általában. 
A közvélemény kutatások, valamint jó né-
hány újsághasáb, televízió műsor szintén 
szívesen foglalkozik a jövővel kapcsolatos 
emberi meglátások közlésével, fürkészésé-
vel. Ki hogyan látja a jövőt, mire számít, mit 
vár tőle, és egyáltalán pozitívan, vagy nega-
tívan néz előre. Milyen prognózisokkal, gaz-
dasági, kereskedelmi, népesedési stb. kilátá-
sokkal, kihívásokkal kell, avagy nem kell 

szembe néznünk rövid és hosszútávon. Ho-
gyan helyezzük el magunkat, országunkat, s 
egyáltalán az igencsak megviselt bolygónkat 
a jövő víziójában? Hiszen a gondterhes té-
mák egyre csak sokasodnak. Háborúk, mun-
kanélküliség, éhínség, vízhiány, túlnépese-
dés, népvándorlás, terrorizmus, környezet-
szennyezés, éghajlatváltozás – a leggyakrab-
ban említett – s egyre inkább összefüggő 
címszavak és természetesen a hozzájuk tarto-
zó „beszéljük meg” konferenciák végtelen 
sora, ahol a résztvevők az oda- és visszaútju-
kon elégetett néhány ezer tonna kerozinon 
kívül nem igazán tudnak eredményt felmu-
tatni. A hétköznapi híradások vázolta hely-
zetkép nem mutat könnyű, rózsaszínű és 
illatú álomvilágot a nem túl távoli jövőben 
sem. Földi aspektusból nézve, inkább olyan 
képet fest, mint a Titanic süllyedés előtt.  
Lassú, de stabil merülést. Lejjebb és lejjebb. 
Világvége vízióknak van létjogosultságuk. 
De létezik egy ország, aminek nem lesz vége 
soha: 
„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek 
országa.”  (Mt 4,17) 
S tényleg, hogyan szeretnénk magunkat 
látni a bűnök beteges és vaskos köteleivel 
megkötözött, rugdalózó, agonizáló világá-
ban? Búskomor, állandóan ideges, feszült, 
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kilátástalansággal sújtott, elveszett, – vagy  
„megtalált”, megváltott életű?  
Mert Jézus megtalál, ha hagyod: 
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha va-
laki meghallja a hangomat, és kinyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő 
pedig énvelem.” (Jel 3,20) 
Minden tervezgetés ellenére van-e jövőd, 
amelyben biztonságot, biztosat nyersz? Mi-
lyen jövőt tervezünk magunknak? 
Furcsa kimondani, de Krisztus az Ő ke-
reszthalálával hozta el az igazi jövőt. Az 
örök életben gyökerező jövőt. Megszenved-
ve, megjárva,  legyőzve a „nagy halált”, s 
így karol fel téged, engem, mindenkit, aki 
hisz Őbenne. S kaptunk jövőképet, függetle-
nül geopolitikai, gazdasági, emberi változá-
soktól. Azt a jövendőt, ami megtart, ami 
felemel, ami vezet és nem változik. S ebben 
a jövőképben eltávolodhatunk a világ nya-
valygásától, pánikkeltésétől, a félelmek sú-
lyos terheitől, amelyek bénává, lelki anorexi-
ássá tesznek. Hatástalan lesz minden szirén-
hang, mert már mást hall a fül és máshová 
szegeződik a tekintet. Lényegtelen lesz a 
gonosz fenyegetőzése, mert nyilvánvaló ki a 
világ ura.  Érthetővé válik és elfogadható 
lesz sok más mellett a „Ne aggodalmaskod-
jatok tehát a holnap felől; mert a holnap 
majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. 
Elég minden napnak a maga baja.” (Mt 
6,34) igevers is.  
Ha öt éve teszi fel nekem valaki ezt a – meg-
lehetősen buta – kérdést, bizonyára hebegve, 
vettem volna számba a reális esélyeket min-
darra, amelyet Isten segítségével reméltem 
megvalósítani… Hálás vagyok, hogy Isten 
nem reálisan gondolkodott felőlem, felőlünk. 
Nem az emberi realitások, lehetőségek szűk-
látókörű mezsgyéjén mozog. Mert Ő a te-
remtő és gyógyító Isten. S lehet jövőké-
pünk általa, Krisztuson keresztül.   
Az ott és akkor a jobb kéz felől megfeszített 
latornak is jövője lett Krisztussal. Mert ott és 
akkor elvégeztetett a szabadítás. S lett hozzá 
jövőkép.       Ifj. Elek István 

Csendes hét 
Az utóbbi időben (és ez igen hosszú idősza-
kot jelent) sokszor fordult elő, hogy úgy 
éreztem, összecsapnak a fejem felett a hullá-
mok. Nem voltam ura a helyzetnek, sem 
önmagamnak, és emiatt a kétségbeesés sok-
szor erőt vett rajtam. Miközben újra és újra 
ugyanazokban a csapdákban vergődtem, 
egyre mélyebbre süllyedtem az önsajnálat 
és a harag érzésében. Ha az ember csapdá-
ba kerül, ösztönösen menekülni próbál. Ke-
restem én is a kiutat a családi és munkahelyi 
problémák, a sebzett önértékelés, a csalódá-
sok, sérelmek közül. Persze tudtam, hogy 
csak egy helyre van értelme menekülni, de 
úgy éreztem, az imáim a plafonról 
visszahullanak. Nem volt rendezett a kap-
csolatom az élő Istennel. Évek óta vágytam 
rá, hogy eljussak egy olyan csendeshétre, 
ahol kettesben lehetek az Úrral, de valami 
mindig közbejött. Ám az idén, amikor egy 
újabb hullám csapott át a fejem felett, hirte-
len felindulásomban rákerestem a Magyar 
Belmisszió Biatorbágy honlapján a női 
csendeshetekre, ahol kínálkozott is egy meg-
felelőnek látszó időpont. Ezúttal meglepő 
módon minden irányból egyértelműen pozi-
tív választ kaptam: elengednek, jelentkezzek. 
Hálás vagyok, hogy az Úr elkészítette a he-
lyemet úgy is, hogy először várólistára kerül-
tem. Jó volt tudni, érezni, hogy Valaki vár 
rám fent a hegyen. 
Már az első este nyitó áhítata arról szólt, 
hogy mekkora űrmértékű edénnyel jövünk az 
Úrhoz, mert Ő az összes edényünket kész 
teletölteni, ha azokat kiürítjük, megtisztítjuk 
és felajánljuk Neki.  
„Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! 
Mert akinek van, annak adatik, de akinek 
nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondol-
ja, hogy az övé.” (Lk 8,18)  
Az „engedelmeskedni” szó (hü·pa·kuʹó) a 
görögben a „hallani” szóból származik, ma-
gában foglalja, hogy meghallgatom és alá-
rendelem magam a szavának. Ezzel készített 
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végbevinni, hogy a tagadó, engedetlen, hitet-
len, haragos, indulatos, magának kapargató 
vagy vakon ügybuzgó emberből tanítvány, 
hű szolga, alázatos bizonyságtévő, küldött 
váljék. Egyikőjük sem volt készen a szolgá-
latra, amikor Jézussal találkozott, nem az Ő 
lelke lakozott még bennük, hanem a saját 
indulataik vezérelték őket. Vonzotta őket a 
Messiás, vágytak a közelébe, de sokszor nem 
értették Őt, vagy nem volt elég hitük, hogy 
elfogadják és rábízzák magukat arra, amit 
mond. Egyedül az élő Ige tudott életet le-
helni beléjük, és végezhette el bennük, 
hogy egy nem evilági látást kapjanak, te-
herbíró, kipróbált emberekké váljanak, 
alkalmassá Isten országának építésére, 
hogy az örömhírt továbbadhassák. Jézus 
lefelé hív, az alázatba, a világgal ellentétben, 
amely arra ösztönöz, hogy felfelé kapasz-
kodjunk. Ezt a tanítványoknak is folyamato-
san tanulniuk kellett, nem ment egy karika-

csapásra. 
Én is a gondjaimmal, a magam körül 
forgó gondolataimmal érkeztem Isten 
közelébe, de ahogy záporoztak az 
Igék, és azokon keresztül felragyogott 
Isten igazsága, világossága, ismét 
megtapasztalhattam, hogy az Ő hatal-
mas jelenlétében a problémák eltör-
pülnek, jelentéktelennek tűnnek – 
mert elég az Ő kegyelme –, így köny-
nyítette meg számomra, hogy minden 
jogos vagy csak jogosnak vélt harago-
mat, panaszomat letegyem az Ő kezé-
be. Ahogy az evangélium üzenete 
hangzott napról napra, sok olyan ösz-
szefüggés, törvényszerűség, amit Isten 
talán már korábban is megvilágított 
számomra, ismét kristálytisztává vált, 
kitisztult, tudatosult bennem. Az iga-
zi, nagybetűs Életre felszabadító 
élmény volt így „megfürödni” Isten 
jelenlétében, a tiszta forrásból merí-
teni gazdagon. Ilyen élmény volt 
például az egyik délutánon arról ta-
nulni, hogy „kicsoda a te Istened” a 

minket az Úr az előttünk álló gazdag üzene-
tek befogadására, meghallására. Mint kide-
rült, szobatársak gyanánt csupa élő hitű test-
vért kaptam, és sokat tanulhattunk egymás-
tól, erősíthettük egymást abban, hogy az 
Úrhoz vigyük a magunkkal hozott 
„csomagokat”, ráadásul hárman egy csoport-
ba kerültünk, ahol közösen gondolkodhat-
tunk tovább a hallottakról.  
Viccesen meséltem a környezetemnek, hogy 
az Úr valóban csendes hétre hívott el, mert a 
hét elején torokfájás miatt elment a hangom, 
így szó szerint elcsendesített (milyen jó lec-
ke), miközben az 1Thessz 4,11-et kaptam az 
egyik előadás alkalmával: „és tartsátok 
becsületbeli dolognak, hogy csendesen élje-
tek, tegyétek a magatok dolgát…” 
A hét központi témája ez volt: „Tanítványok, 
akiknek az életében nem lett hiábavaló a 
váltság”. Péter, Tamás, János, Máté és Pál 
életén keresztül láthattuk, hogyan tudja Jézus 
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Szentírás teljes „szélességéből” az Ószövet-
ségtől az Újszövetségig, hogy még véletlenül 
se ismerjük félre az egy igaz Istent a saját 
szűklátókörünk miatt, ugyanakkor vegyük 
észre azokat az élettelen bálványokat, ame-
lyeket az Ellenség kínál az élő Isten helyett. 
Nagyon hosszú és színes a lista! De ugyan-
ilyen fontos volt az Isten rendjéről hallani, 
hogy akkor van a helyén az életemben 
minden, ha azt teszem, amire Ő rendel. Ha 
hagyom, hogy a Sátán fellazítsa Isten törvé-
nyét, az mindig zűrzavart, halált okoz.  
Rengeteg személyes üzenete volt az elhang-
zottaknak, de a legfőbb tanulsága számom-
ra az volt a hétnek, hogy csak akkor mű-
ködőképes az 
életem, ha na-
ponta Istenhez 
járulok, nem 
csak odavetve 
az imádságo-
kat, futva olva-
som el az Igét, 
hanem alapo-
san elmerülök 
benne, hogy azt 
személyes üze-
netként éljem 
meg, úgy maga-
mévá téve, mint 
az ételt. Amikor 
csak egy-egy kiragadott Igét olvasok el némi 
magyarázattal körítve, olyan, mintha beugra-
nék egy gyorsétterembe: csak úgy érzem, 
mintha jóllaktam volna, de nem vettem ma-
gamhoz elegendő tápanyagot, és nem hagy-
tam az Úrnak, hogy egy mondatnál többet 
szólhasson hozzám. Én hogyan venném, ha 
egy mondatom alapján akarná valaki eldön-
teni, hogy mit szeretnék mondani neki, és 
nem lenne kíváncsi a teljes gondolatmene-
temre? Sokszor egy-egy ígérethez feltétel 
kapcsolódik, máskor a történet szempontjá-
ból hangzik el egy-egy igazság, de kiragadva 
félreértelmezhető. Fontos, hogy alaposabban 
tanulmányozzam az Igét, és tanuljak is belő-

le. A lelki egészségem feltétele az Istennel 
való folyamatos, kétoldalú kommunikáció. 
Nagyon hasznos volt az is, hogy rövid útmu-
tatót kaptunk a csendes óránkhoz, hogy ho-
gyan üljünk le Bibliát olvasni, és hogyan 
imádkozzunk – és ezt naponta gyakoroltuk 
is.  
Hálás vagyok, hogy egy héten át nem volt 
más dolgom, mint Teremtőmet és Megváltó-
mat szemlélni. Ez olyan élmény, amire idő-
ről időre nagy szükség van, jó elvonulni a 
világból, és szorosabbra fűzni a kapcsolatot 
az Úrral, mert hajlamosak vagyunk a világ 
harsogó hangjai között Isten hangját kevésbé 
meghallani, még kevésbé „aláállni” és való-

ban Rá hallgatni. 
Ahogy a bárány 
is rövidlátó, és 
ezért létfontos-
ságú, hogy a 
Pásztor védelme 
alatt, a nyáj kö-
zelében marad-
jon, ugyanúgy 
nekünk is folya-
matosan az Ő 
közelségét kell 
keresnünk min-
den helyzetünk-
ben, mindennap. 
Amikor lejöttem 

a hegyről, a Sátán teljes vállszélességgel 
támadás alá vett, és ez így lesz ezután is. De 
tapasztalom, hogy Jézus valóban velem van, 
és az Ő békessége nem olyan, mint amilyet a 
világ tud adni. Bármikor, bárhol leborulha-
tok elé a tehetetlenségemmel, az indulataim-
mal, a kusza gondolataimmal, Ő meghallgat, 
és nyugalmat, megbékélést tud adni a legki-
borítóbb helyzetekben is. És ha Neki enge-
delmeskedem és hagyom munkálkodni, ak-
kor hittel remélem, hogy át is formál, képes 
megváltoztatni úgy, ahogy én magamtól sose 
lennék képes, hogy bennem se legyen hiába-
való váltsághalála.  

Szabóné Forgács Gabriella 
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Az imádság, mint erôforrás 
Több évtizede már, hogy először láttam ame-
rikai filmekben némi iróniával megjelenített 
pszichológus-páciens viszonyt. A beteg fek-
szik a kanapén, beszél, beszél, az orvos mel-
lette ül, rá sem nézve, a semmibe révedve, 
sokszor oda sem figyelve, mit mond. Majd 
megbeszélve a következő időpontot elbú-
csúznak anélkül, hogy reagált volna vala-
hogy az elhangzott panaszáradatra. Elgon-
dolkodtam rajta, mi értelme az egésznek, 
lényeg, hogy az ember kiengedje a gőzt? 
Bátyám unokája ötödéves pszichológus hall-
gatóként megtérve, elkezdte a teológiát is, 
hogy megértse, hogy segíthessen az embe-
reknek a lelki problémáikban. Az agy bonyo-
lult, érzékeny központja a testnek, és ugyan-
úgy Isten alkotása, mint a belé lehelt lélek, 
amelyet a Vele való kapcsolattartásra kap-
tunk. Csak Teremtőnk az igazi gyógyítója 
testnek-léleknek, és Ő tarthatja karban is. 
Persze sokat segíthet egy hívő pszichológus: 
kezelhet, tanácsot adhat, de első renden   
Jézushoz segítheti betegét (mint ahogy arra 
Istennek hála, van is példa gyülekezetünk 
tagjai között is). 
Azért kezdtem ezzel a bizonyságtételemet, 
mert nekem is annyira fontossá vált életem 
egy nagyon nehéz szakaszában, hogy a ben-
nem összegyűlt bűnt, feszültséget, haragot, 
félelmet, aggódást olyan helyre tehessem 
le, ahol otthagyhatom. Nem kell tovább 
cipelnem megoldatlan teherként. Olyan he-
lyen, ahol szeretnek, megértenek, nem 
csak meghallgatnak, hanem válaszokat is 
kaphatok. Segítséget, megoldásokat, nem 
értenek félre, ha rosszul fejezem ki gondola-
taimat, jót akarnak nekem, és békességre 
lelek. 
Csak egy ilyen hely létezik, ma már tudom. 
Isten kegyelmi királyi széke, ahol Jézus ül, 
és közbenjár értünk, ahogy ígérte. Ő pőrére 
vetkőztetett énünk ellenére is szeret annyira, 
hogy meghalt értünk, értem is, már előbb, 
mint ahogy ismertem volna. Atyánk jól tud-

ta: Nélküle nem működünk jól. Jézus élete 
példa a működőképes életre: Ő szüntelen 
ráhangolódva az Atyára, vagyis állandó 
imádsággal, kapcsolódással gondolkodott 
és cselekedett, Tőle megtanulhatjuk az ered-
ményes, hasznos életet. Nem teper le az el-
lenség, mert a győztes Úr vesz védelembe, 
ha Hozzá menekülünk. Ő hajlandó átvenni 
bűneinket, terheinket, azt mondta, vessük 
Rá, és Ő megnyugvást ad nekünk. Várja a 
felé fordulásunkat, sokszor egy sóhajtásnyi 
imára is válaszol, csak végre már ne másnál 
keressük a megoldásainkat. 
Sokévnyi imádság, imameghallgatás erősí-
tette hitemet, amit ajándékba adott az Atya. 
Sok tévhit van az imádságról. Már hallottuk 
sokszor, hogy bár Atyánk sok helyen biztat a 
kérésre, zörgetésre, mégsem rendeléseket 
teljesítő futárszolgálat, aki másnap kihozza a 
megrendelt árut. Elmondhatom neki szüksé-
geimet, mindent-mindent, de tudnom kell, 
hogy Ő jobban tudja, mert jobban ismer en-
gem, mint én magamat, tudja, mi a nekem 
legjobb. Talán épp egy betegség vagy egy 
hiány, amivel munkálhat bennem vagy 
másokban valami jót – az eszköztára ki-
fogyhatatlan, ha a javamat akarja. A Vele 
való közösségben, amit mindig adni fog, és 
adott nekem, békessége az, ami minden ér-
telmet felülhaladó, ami megőrzi a szívemet 
és a gondolataimat a Jézus Krisztusban. Tu-
dom, hogy meghallgatott, Nála van már a 
gondom, terhem, és úgy válaszol rá és akkor, 
ahogy és amikor az tökéletesen jó, és ez ad 
egyfajta elmondhatatlan békességet.  
Sok testvérem, köztük többen fiatalon is 
átéltek már olyan terheket, betegségeket, 
amelyek talán súlyosabbak is, mint az 
enyém, most mégis nekem kell írnom arról, 
mit jelent elhordozni ezeket úgy, hogy nem 
keseredek meg, nem teszek fel miérteket 
folyton. Sokadik műtétem után egy vizsgálat 
eredményére vártunk többen a mammográfi-
án. Körülöttem mindenkin a szorongás látha-
tó jeleit tapasztaltam, amikor is éreztem, 
hogy elkezd szaporán verni a szívem, és 
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megy fel a vérnyomásom, bennem is fizikai 
tüneteket produkált a kezdődő aggodalom. 
Azonnal tudtam, foglyul kell ejteni gondo-
lataimat, és az Úr elé állni azzal, amit ér-
zek. Elmondtam, nem akarok félni, hisz any-
nyi nyomorúságon átvitt már, és ígérete sze-
rint nem történhet velem semmi, amiről ne 
tudna, és ne hagyta volna jóvá. Ha a legrosz-
szabb lenne is – újabb műtét, kezelések, ne-
tán hazahívás –, tudom és hiszem, hogy 
megadja a hozzá szükséges erőt. Mire ezt 
elmondtam, pár perc volt, éreztem, hogy 
megnyugodott a testem, a feszültséget elsi-
mította rólam Uram. Így tudtam a sorstársa-
imra is gondolni, 
értük is imádkozni, 
hisz talán ők nem 
ismerték a segít-
ségnek ezt a drága 
forrását. Mikor az 
orvos a kezembe 
adta a rosszindula-
tú daganatról szóló 
leletet, nyugodtan 
tudtam mondani: 
jó, és mi lesz a 
következő lépés? 
Keressen mielőbb 
egy sebészt, műtét 
kell – ez volt a 
válasz. Hiába men-
tünk fel a sebészetre, nem volt egy orvos 
sem elérhető, így hazajöttünk.  
Ekkor ültem le a Biblia elé keresni, mit akar 
Uram ezzel a helyzettel, amibe beleengedett.  
2013. október 31. Reformáció ünnepe, az 
aznapi ószövetségi Ige a 2Krónika 32,24 
volt: „Abban az időben Ezékiás halálosan 
megbetegedett.”, Ézsaiás 38,1b: „Rendelkezz 
házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz 
életben!” Az újszövetségi Ige Lázár feltá-
masztása volt. Jézus Mártának mondja: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én-
bennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz 
énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e 
ezt?” (Jn 11,25-26) Persze, hogy hiszem, 

nem magamtól, Isten ajándékozott meg ezzel 
a hittel. Tehát tudtam, éreztem, hogy életem 
egy olyan szakaszához értem, ahol hazahí-
vást kaptam, nem kértem még időt, mint 
Ezékiás, jó nekem annyi, amennyit Terem-
tőm szánt, mégis ettől fogva tudom, más 
értéke van az itt töltött időnek. Jézus úgy élte 
élete 33 évét, hogy tudta, mi felé menetel, és 
gazdag, teljes, az Atyát dicsőítő életet élt, 
elvégezve azt a munkát, amit rábízott az 
Atya. Ettől fogva fontossá lett, hogy én is 
elvégezhessem azt, amiért kihívott az Atya 
ebből a világból. Ez csak az lehet, amit 
Ezékiás rosszul tett: ő a földi kincseit muto-

gatta az idegenek-
nek. Nekem egy 
kincsem van:  
Jézus, akit úgy 
mutathatok meg, 
ha Vele élek szo-
ros kapcsolatban, 
engedelmeskedem 
Neki, és hagyom 
magam vezetni 
oda, ahova visz – 
nehéz, de szép 
feladat.  
Jelenleg tünetmen-
tesen, bár ugyan-
úgy sok nyomorú-
sággal küzdve, 

mégis abban a szabadságban élek, hogy 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 
megerősít engem.” (Fil 4,13) Minden embe-
rileg rossznak tűnő dolog nagy nyereséggé 
vált az életemben, mert sok tanítást nyer-
hettem belőle. Minden kérdésemben, nehe-
zemben megcsendesedhettem Urunk 
„szárnyainak árnyékában”. Igéjével újra és 
újra megerősített vagy megfeddett úgy, 
ahogy épp szükségem volt rá.  
Csodás lehetőségünk az imádság. Minden-
kinek javasolnám a Zsoltárok tanulmányozá-
sát, azokból tanultam imádkozni. Dávid 
mély istenismeretre jutott az imádságai által. 
Sokszor panaszkodott, átkozta ellenségeit, 
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mégis imádságai végére eljutott az imádásra, 
Isten csodálatára. Jézus az imádásra tanít, 
hogy azzal kezdjük, és valóban, mire elsorol-
juk, milyennek ismertük meg Istent, már 
sokszor nem is kell kérnünk semmit, hiszen 
úgyis megadja mindazt, amire szükségünk 
van. Mégis Ő biztat a kérésre, és lehet gya-
korolni a másokra gondolást, a mások szük-
ségeit, gondjait, terheit odavinni az Úr elé, a 
hitetlenekért könyörögni, hogy el tudják fo-
gadni az Ajándékot, Akit kínál Istenünk ne-
kik is. A Szentlélek tanít imádkozni, sokszor 
juttat eszembe embereket, helyzeteket. Egy 
magasabb szintre emel, ahol másképp látom 
a magam és mások helyzetét, együttérzésre 
indít, szeretni tanít, még a szerethetetlent is 
szánni tudom. Az imádság egy köldökzsi-
nór, amin keresztül erő, élet áradhat, táp-
lálék a válaszul küldött, eszembe juttatott 
Igéken keresztül.   
Dávid így vall az Úrnak a 139. zsoltárban: 
„Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. 
Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről 
is észreveszed szándékomat… gondod van 
minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, 
te már pontosan tudod, Uram. …Te alkottad 
veséimet, te formáltál anyám méhében. Ma-
gasztallak téged… Csontjaim nem voltak 
rejtve előtted… Alaktalan testemet már lát-
ták szemeid; könyvedben minden meg volt 
írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, 
bár még egy sem volt meg belőlük… Vizsgálj 
meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj 
meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd 
meg, nem járok-e téves úton, és vezess az 
örökkévalóság útján!”  
Az én megvizsgálásaim a nehezek, betegsé-
gek, általuk tudom meg magamról, mi van 
bennem, van-e még pótmankóm, vagy már 
csak Istenhez megyek, az egyetlen segítőm-
höz, orvosomhoz. Magamban bízom-e vagy 
Jézusomban, aki kész tisztogatni, naponta 
újraindítani, az Atyánál kezességet vállalni 
értem. Legyen ezért áldott szent neve mindö-
rökké. Ámen.  

Forgács Sándorné 

Csendespercek 
Drága Mennyei Atyám! 
Dicsőítelek Téged Uram, Szabadító Istenem, 
hogy Te soha nem mondasz le rólam. Akkor 
is utánam nyúlsz, amikor már egészen mesz-
sze elszaladok, mint anyjától a gyermek. 
Hálás vagyok, hogy vágyat adsz naponta a 
szívembe a Te Igéd olvasásához. Köszönöm, 
hogy az életem minden területét Te szeret-
néd irányítani, csodálatos tanácsokkal vezet-
ve. Köszönöm, hogy elhihetem, hogy Te a 
legjobbat akarod és Rád bízhatom magamat 
teljesen. Jöhet bármilyen nehézség, Te Ura 
vagy mindennek, mert  
• „Ő előbb volt mindennél.” (Kol 1,17) 
• „Boldog ember az, aki a kísértés idején 

kitart, mert miután kiállta a próbát, el-
nyeri az élet koronáját, amelyet az Úr 
megígért az őt szeretőknek.” (Jak 1,12) 

• „Légy erős és bátor.” (Józs 1,6) 
Köszönöm, hogy Te olyan szolgálatokba 
állítottál be, ahol óvodás gyermekeknek be-
szélhetek Rólad. Add meg Uram, hogy ne 
álljak sohasem az Igéd útjába. Az idősek 
otthonában végzett szolgálatért is hálás va-
gyok, ahol annyiszor megtapasztaljuk a Te 
testet-lelket gyógyító szeretetedet. Kérlek, 
áldd meg a Hangicsálós gyermekeket, csa-
ládjukat és ezt a különleges szolgálatot, hogy 
méltóképpen dicsérhessünk Téged minden 
alkalommal.  
Köszönöm, hogy ismerhetlek Téged, mert Te 
mentettél meg engem a kárhozattól és oltal-
mazol erős karoddal, körülveszel hűséges 
szereteteddel az Úr Jézus váltsághaláláért. 
„Az Úrtól jön a szabadítás.” (Zsolt 3,9) 
Ámen          Gali Barbara  
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Óvodavasárnap 
Nagy izgalommal vártuk férjemmel március 
6-át, mert ez volt az első óvodavasárnap, 
amikor a kislányunk is bizonyságot készült 
tenni Krisztusról. Jóleső érzés volt látni a 
gyerekeket, akik szebbnél szebb énekeket és 
történeteket tanultak meg a Megváltóról. 
Nyoma sem volt a kényszeredettségnek, lát-
szódott, hogy örömmel és Krisztussal a szí-
vükben álltak ki ennyi ember elé. A gyere-
kek csengő énekhangja betöltötte az egész 
templomot, felemelő érzés volt.  Bevallom, 
kicsit izgultam, hogy a mi Lilink, hogy fogja 
érezni magát, főleg úgy, hogy előtte egy 
hétig nem volt óvodában, de az izgalom ha-
mar elszállt, úgy állt ott a kislányunk mintha 
minden vasárnap bizonyságot tenne az Úr 
házában. A meghatottságtól könnyes szem-
mel gondoltam vissza, hogy nem is olyan 
régen még kereszteltük, most meg ott áll a 
csoporttársai között.  

Amikor ismerősök kérdezték, hogy Lili me-
lyik óvodába fog járni és említettem a Száz 
Juhocskát, kivétel nélkül mind örömmel fo-
gadták a hírt. „Az a nyugalom szigete” – 
hangzott el egyszer. Örömmel gondolok 
mindig az ovira, annyi figyelmet, szeretetet 
kapnak a gyerekek és olyan értékeket, ami-
vel az egymás iránti tiszteletet és elfogadást 
tanulják meg. Hálás vagyok, hogy nyugodt 
szívvel ott hagyhatom Lilit, mert tudom, 
hogy jó kezekben van. Az óvónők áldozatos 
munkájának gyümölcsét minden nap megta-
pasztalom. Ilyen áldásos életet kívánok min-
den szülőnek és gyermekeiknek, hogy meg-
tapasztalhassák mennyire örömteli ehhez a 
gyülekezethez és az óvodai közösséghez 
tartozni. 
„Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy 
hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilye-
neké a mennyek országa.” (Mt 19,14) 

Radóczi-Nagy 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. 

Jézus  é l !   
Feltámadott az Úr bizonnyal. (Lk 24,34) 

Mi, Isten gyermekei talán alig vagyunk tuda-
tában annak, hogy Jézus Krisztussal, mint 
igazán élő Úrral van dolgunk.  
Miért van bennünk bátortalanság, csüggedés, 
gond, kétség? Azért, mert alig gondolunk arra 
az isteni tényre, hogy Jézus él.  
Szomorú vagy? Nélkülözöd a vigaszt?  
Gondold meg: Jézus él! Ő az igazi Vigasztaló. 
Róla mondja a próféta: „... hogy megvigasz-
taljak minden gyászolót.” (Ézs 61,1-2) Ezek-
hez tartozol te is. Jézus, aki győzött a halál és 
sír felett, él! Lehajol hozzád és megvigasztal.  
Behódoltál már neki? Sok minden tényleg 
azért következik be, hogy megalázzuk magun-
kat. A sötét úton teljes fényében felragyog a 
világosság: Jézus él! Ez a te szívedbe is vilá-
gosságot vet. Felemel, mint ahogy szent Igéjé-
ben bizonyságot tesz: Az Úr minden lesújtot-
tat felemel. Téged is.  
Fáradtnak, bágyadtnak érzed magad? Azt 
gondolod, elmerülsz, mint Péter? Nem, nem 
süllyedsz el – Jézus él! Ahogyan Pétert meg-
mentette, mikor az elmerülés fenyegette, 
téged is megment. Fogja a kezedet. E moz-
galmas idők minden tajtékzó hullámain ke-
resztülvisz. Érted él és mint főpap közbenjár 
érted. Éjjel-nappal érted emeli fel szent kezeit 
Istenéhez és Atyjához.  
Erőt vettek rajtad a gondok? Azt gondolod, 

nem menekülhetsz előlük? Ne felejtsd el:   
Jézus él! „Minden gondotokat ő reá vessétek, 
mert néki gondja van reátok.” (1Pt 5,7) Tene-
ked is szól ez az Ige. Cselekedd, ne várj vele. 
Add át neki minden gondodat. Ő gondoskodik 
rólad!  
Hogyan állsz a reménységgel? Elsötétült előt-
ted? Jézus él! A mennyből szól hozzád: „A 
reménységben örvendezők legyetek.” (Róm 
12,12) Jézus reménysége nem szégyenült 
meg. Mint győztes és feltámadott diadalt ült. 
Neked is részed van ebben a győzelemben. 
Reménykedj benne! Teljes mértékben, gyer-
meki módon tedd! Újra meg újra gondolkozz 
el az Igén, ne engedd, hogy valaki is megfosz-
szon tőle: Jézus él!  
Túl nehéznek tűnnek fel előtted a megvalósí-
tandó feladatok? Áthághatatlan hegy áll előt-
ted? Teljesen tanácstalan vagy gyermekeid 
nevelését illetőleg? Vagy a munkahelyeden, 
hivatásodban? „Ha akkora hitetek volna, mint 
a mustármag, azt mondanátok ennek a hegy-
nek: Menj innen amoda, és elmenne, és sem-
mi sem volna lehetetlen néktek.” (Mt 17,20)  
Ezért bizalmunk megingathatatlan lehet: Jézus 
él! Erősítse ez a hitünket.  
„Örök öröm fejükön.” (Ézs 35,10) Ez az utunk 
célja. „És halál nem lesz többé; sem gyász, sem 
kiáltás, sem fájdalom.” (Jel 21,4) Örök boldog-
ságban élünk Jézus mellett, aki szeretett és 
önmagát adta értünk. Ő valóságos Isten és 
maga az örök élet. Jézus él! 



 

 

Állandó alkalmaink � 
 

Vasárnap 10:00  Gyülekezeti istentisztelet 
   10:00 Gyermek istentisztelet 
     (3 korcsoportban: 3-5, 6-8, 9-12 évesek) 
Szerda  9:00 Bibliaóra 
Csütörtök 18:30 Imaóra 
Péntek  18:00 Ifjúsági óra 
 
Minden szerdán   8:15 Fiatalasszonyok imaköre 
Minden második csütörtökön  9:30 Baba-mama kör 
       közbenső héten    9:30  Hitmélyítő mamakör 

Minden hónap első keddjén 18:30 Férfióra 
Minden hónap harmadik péntekén 17:00 Női óra 
Minden hónap utolsó vasárnapján 16:00 Házassággondozó 
  alkalom 
Énekkari próbák 

Szólampróbák:  
basszus - hétfő 18:00 szoprán - hétfő 19:00 
tenor      - hétfő 20:00 alt          - kedd 18:30 

Összpróba: szerda 18:30 
Hálaénekkar próbája: péntek 9:00 és 15:00 
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�  Különleges alkalmaink  �  

Április 3.  10:00-16:00  Körzeti női csendesnap 

Május 8.  Konfirmáció 
 9-13. 18:30 Hitmélyítő hét 
   Téma: Keresztyénség a gyakorlatban,  
   közösség, szolgálat 
 15. 10:00 Pünkösdi istentisztelet úrvacsorával 
 16. 10:00 Pünkösdi istentisztelet úrvacsorával 
 22. 10:00 Zenés évadzáró istentisztelet 
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Egyházközség Folyóirata 
 

Felelős szerkesztő:  
Sebestyén Győző lelkipásztor 

 
Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1. 

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

www.fotiref.hu  
hivatal@fotiref.hu 

 
Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken  

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

 
Következő számunk 

júniusban jelenik meg.  

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

1+1% FELHÍVÁS! 
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Fóti Református Alapítvány 

19186890-1-13  
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GYÜLEKEZETI  
TÁBOROZÁS  

BALATONFENYVESEN! 
2016. július 25-30. 
Szeretettel hívjuk a gyülekezet 
kicsinyeit és nagyjait egyaránt,  

az idén is megszervezésre kerülő 
gyülekezeti táborozásra!  

A Református Üdülőnek  
nagyszerű sportpályái,  

saját strandja és konyhája van.  

Szállás és napi háromszori  
étkezés biztosított.  

Jelentkezni  
a lelkészi hivatalban lehet. 


