
 

 

2018. Húsvét  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

„Te serkentesz fel, hogy örömün-
ket leljük a te dicséretedben, 
mert Magadnak teremtettél min-
ket, s nyughatatlan a mi szívünk, 
míg benned meg nem nyug-
szik.“ (Szent Ágoston: Vallomá-
sok, 1. fejezet) 
A mi teremtő Istenünk rendelte el 
az évszakok váltakozását, Ő 
adott ünnep- és hétköznapokat, 
amelyekben Ő az, aki újra és újra 
fel kívánja hívni önmagára a 
figyelmünket. Teszi ezt a földből 
kibújó, ezer színben pompázó, 
illatozó virágokkal, teszi ezt a 
szürke felhők mögül előbújó, 
életre hívó Nap sugaraival és a 
tavasz érkezését jelző, már haj-

nalban is Istent dicsérő madár-
dallal. A tavasz a megúju-

lást, az újrakezdés le-
hetőségét hirdeti 

nem csupán a 
Földnek, 

ha-

nem a benne élő, teremtett embe-
riségnek is. A tavasz legcsodála-
tosabb ünnepi megállója szá-
munkra a Húsvét, amely Jézus 
Krisztus feltámadását hirdeti, 
az Ő dicséretét zengi. Isten sze-
retné belekapcsolni a Föld him-
nuszába az emberiséget, mind-
azokat, akiket Magának terem-
tett. Mindazokat, akiket Magá-
nak formált, hogy a vele való 
kapcsolatban Őfelé szálljon fel 
szívünk hálaéneke, és magasztal-
juk Őt rámutató, Őt dicsőítő éle-
tünkkel. Ahogy Isten ilyenkor, 
tavasszal felserkenti a természe-
tet, bennünket is fel akar serken-
teni, és új énekre, dicséretre akar 
hangolni, amely által megtalál-
hatjuk lelkünk békéjét, és Őnála 
megnyugodhat a nyugtalan szí-
vünk.  
A feltámadás ténye mindig re-
ménységre és kitörő örömre 
kell hogy sarkalljon minket. 
Hiszen az, hogy nekünk olyan 
Istenünk van, aki életét adta a 
Golgotán a mi megújulásunkért, 
új életre való feltámadásunkért, 
az soha nem válhat természetessé 
és szokványossá. Mert akinek 
nem indul meg a szíve, és nem 
buzdul fel újra és újra magaszta-
lásra Krisztus halálát és feltáma-
dását szemlélvén, az mindenkinél 
nyomorultabb marad. A halottak 
közül való feltámadás ugyanis 
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lál, a bűn, a Sátán erejét. Az igazság az, 
hogy egy olyan úton járhatunk, amely újra és 
újra Őrá néz és Tőle merít erőt, békét. Mi 
még az igazság? Az, hogy nem kell lógó 
orrú, reményt vesztett, hiányokkal küsz-
ködő keresztyénekként élnünk. Lehet 
újulni, teljesen újjá lenni, mert Jézus sza-
va ma is elég ahhoz, hogy ez a csoda meg-
történjen velünk. Ha a gyülekezetünk nagy 
családját szemlélem, két dolgot látok. Egy-
részt azt, hogy hatalmas, élő és megtartó a 
mi Urunk, Aki szüntelenül dicséretére, jelen-
létébe hívja és gyűjti egybe az övéit. Más-
részt azt, hogy az Ő elhívottai, választottai 
sokféle hiánnyal küszködve, de vágyakozva 
jövünk a jelenlétébe, és Nála keressük a ke-
gyelmet, a vigaszt, az erőt. Isten azonban 
szeretne olyan néppé formálni minket, 
akik nem csupán alkalmi segítségekre 
vágyunk, hiánypótlásokra, némi meg-
nyugvásra, hanem amely nép szíve a hiá-
nyokban is tud örömre felserkenni, Őt 
dicsérni és Neki hálát adni. Sok minden 
igyekszik a figyelmünket elvonni Istennek 
ettől a szent vágyától. De amint a tavasz 
közeledtét, megújuló erejét nem lehet feltar-
tóztatni, ugyanúgy a mi szívünk mélyéből is 
hadd hozza elő a magasztalást, az örömöt, a 
reményt, a feltámadott, ma is élő Jézus 
Krisztus! Aki Őrá néz, az Ő jelenlétében 
megnyugszik. Aki tudja magát szemlélni az 
Ő szavának, Igéjének tükrében, az látja a 
megmásíthatatlan tényt, az igazságot:  
Krisztus valóban szabadító Úr, akit a ha-
lál kötelei sem tarthattak fogva és rólunk 
is képes minden köteléket letépni, ha az Ő 
segítségét keressük. Igéjének fényében de-
rül ki, hogy nincs okunk panaszra, hogy le-
het nekünk ünnepelni, Őt dicsérni, örömre 
felserkenni, mert nem a hiányaink nagyok, 
hanem Ő! S az Ő nagyságában eltörpül min-
den, ami által az önsajnálat csapdájába kerül-
tünk. A feltámadott Krisztusban bízó em-
ber hiszi csak el, hogy Isten mindennel 
megajándékoz bennünket, amire szüksé-
günk van az Őt dicsőítő élethez.  

nem szokványos történés. Ez csakis Isten 
által és az Ő jelenlétében lehetséges. S ha 
ezt elhiszi valaki, nem csupán úgy, mint egy 
általános igazságot, mint egy hittételt a 
Szentírásból, hanem meg is tapasztalja ennek 
erejét, az nem marad többé ugyanaz az em-
ber, aki volt. Hiszen, aki Jézussal mint feltá-
madottal találkozik, annak a szíve tele lesz a 
hála mellett, erőt adó és szüntelen felfelé 
tekintő reménységgel is. Annak igazsága, 
hogy a  folyamatosan változó, megújuló föl-
di élet körforgása egyszer csak véget ér, és 
lesz helyette egy csodálatos, leírhatatlan, 
emberi értelemmel felfoghatatlan mennyei 
valóság, örökkévalóság, nos, az teljesen más 
hozzáállást eredményez egy hívő ember éle-
tében. Aki csak ide, a földi létre koncentrál, 
az képtelen megtapasztalni azt a csodát, amit 
Isten a Jézus Krisztus feltámadásának igaz-
sága által adhat. Aki nem csupán ebben az 
életben reménykedik Krisztusban, hanem 
van reménysége a feltámadott Úrban is, 
aki ígérete szerint bennünket is feltámaszt 
romolhatatlan magból, annak a mostani 
élete minőségileg más lesz. Minőségileg 
lesz más, mert az örökkévalóság távlatából, 
perspektívájából kezdi el szemlélni az életét, 
sorsát, szerettei életét, az őt körülvevő törté-
néseket. A Krisztus által, a Krisztus feltáma-
dásában megnyert igazság szabaddá tesz 
ugyanis mindattól, ami megakadályozná az 
Istennel való harmonikus közösséget, az 
örömöt, amelyet naponként Ő serkent fel 
bennünk, és Ő nyugtatja meg a szívünket 
Önmagával, szeretetével.  
„Megismeritek az igazságot, és az igazság 
megszabadít titeket.“ (Jn 8,32)  
Mi az igazság? Az igazság az, hogy Isten 
elküldte a Fiát, Jézus Krisztust erre a vi-
lágra, hogy élete feláldozása által mi az 
Atya gyermekeivé lehessünk. Az igazság 
az, hogy lehet nekünk Jézusért és csakis 
Őmiatta új életben és reménységben járnunk. 
Sőt annak a reménységnek biztos tudatában, 
hogyha Krisztus feltámadt, akkor Neki van 
hatalma a mi életünkben is legyőzni a ha-
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„Magadnak teremtettél minket, s nyughatat-
lan a mi szívünk, míg Benned meg nem 
nyugszik.“ (Szent Ágoston) 
Ha magának teremtett, akkor miért élünk 
még mindig magunknak? Ha magának te-
remtett az Isten, akkor miért tapad a tekinte-
tünk még mindig a földiekhez? Ha magának 
teremtett, akkor miért nem vesszük ezt bol-
dogan tudomásul, és járunk az Ő nekünk 
megszerzett igazságában? Nyughatatlan sok-
szor a lelkünk. Érzékeljük, tapasztaljuk.       
– Miért? – Ezért! Isten szeretne ezen a hús-
véton végre Fiával és a feltámadásba vetett 
hittel megajándékozni! Kívánom őszinte 
szívvel, hogy legyen bátorságunk Tőle elfo-
gadni és örvendezve hálát adni Neki! „Nagy 
az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága fel-
foghatatlan.“ (Zsolt 145,3) 

Sebestyén Julianna beo. lp.  
 
 

Van még hely ott 
Van még hely ott, mely téged befogad,  
A Jézus menyegzőre hívogat,  
Vár ott a hely, oh jöjj s ne vesztegelj!  
 
A szép terem felékesítve már,  
A vőlegény vendégül egyre vár.  
Vár ott a hely, oh jöjj s ne vesztegelj!  
 
Már megtelik a menyegzői ház,  
Még vár a hely, siess, ne tétovázz!  
Vár ott a hely, oh jöjj s ne vesztegelj!  
 
Az ajtó nyitva, befogadni kész,  
Testvér siess, siess, hogy el ne késs!  
Vár ott a hely, oh jöjj s ne vesztegelj!  

         („Hallelujah!“ ék. 208. ének) 

„Veled leszek…” 
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9) 
Nagyon soká értettem meg, hogy enélkül a 
kegyelem nélkül elveszett ember vagyok. 
Kerestem Isten közelségét, ha egy mód volt 
rá vasárnaponként elmentem istentiszteletre. 
Amikor Fótra költöztünk, az elején kicsit 
bátortalanul, de elkezdtem járni istentiszte-
letre. Egy idő után azt vettem észre, egyre 
sűrűbben vágyom az Ige hallgatására, mert 
úgy éreztem, hogy ez most hozzám szólt. 
Olyan jó volt az az egy óra nyugalom, itt 
mindig feltöltődtem. Szükségem is volt erre, 
mert a sok küzdelem teljesen kimerített. Az 
állandó szélmalomharc, amit vívtam, sehová 
se vezetett. Minden időmet és energiámat 
arra fordítottam, hogy sérült lányomért min-
dent megtegyek, és alárendeltem mindent és 
mindenkit ennek érdekében. Közben észre 
sem vettem, hogy minden összeomlik körü-
löttem. Már nem volt szerető, biztató sza-
vam, mindenért csak elégedetlenkedtem, 
állandóan panaszkodtam. 
Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy megis-
merhettem Végh Tamás bácsit és Julika né-
nit. Nagyon sokat beszélgettünk főleg Julika 
nénivel, és mindig olyan jók voltak ezek a 
beszélgetések. Köszönöm nekik a türelmü-
ket, kitartásukat és biztatásukat. 
Mert végül hosszú vívódás után beláttam, 
ez egyedül nem megy, és az egyik ilyen 
beszélgetés alkalmával elfogadtam az Úr-
nak felém nyújtott kezét, befogadtam Őt a 
szívembe. Leírhatatlan öröm volt ez szá-
momra. 
Sokat hallottam Biatorbágyról, Sebestyén 
Julianna tiszteletes asszony is kérdezte,  
nincs-e kedvem elmenni? De még nem adó-
dott rá alkalmas idő. Sokat beszélgettem vele 
is, adott egy-egy könyvet olvasni, vagy fil-
met ajánlott, hogy nézzem meg. Mindezt 
mindig a legjobbkor, mert szükségem volt 
bátorításra, és sokat tanultam ezekből is. 
Köszönöm neki is a beszélgetéseket, biztatá-
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sokat. 
Az Úr pedig olyan szépen elkészítette az 
alkalmas időt, hogy elmehessek Biatorbágy-
ra. Most már azt is tudom, nem véletlen, 
hogy azon a héten kellett ott lennem. Megér-
kezés után ezt az igés kártyát kaptam: 
„Veled leszek... Nem maradok el tő-
led, nem hagylak el. (Józs 1,5b) 
Hátoldalán ezzel a magyará-
zattal: „Mivel Isten nem 
hagy el, és nem távo-
zik el mellőled, te 
se akarj eltávozni 
mellőle. Így a 
hitben békességet 
találsz.” Ez  hihe-
tetlen nagy aján-
déka az Úrnak, ami-
ért azóta is végtelenül 
hálás vagyok, de legfőkép-
pen azért, amit ott elvégzett 
bennem. 
A tükör, amit elém tartott, sú-
lyos teherként nehezedett rám. 
Egy-egy előadás, áhítat végén 
úgy éreztem, a rám nehezedő 
súlytól nem tudok felállni a 
székről. 
Az egyik előadás címe az volt: „Hol a helyed 
a családban?” 
Ott értettem meg, hogy én egyáltalán nem 
voltam a helyemen. Borzasztóan szégyellem 
magam, és nagyon bánt, hogy ennyi fájdal-
mat okoztam szeretteimnek. Volt, aki figyel-
meztetett erre korábban, de nem láttam be, 
hogy igaza van. 
Az esti áhítatokon a 73. Zsoltár volt, amiben 
Ászáf is irigykedik, elégedetlenkedik. 
Ismét elszégyelltem magam, mert ahelyett, 
hogy hálás lettem volna azért, amim van, 
például a családom, én csak panaszkodtam, 
elégedetlenkedtem, és irigykedtem másokra. 
Amit még nagyon a szívemre helyezett az 
Úr, hogy meg kell tudni bocsátani és bo-
csánatot kérni. 
De mindent végiggondolva jó volt leborulni 

az Úr elé, a kereszt alá, és letenni elé a bűn-
batyumat. 
Olyan jó volt az a pár nap, amit a közelében 
tölthettem, és valóban csendben csak rá fi-
gyelni. Utolsó nap már sajnáltam, hogy vége 
van, bár jó volt másképp hazajönni, mint 

ahogy odamentem. 
Megértettem, hogy nekem 

kell megváltozni és 
nem erőszakosan 

másokat megvál-
toztatni, és olyan 
jó megtapasztal-
ni, hogyha én 
változom, a kör-
nyezetem is pozi-
tívan változik. 

Még nagyon az út 
elején járok, sokat kell 

még tanulnom, de mindent 
megteszek ezért, és szeretnék az 
Úr közelében maradni és olvasni 
az Igéjét. Ahogy ígérte, Ő mel-
lettem van, és szól hozzám Igé-
jén keresztül, és csak annyit 
kér, teljes szívvel bízzak benne, 
és legyek türelmes, hisz annyi-
szor megmutatta, számára 

nincs lehetetlen. 
Övé a hála és a dicsőség! Ámen.    
              Nagy Tünde  

Imádság - Csüggedtekért  

Szerető mennyei Édesatyánk,  

ha kísértés fog el, hogy értéktelen-

nek tartsuk magunkat, emlékeztess 

arra, hogy mennyire szeretsz minket     

Krisztusban - mindhalálig.  

Segíts, hogy ne fecséreljünk időt  

azzal, hogy hibáink miatt emésszük 

magunkat, hanem törekedjünk  

hasznos szolgálatokra. Ámen.  



 

 

Bizonyságtétel Istenrôl a 
fényképezôgépen keresztül 
„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthe-
tő el a hegyen épült város. A lámpást sem 
azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem 
hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít 
mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti 
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák 
jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti meny-
nyei Atyátokat.” (Mt 5,14-16) 
Mikor Németországból ideköltöztem ebbe a 
gyülekezetbe, jóllehet sok mindent hoztam 
magammal, mégis csak két komolyabb tárgy 
volt, ami csak ott a messzeségben került bele 
az életembe. És pont ez a két dolog volt az, 
amit elloptak, amikor egy bűnbánati héten 
betörtek ide a kántorlakásba. Mind a kettő 
súlyos eurókba került, de nagyban megvál-
toztatták az életemet, és a hitéletemet egya-
ránt. Isten elképesztő világot nyitott ki előt-
tem ezeken keresztül, és felsorolni is lehetet-
len, hogy mennyi mindent mutatott meg ma-
gából ezen a két eszközön keresztül.  
Ez a két dolog pedig nem más, mint a fény-
képezőgép és a harsona. Az utóbbiról töb-
bet olvashatunk az Igében, és már többször 
beszéltem is róla a kórusnak. Az előbbi talál-
mány viszont nem megy vissza a bibliai 
időkbe. Számomra olyannyira friss élmény, 
hogy több mint 10 évnyi várakozás után, 
végre most karácsonykor érezhettem először: 
kaptam egy rendes fényképezőgépet. Igaz, 
nem szabadna inni előre a medve bőrére, de 
mégis nagyon úgy érzem, hogy ez a sokak-
nak talán apróságnak tűnő dolog, nagyon 
komoly mérföldkő az életemben.  
Bár első gyermekem megszületése is elég 
nyomós indok volt egy kamera beszerzésére, 
de akkor csak egy pici kis kompakt lett a 
tulajdonom. A számok nagyok voltak rajta – 
kivéve az árcédulát – és hú még ezt is, meg 
még azt is tudja. De használva hamar azt 
éreztem, hogy ez csak a bosszantásomra jó. 
Vissza-vissza nézve a két különböző fényké-
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pezőgéppel készült képeket, nem értettem, 
hogy miért ekkora a különbség. Elégedetlen-
ségem komoly utánajárásba torkollott, mert 
nem hittem el magamról, hogy pár év eltelte 
után csak ennyivel rosszabb képeket tudok 
készíteni. És nemsokára rájöttem valamire. 
Bár a presbiterek kivágtak már az udvarról 
néhány fenyőfát, mégis sötét maradt a kán-
torlakás. Bátyám cinikus – de utólag megért-
ve nagyon bölcs – mondását kell idéznem: 
„Öcsi, a fényképezéshez fény kell!” Ezt ka-
pizsgálva, mégse dobtam ki a kamerámat. 
Kicsit megkönnyebbültem, hogy a fény 
mintha lényegesen olcsóbb lenne mint egy jó 
fényképezőgép. Így az akkori karácsonyfa 
alá vaku került. Na ez volt szerintem egy 
másik nagyon fontos mérföldkő. Ugyanis a 
fény nagyban megváltoztatta a képeket. Elő-
ször is, újra éltek a színek. Másodszor pedig 
elkezdődött egy másik komoly utánajárás. 
Ugyanis a fény nagyon sokféle minőségű 
lehet.  
Igazából e hosszú bevezető után itt értem el 
mondanivalóm lényegéhez: a fényhez. De 
felmerült bennem a kérdés, mi köze lehet 
egy zenésznek a fényhez? A sorozáson rög-
tön kiszúrták, hogy a fizikával komoly gond-
jaim vannak, mégis engedjék meg, hogy itt-
ott inkább helyreigazítást kérve, de mégis 
csak elmondjam e fizikai témájú mondaniva-
lómat is. A fény hullám. Ugyanúgy, mint a 
hang. És vannak az emberi szem számára 
látható és láthatatlan spektrumai a fénynek, 
és vannak az emberi fül számára érzékelhető 
és nem érzékelhető tartományai a hangoknak 
is. És én is, „bár tükör által homályosan lá-
tok” de köszönöm, ha tudatlanságomban is 
hordoznak és nevelnek.  
Biztos vagyok benne, hogy együtt könnyebb 
a színről-színre látás felé közeledni! 
Olyan természetes számunkra, hogy nap 
mint nap van Nap. Nagyon ritkán nézzük, de 
a hatását szinte mindig látjuk. Mégis, talán 
kevéssé vizsgáljuk. Pedig, ha a Nap nem is, 
de a fény bizony Krisztus szimbólum. 
Gondolhatunk a gyertyára is, amely ma-



 

 

gát felemésztve világít és meleget ad. A 
Krisztus szimbólumok viszont gyakran 
minket vizsgáztatnak. Mennyire vagyunk 
Krisztusiak? „Ti vagytok a világ világossá-
ga.”?! 
Néha eltűnődünk a naplementében vagy a 
napkeltében. Szabad rögtön át is fordítanom: 
nagypéntek, karácsony? Olyankor a légkör 
megszűri a nap fényét. Így más lesz a színe. 
De hiszen a fénynek csak egy színe van, 
nem? A fehér. Nem, nem, a fehér nem szín! 
A fehér a színek összessége! Ha a fényt 
megszűrjük, csak akkor lesz színe! És bár a 
nagypéntek feketének tűnik, mintha ak-
kor már nem is lenne szín, vagy ott már 
nem is lenne fény. Pedig csak épp kikerült 
a fény a látómezőnkből. De ilyenkor is lát-
hatjuk a hatását. Csak a Holdra kell néznünk. 
(Így lett nemsokára derítőlapom.) Viszont a 
húsvét talán minden ünnepnél fehérebb. 
Tudom rossz a hasonlat, de mintha delel-
ne a nap. Igazából bele se lehet nézni. Ke-
resztyén módon világítani is csak húsvéti 
örömmel lehet. Mint ahogy világítani is 
csak fehérrel lehet. Ugyanis, ha a fotótémára 
érkező fény nem fehér, akkor nem a valódi 
színét látjuk. Ha tudná az olvasó, hogy a 
fotósok mit küzdenek a kép „előhívásakor”, 
hogy mi a fehér! Mert ha az nem pontos, 
akkor egyik szín sem 
stimmel. Elég egy 
színes fal a szobában, 
és már jön az úgyne-
vezett szürkekártyával 
az ügyeskedés, hogy 
majd ki lehessen talál-
ni, hogy mi az igazi 
fehér! Nekünk keresz-
tyéneknek is de jó 
volna, ha néha 
„szürkekártyával” 
járnánk, hogy bizto-
sak legyünk az igazi 
feltámadással kapcso-
latban. Hogy teljes 
legyen az életünk! Ne 
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csak szűrt, színezett! Használt digitális fény-
képezőgép vásárláshoz azt tanácsolták ne-
kem: csinálj egy igazán fehér képet. Ami 
mindenhol túl fehér! De kell ennek az ellen-
téte is! Csinálj egy olyan képet is, ahol az 
objektív sapkát nem veszed le! Utána nézd 
vissza a képeket 100%-os nagyításban. Ha 
túl sok színes pontot látsz, és nem minden 
fekete vagy fehér, akkor ott baj van az érzé-
kelővel, más néven szenzorral! És a lelkünk 
szenzora? Meglátja mindenben a sötétsé-
get, a bűn romboló valóságát? Látja min-
denben a fehéret, hiszi és éli mindenben 
Krisztus feltámadását? 
De van a színeken túl is mit tanulni a fény-
ről. Ha a Napnak vagy a Holdnak háttal állva 
szemléljük árnyékunkat, megint tanulhatunk 
valamit. Árnyékaink kontúrjai élesek, kemé-
nyek.  
Olyan, mintha mobilunk vakujával egy ici-
pici pontból világítanánk. Ahhoz, hogy az 
árnyékok puhábbak, lágyabbak legyenek, 
nagyobb fényforrásra van szükségünk. Vagy 
legalábbis azt a viszonylag nagy fényforrást 
közelebb kell hozni a témához. Volt aki 
megkérdezte tőlem Berekfürdőn, hogy mire 
jó az a nagy esernyő? Hát, pont arra, amire 
az összefüggő felhő az égen. Alig fogom 
látni az árnyékomat. Minden árnyék puha, 

lágy, átmenetes. És ha 
történetesen ezt a két 
fajta világítást egy 
portré alany arcán 
vizsgálom, akkor óriá-
si különbséget látok. 
Mondhatni, minél 
szórtabb a világítás, 
annál simábbak a rán-
cok.  
Mi zenei szolgálók, 
talán nem vagyunk 
folyamatosan a gyüle-
kezet előtt. Bár szép 
magas „lámpatartóba” 
helyezett bennünket 
Isten, ott a karzaton. 



 

 

Mégis, fényünk mondhatni nem állandó, 
mint lelkészeinké, presbitereinké. Nem ál-
lunk látványosan elől minden hétköznapon. 
Egy-egy nagy ünnepen vaku módjára felvil-
lanunk egy-egy zeneművel. Hosszú-hosszú 
szólampróbákon keresztül töltődnek konden-
zátoraink. Aztán a fényünk 
ugyan Forte :), néha fortis-
simo, de egy pillanat alatt 
el is szállt. Viszont sok 
emberi szív szenzorában 
mélyen rögzül, beexponá-
lódik. És ki-ki majd ké-
sőbb újra meg újra előhívja 
a szívében. Vigyázz! A te 
szívedben is ott van! Ké-
sőbb is helyesen fogod tudni előhívni? 
De ha már többen vagyunk zenei szolgálók, 
az olyan, mintha sok kicsi lámpa egymásba 
kapaszkodna. Közelebbi lesz a fény, na-
gyobb a fényforrás. Minden árnyék puhul és 
lágyabb lesz. Csak vigyázz, egyszerre kell 
villannunk! Tudod a szinkronidőt? Ne fe-
lejtsd el: minden szerdán pontban fél hét! 
Ugye, mi már mindannyian örökvillanók 
vagyunk?! Mert akkor te is jöhetsz!  
Tudod, száz éve, még csak magnéziumpor 
volt, de ma, „Ma van az üdvösség napja”! 
Ha úgy ragyog a mi világosságunk az em-
berek előtt..., akkor majd ők is jönnek, 
hogy dicsőítsék a mi mennyei Atyánkat! 
Csak figyeljünk arra, hogy fényünk valódi 
fehér legyen! Legyen benne minden szín. 
Ne csak karácsonyi. Ha érzékeli a szívünk a 
legsötétebb bűnt és a legvilágosabb pontot is, 
és közte minél több átmenetet, akkor 
„tündököljetek”! Hadd lássák az emberek a 
ti jó cselekedeteiteket! 
Igazából itt be is fejezhetném. Hiszen a ma-
gam sete-suta, villogó módján próbáltam 
mindenkinek kedvet csinálni a kórusmunká-
hoz. De van még egy fontos tapasztalatom. 
Most, hogy nem azért lett fényképezőm, 
mert sose volt, vagy azért, mert a régit ellop-
ták, most végre összehasonlíthattam két gé-
pet egyszerre. És meg is próbáltam többször, 
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hogy pontosan ugyanazt, pontosan ugyanúgy 
bevilágítva, ugyanúgy beállítva, melyik gép 
milyen képet csinál. Hát a különbség szinte 
hihetetlen! Hiába ugyanaz a téma. A világ a 
két képen mást lát. Rengeteg múlik az opti-
kán. Hogy milyen szemmel nézzük a vilá-

got. De talán még több a 
hajdani filmen, vagyis ma 
a szenzoron. Hogy milyen 
szívvel éljük át a világot. 
Ha úgy érzed, öreg vagy 
már, ne félj! Nem csak 
szenzortisztítás létezik! 
Jézustól újat is kaphatsz! 
Ha kell, nap mint nap. Itt 
nem csak rólad van szó!  

Ez nem egy szelfi klub! Ne érd be keveseb-
bel! „Isten a maga képére teremtett téged!” 
Örök életre.  
Nem szégyen, én is most kezdem újra olvas-
ni a használati utasítást! Sokat segít a dicsőí-
tésben! SDG 

Németh Pál kántor-karnagy  

VILÁGOSSÁG�
„Világosság�támad�fel�az�igazra,�és�az�
egyenesszívűekre�öröm.”�(Zsolt�97,11)�

„Az� igazak�ösvénye�pedig�olyan,�mint�
a� hajnal� világossága,�mely�minél� to-
vább� halad,� annál� világosabb� lesz,� a�
teljes�délig.”�(Péld�4,18)�

„Ragyogóbban�kelne�időd�a�déli�fény-
nél,� és� az� éjféli� sötétség� is� olyan�
lenne,�mint�a�kora�reggel.”�������
(Jób�11,17)�

„Nem�a�nap�lesz�néked�többé�nappali�
világosságod,� és� fényességül� nem� a�
hold�világol�néked,�hanem�az�Úr�lesz�
néked� örök� világosságod,� és� Istened�
lesz�ékességed.”�(Ézs�60,19)��



 

 

Bemutatkozás 
Nagy örömet jelent számomra az, hogy a 
gyakorlati évemet a Fóti Gyülekezetben tölt-
hetem. Barna Edit vagyok, a Károli Gáspár 
Református Egyetem lelkész szakának 
„majdnem végzős” gyakornoka. A 2018-as 
évet a gyülekezetben töltöm, előbb megfi-
gyelőként, majd Isten dicsőségére szolgatárs-
ként. A február eleje óta eltelt idő alatt a 
gyülekezetet befogadó, szeretetteljes közös-
ségként ismertem meg. Egy teljesen más 
közegben vagyok itt jelen, mint az egyete-
men, és nagyon nagy a különbség. Az egye-
temen inkább a tudományos légkör uralko-
dott, itt pedig egy élő gyülekezettel lehetek 
együtt. 
Istennel való kapcsolatom négy éves korom-
ban kezdődött. Édesanyám tanított meg 
imádkozni, és ez nekem az életet jelentette, 
és a kapaszkodót, mert a szüleim is ekkor 
váltak el, és nehéz időszak volt ez számukra, 
és számomra is. Édesanyámnál maradtam. 
Minden este és néha éjszaka, illetve napköz-
ben is Istenhez imádkoztam, Akire az élet 
teremtőjeként tekintettem, és abban bíztam, 
hogy örök életet akar adni nekem is. Az éle-
tet ekkor bizonytalanként éltem meg, ahol 
egyedül Isten biztos pont, és amikor becsuk-
tam a szemem, összekulcsoltam a kezem, és 
megszólítottam Őt, akkor átéltem, hogy nem 
vagyok egyedül, és ha a családom nincs is 
együtt, hozzá mindig fordulhatok. Nagy kin-
csem volt ekkor a képregény Bibliám, ami az 
Újszövetséget tartalmazta, és csak nyomta-
tott betűk voltak benne, így egy idő után már 
óvodásként is el tudtam olvasni. Nagyon 
szerettem azokat a jeleneteket, amikben  
Jézus szerepelt, és csodálattal olvastam, alig 
tudtam betelni vele. A keresztutat és az Ő 
megfeszítését ekkor még nem értettem. 
Édesanyám, akivel együtt éltem Csepelen, 
gyermek-istentiszteletekre is elvitt, ahová 
szerettem járni. Édesapámat is meglátogat-
tam Budakalászon, és arra kértem, hogy va-
sárnaponként menjünk el az ottani reformá-
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tus templomba is. Rossz érzéssel töltött el 
ebben az időben az, hogy nem voltam meg-
keresztelve, mert a szüleim nem tudták el-
dönteni, hogy melyik felekezethez tartoz-
zam, ugyanis édesanyám református, édes-
apám katolikus volt, így néha katolikus mi-
sén is részt vettem. A rossz érzést az okozta, 
hogy hiába volt meg a közeledés Isten felé 
bennem, a többi megkeresztelt gyerek között 
valahogy úgy éreztem, én más vagyok, kül-
sős, aki nem tartozik igazán közéjük. 
Édesanyám hittanra is beíratott már első osz-
tályos koromban, aminek először nem örül-
tem, de amikor már jártam, akkor sokat je-
lentettek, és fontosak voltak számomra a 
hittanórák. Teljesen fakultatív órák voltak 
családias légkörben. Édesanyám vitt el egy 
rendezvényre is, ahol kapcsolatba kerültem a 
VISZ-el, ami nagyon megfogott, és végül a 
gyermekeknek szóló Biblia felfedező levele-
ző sorozataikat végigcsináltam, és mindig 
nagyon vártam a leveleiket. Az iskolában 
barátokat szereztem, és beszéltem nekik  
Istenről, de ők ezt nem vették komolyan. 
Budakalászi barátnőimmel a pomázi gyüle-
kezet gyermektáborába is elmentünk, ez em-
lékezetes volt számomra. 
Hatodikos korom végén édesapámhoz köl-
töztem. Ekkor már konfirmáció előkészítőre 
jártam Csepelre. Tizenhárom évesen konfir-
máltam, és ezzel az alkalommal a felnőtt 
keresztségben is részesültem. Örültem an-



 

 

nak, hogy végre már ezen a módon is Isten 
népéhez tartozhatom. 
A konfirmációt követő nyáron részt vettem a 
pomázi gyülekezet nyári konferenciáján  
Tihanyban, ahol főleg idősek voltak. Pap 
Lászlóné Erzsike néni tartott áhítatot annak a 
gyülekezeti hétnek a végén, ahol megszólí-
tott Isten Igéje. Az Ige a Filippi 3,7-8 volt: 
„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, 
kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kár-
nak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én 
Uram ismeretének páratlan nagyságáért. 
Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek 
ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.” 
A felismerés számomra döbbenetes volt. 
Körülnéztem, és nem láttam olyan szemeket, 
akik észrevették volna ezt, de én úgy érez-
tem, hogy az Ige a szívembe talált. Egy-
szerre megértettem mindazt, hogy mit 
jelent Jézust követni, amiről mindenki 
beszélt, de addig nem értettem. Mindent el 
kell hagynom érte. 
Csendes és visszahúzódó típus voltam, és 
nehezen nyílt meg a szám a hangos imádság-
ra is. De akkor már tudtam, hogy testvéreim 
vannak, és azt az Igét, amit kaptam, komo-
lyan is vettem. Akkoriban sok mindentől 
megszabadultam az életemben, mert minél 
több időt akartam Isten közelében tölteni. 
Budakalászi barátnőimmel a pomázi ifibe 
kezdtünk járni. Emellett másik ifibe is jár-
tam. Ezután a nyár után, újévkor volt egy 
beszélgetésem az unokatestvéremmel, akivel 
egy osztályba jártunk, és megvitattuk, merre 
menjünk tovább az életben, hová jelentkez-
zünk középiskolába. Ekkor vetődött fel elő-
ször a teológia lehetősége, unokatestvérem 
pedig ragaszkodott hozzá, hogy ott a helyem. 
Kicsit lázadoztam az ötlet ellen, mert nem 
akartam emberek elé állni. 
Mindig is szerettem a matematikát és a bio-
lógia is közel állt hozzám, így egy reál gim-
náziumba is jelentkeztem, de végül mégis a 
Baár-Madas Református Gimnáziumba men-
tem a hittan érettségi miatt. A teológia, és 
ennek a hívása ugyanis nem hagyott nyugtot 
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nekem. A gimnázium ideje alatt továbbra is 
jártam az ifjúsági bibliaórákra, és az osztály-
ban az egyik osztálytársammal imakört is 
szerveztünk, amit hetente tartottunk meg. Az 
iskolában működő KERT – iskolai saját 
szervezésű ifjúsági bibliaóra – alkalmait is 
látogattam. Nagy öröm volt, hogy az érettsé-
gi felé közeledve az osztály imaközössége 
nagyobb lett, együtt olvastunk Bibliát és 
énekeltünk is. Egyre inkább a teológiára 
készültem, és a szerelem is rám talált ekkor. 
Ebben az időben találkoztam a női lelkész-
ség ellen való állásponttal, így végül biológi-
ából érettségiztem. Nagy fordulatot vett az 
életem, amikor a régi kertészeti egyetemre, a 
Corvinus Egyetem kertészmérnöki karára 
jelentkeztem, ahol elkezdtem a tanulmányai-
mat, és menyasszony lettem. Valami azon-
ban nem hagyott nyugodni. Hiába szerettem 
a biológiát, és úgy tűnt, minden rendben, 
mégsem találtam a helyem, mintha minden 
egyetemi előadáson és gyakorlaton kívülről 
láttam volna magam. Mit keresek én itt?       
– tettem fel magamnak a kérdést. Nem tud-
tam szabadulni attól, hogy a teológián lenne 
a helyem. 
Végül beadtam a jelentkezésem a teológiára. 
Az alkalmassági vizsgán nem volt kétségem 
afelől, hogy ott kell lennem. Felvettek, és a 
gólyatáborban már éreztem, hogy a helye-
men vagyok, hazaértem. A teológiai évek-
nek azzal a gondolattal a szívemben kezd-
tem neki, hogy Isten szeretetét, elfogadá-
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sát, új, vele való életre hívását hirdessem 
mindenkinek, amit én is megtapasztaltam. 
A vőlegényemmel való kapcsolatom rombo-
ló irányba haladt, így végül nem házasodtam 
meg. 
A teológián töltött évek alatt sokat formá-
lódtam, lelkileg is érettebb lettem.  A ne-
hézségek közt átéltem Isten megtartó ha-
talmát, tanító szeretetét. Bátran teszem az 
életem az Ő kezébe, rábízva mindent, és 
készen arra, hogy az Ő bátorító, fegyelme-
ző, szeretetteljes, iránymutató, életadó 
üzenetét hirdessem a rám bízottaknak. 

 
Ki lehet Isten temploma? 

Üdvösségre nem vezethet 
harangszó, sem orgona, 
csak újjászületett ember 
lehet Isten temploma. 
Az lehet Isten gyermeke, 
akit Szentlelke betölt,  
csak arra vár dicsőséges 
örök élet odafönt! 
Istennel is, világgal is 
barátkozni nem lehet,  
kétfelé sántikálóknak 
útja mennybe nem vezet. 
Föld vándora, jól gondold meg, 
míg vonulsz sírod felé,  
ha nem térsz meg, hogyan állsz majd, 
az ítélő Úr elé?! 
Döntened csak addig lehet, 
ameddig szíved dobog,  
késő lesz már, ha a halál  
szíved ajtaján kopog.  
Boldog, aki még időben 
döbben rá, hogy vétkezett,  
elhiszi, hogy Jézus Krisztus  
érette is vérezett! 
Ő rég keresztfára verte 
bűnt rejtő óemberét,  
járhat Jézus lábnyomában, 
imádhatja szent Nevét.  

       Pecznyík Pál 

Szeretô Isten 
Kedves Testvérek! 
Engedjétek meg hogy megosszam veletek 
bizonyságtételemet. Egy Igével szeretném 
kezdeni, amit kaptam, és ami mindig meg-
erősít:  
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden 
szükségeteket az ő gazdagsága szerint 
dicsőséggel a Krisztus Jézus-
ban.” (Fil 4,19) 
Kun Terézia vagyok. 2016-ban köl-
töztünk Fótra a férjemmel. Az újra-
kezdés reményével a szívemben ér-
keztem. Több sikertelen lombik prog-
ram után és örök-
befogadási kérel-
münk elbírálásá-
ra várva. Négy 
évig éltünk    
Pécsen a férjem 
munkája miatt. 
Nem sokkal a 
beköltözés után 
kiderült, hogy a férjemnek már több 
hónapja egy másik nő is van az életé-
ben. Úgy éreztem, hogy ilyen nincs, 
ez nem velem történik. Miért nem 
szeret engem az Isten. Új ház, végre 
több időt tudunk együtt tölteni, a fér-
jem munkája miatt sokszor voltam 
egyedül. Teljesen összetörtem, de 
első perctől kezdve szerettem volna 
megmenteni a házasságunkat. Új 
munkahelyen is kezdtem Dunakeszin. 
Teljesen új, ismeretlen környezet. A 
család távol. Akkor még nem tudtam, 
hogy az én Uram már készítette a 
tervét, amikor Pécsen megpályáztam 
az állást, de nem tudtam rögtön Dunakeszin 
dolgozni. A munkahelyemen egy hívő kol-
leganő irodájába ültettek, aki első perctől 
kezdve testvéri gondoskodással, szeretettel 
vett körül és aki a mai napig életem fontos 
szereplője. Ő látta kétségbeesésemet és 
ajánlotta, hogy keressem fel a tiszteletes 
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Megosztani való 
Létezik egy világ, amely kiemelten ott van 
az okos eszközök, számítógépek főképernyő-
jén, kis ikon formájában, üzen és vár, hogy 
rákattints, kerülj kapcsolatba. Nyisd meg, 
legyél a része, és ő is a tiéd. Áldozd rá az 
időd, és éld ott az életed – lehetőleg – minél 
nagyobb hányadát. Légy érdekes, és követő-
id is lesznek, illetve te is követhetsz máso-
kat. S érezd a hiányát, ha nincs veled. Mára a 
kommunikációs hálózatkutatás kimeríthetet-
len táptalaja, amelyben tényleg megvalósul a 
földgolyó faluvá – és sokszor kocsmává – 
zsugorodása. Nagyapáink nem értenék, mi is 
ez az egész, és csak legyintenének, hogy 
hitvány haszontalanság. Ám ezt már koránt-
sem lehet ilyen egyszerűen kezelni. 
A közösségi médiáról manapság már ezeket 
szinte mindenki tudja, és még azon túl is sok 
mindent. Talán azt is, hogy habár a minden-
napok része lett, és jóformán kikerülhetetlen, 
mint a bankrendszer, mégsem normális ez az 
egész jelenség, de az általános vélekedés 
szerint ez még a legkevesebb abnormalitás 
egy beteg, önmagából kifordult világban. 
Viszont a fiatal generáció digitális bennszü-
löttjei számára maga a „paradicsom”. 
Valójában nehéz lenne meghatározni, mire is 
jó igazán a közösségi háló, és mi a szerepe 
az egyes emberek életében. Egy biztos: stabil 
a pozíciója a mindennapokban.  
„Kapcsolatot tarthatsz barátaiddal, családtag-
jaiddal és más ismerőseiddel. Megoszthatsz 
fényképeket és videókat” – írja a legnagyobb 
szolgáltató, a Facebook, meghatározva, mire 
is való ő igazán.   Rá is „kattant” a világ ren-
desen az elmúlt 14 évben, és a kétmilliárdnyi 
felhasználó közül sokan az emberi létezés 
egyik alapjának tartják. Ez persze szélsősé-
ges megközelítés, de tény, hogy az aktív 
felhasználók nagy hányadot áldoznak az 
életből a virtuális életformára, és az imént 
említett hálózaton kívül a legnagyobbak közt 
jelen van még a hasonló profillal rendelkező 
Twitter és az Instagram is.    

asszonyt. Az első találkozáskor nagyon meg 
voltam illetődve, gyermekkoromban a nagy-
szüleim esti imádságán, és hogy megkeresz-
teltek, illetve az esküvőnkön kívül nem jár-
tam templomban. Az elmaradt gyermekáldás 
nehézségei miatt elfordultam Istentől. Azon-
ban hamar megéreztem, hogy az Úr akarata 
volt, hogy visszataláljak hozzá. A lelkészek 

és a gyülekezet szívélyessége nyugal-
mat, békességet adott és ad nekem. 
Rendszeresen jártam lelkigondozásra, 
és fokozatosan kerültem közelebb 
Istenhez, lettem erősebb a hit által. 
Közben próbáltam megmenteni a 
házasságomat, ami nem sikerült. Ko-

moly betegségei-
met is orvosolni 
kellett, de az Úr 
velem volt, veze-
tett, segített, 
tanácsot adott. 
Folyamatosan 
éreztem és ér-
zem, hogy velem 

van. Templomba kezdtem járni, a 
Biblia olvasása napi szinten az éle-
tem része lett. Örömmel mentem a 
Keresztkérdések sorozat alkalmaira is. 
Úgy éreztem, bármilyen szörnyű dol-
gok is történnek velem, nem vagyok 
egyedül.  
Megérkeztem. 2017 májusában átad-
tam a szívemet az Úrnak.  
2018 márciusa van, és a betegségeim-
ből kigyógyított, a munkahelyemen 
segít helytállni, és tudom, hogy a la-
kás gondomat is meg fogja oldani. 
Most még átmenetileg, de remélem, 
minél hamarabb véglegesen is. Hálás 

vagyok az Úrnak, hogy bár még nem tartok 
ott, ahol tartani szeretnék, de már nem tartok 
ott, ahol tartottam, és bízom az Ő időzítésé-
ben. Mert minden úgy lesz, ahogy lennie 
kell! 
Köszönöm hogy megoszthattam. Áldott le-
gyen az Úr neve! 
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Kapcsolatot tartani bármilyen formában, 
„lájkolni”, „posztolni”, megosztani, hozzá-
szólni stb. Mára az üzleti életnek is elenged-
hetetlen része, na és a politikának ugyanúgy. 
A magánember, a kisember általában öröm-
mel tart kapcsolatot, beszélget, „csetel” a 
Kanadában, USA-ban, Togóban, Izlandon, 
esetleg Gávavencsellőn, Nemesmedvesen, 
vagy bárhol élő gyermekeivel, rokonaival, 
barátaival. Teszi is 
és teheti, mert jó 
dolog kedves, szere-
tett arcokat látni, és 
velük szót váltani    
– ingyen és azonnal. 
Fontos kiemelni, az 
ifjúságra, a fiatal 
generációkra komo-
lyabb hatással van, 
amelynek következ-
ményeit számos 
esetben a pszicholó-
gián mérik fel. 
Amúgy egyre keve-
sebb a csintalan, 
rosszcsont, rohangá-
ló, vásott „kölyök”, mert csak ülnek, és az 
okostelefonnal ápolnak meghitt, bensőséges  
kapcsolatot – bár szülőt is látni ilyet eleget. 
Egyébként pedig korlátlan a bolyongási lehe-
tőség a Zuckerberg-galaxisban, könnyű el-
veszni is benne.  
Kimeríthetetlen a felvonultatott „cukiság-
mennyiség”, a hír, információ/dezinformáció 
– és mindehhez saját értékként hozzá is tehe-
tünk bármit. Akár közérdekűt, hasznosat. 
Máskülönben az egyéni exhibicionista hajla-
mok szabnak csak határt – és az admin cen-
zor – mindannak, ami megjelenhet. Nem 
részletezném azt a széles palettát, ahol sok 
esetben egy szakmailag kellően motivált 
elmeorvos bátran csemegézhetne a kirajzoló-
dó kórképek láttán. S ha már itt tartunk, fon-
tos beszélni arról a jelenségről, amire már a 
fent említett cégek vezetői közül jó néhá-
nyan felhívták a figyelmet, és hazánkban is 

bizonyítást nyert egy felmérés alapján, mi-
szerint a magyarok 29 százaléka telefon- és 
közösségimédia-függő. Ők azok, akik beval-
lották. A válaszadók túlnyomó többsége 
azonban „csak” az okos telefonjával fekszik 
és kel, s amikor csak lehet, aktivizálja magát 
a rendszeren, de nem érzi magát függőnek, 
jó lehet szeretne változtatni, és kevesebb időt 
tölteni mindezzel. 

A Facebook első 
elnöke nemrég azt 
mondta a közösségi 
médiumról, hogy az 
„Isten tudja, mit 
művel gyermekeink 
agyával”. Elárulta 
azt is, hogy a korai 
fejlesztők is tudták, 
a like-ok és kom-
mentek okozta do-
paminlöket miatt a 
felhasználók egyre 
több időt töltenek az 
oldalon. Egy koráb-
bi vezető úgy nyilat-
kozott, a Facebook 

kezdeti alkalmazottai nem látták előre, hogy 
a közösségi médiumok „tönkreteszik a társa-
dalom működését”. A cég egyik alapítója és 
befektetője pedig hozzáteszi, „a Facebook a 
hüllőagyat stimulálja” – tehát a félelmet, a 
dühöt és a támadási aktivitást táplálja. Ehhez 
azt hiszem nem is kell sok, hiszen a modern 
ember nagyrészt úgyis egyfajta konfliktus 
kultuszban tengődik. Ha direkt nem is vesz 
részt, de gerjesztheti, és szeret felháborodni, 
úgy továbbadni, s alaposan megrágni min-
dent kellő aggodalommal. Választási kam-
pányban különösen érvényesül mindez... 
Aggódnak kissé a Szilícium-völgy fejlesztői 
is, és gyermekeiket nem engedik fejlesztése-
ik közelébe, derült ki ez is nem régiben. A 
néhai Steve Jobs az iPad megjelenésekor 
már kijelentette, hogy nem adja oda gyerme-
keinek, és úgy egy éve Bill Gates is a tiltá-
sokról beszélt. Ő például nem engedte a tele-
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fonhasználatot a gyerekeinek 14 éves korig, 
és utána is csak szigorú korlátok között. A 
fejlesztők is hasonlóan gondolkodnak, mert 
tudják, az okostelefon és a közösségimédia-
függés szorosan összetartoznak. 
A tanulási képességekre, és a koncentrációra 
is rossz hatással van a korlátlan közösségi 
médiahasználat, bizonyítja egyre több tanul-
mány és egyetemi kísérlet. Többek között 
figyelem- és memóriazavart okoz, minda-
mellett, hogy károsan befolyásolja a közpon-
ti idegrendszert is. Ugyanakkor képtelenség 
lenne a fiatalokat tiltani mindettől, mert sok 
esetben a leckét és a tanulmányokkal kap-
csolatos információkat is ezen a csatornán 
keresztül érik el.   
Habár a francia oktatási minisztérium már 
decemberben úgy döntött, hogy kitiltják az 
okostelefonokat az általános és középisko-
lákból a felmerült oktatási problémák miatt, 
a rendszert önmagát már rég nem lehet fel-
számolni, mert rá épül nagyon sok dolog. 
Az instant véleményezett áttekintést követő-
en kijelenthetjük, nagyon nem mindegy, ho-
gyan, milyen céllal és mennyit használjuk a 
közösségi hálót. S itt már ketté kell osztani 
hasznos és haszontalan részre. Ugyanúgy, 
mint a világot, amiben élünk. Lehet dago-
nyázni, tobzódni, időt pazarolva mindabban, 
ami körülvesz. Sodródni az árral, vagy hagy-
ni, hogy magával ragadjon az indulat, és 
mindent kiosztó, megosztó ámokfutóként 
szórni a harag magvait – még akár egy kis 
igei „hintőporozással” is – a tágra nyitott 
digitális karámban. Vagy csak minden szél-
sőség nélkül időnként kulturál-
tan jelen lenni, netán ha lehető-
ség van, csendes visszafogott-
sággal, szeretettel, alkalmas 
időben tenni azt, amire az Isten 
indít, még ha idegennek is tű-
nik a virtuális környezet. Erre 
vannak jó példák, ahol bibliai, 
igei tartalmakat osztanak meg, 
ami gondolatébresztő magve-
tésként is szolgálhat, és sok 

embert el lehet vele érni. De ez akkor sem 
választható el az embertől, aki közli, meg-
osztja. Egy életünk van, amit a Teremtőtől 
kaptunk, s ha az Krisztus által megváltott 
élet, fontos, hogy érezhető legyen, látszód-
jon a hétköznapokban és ugyanúgy a kö-
zösségi oldalon is. A hívőnek illik hitelesnek 
lenni a közösségi hálón is, ha ott van éppen. 
Különben csak valamiféle torz értelmezhe-
tetlen jelenség leszünk a világ szemében. 
Nincsenek egyforma lehetőségeink és képes-
ségeink, valakinek van ideje, módja, érdek-
lődése aktívabban foglalkozni a közösségi 
hálóval, valakinek nincs. 
Viszont helyes mederbe terelni a közösségi 
média használatot, hogy minden a helyén 
legyen, Isten nélkül lehetetlen. Az Úr adta 
belső korlátok híján kivitelezhetetlen. Ponto-
san ugyanúgy, mint az élet egyéb területein. 
Fontos az a bölcsesség, amit csakis felülről 
kaphatunk, hogy észrevegyük a hatásokat, 
amelyeket ránk gyakorol, s tudjunk tenni 
ellene, amikor fontos... A gyermeki lélek-
nek még inkább szüksége van a lépésről 
lépésre felépített „isteni tűzfalra”, hogy 
képes legyen szűrni és átlátni, mi az, ami a 
javára van az egészből, és mi az, ami nem, 
s ki tudja kerülni a függés csapdáit. 
Létezik egy világ, amiben legfontosabb a 
kapcsolat – az Istennel való kapcsolat.  Ezt  a 
világot úgy hívják, hogy élet. A nagybetűs 
ÉLET. A Teremtőnk erre hívott el minket. S, 
hogy ez a kapcsolat létrejöhessen 
„...egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őben-
ne, el ne vesszen, hanem örök élete le-

gyen.” (Jn 3,16) 
Krisztus a kereszthalálával 
nem ismerősnek jelölt, ha-
nem megváltott és megszaba-
dított. Drága, véren váltott 
összeköttetést nyitva ezzel, 
kinyilvánítva Isten hatalmas 
szeretetét. Nem kedvelni kell, 
csak hálás szívvel elfogadni, 
követni Őt kapcsolatban ma-
radva...     Ifj. Elek István  
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Elôször Isten! 
„Ráadásul megadatnak nektek” (Mt 6,33) 
Ez a történet gyerekkoromban kezdődik: 
mindig is szerettem volna színésznő vagy 
táncos lenni, nem a hírnév és népszerűség 
miatt, hanem azért, mert azt éreztem, hogy 
ők tudják igazából átadni a gondolataikat, 
érzéseiket az embereknek: ki tudják fejezni 
magukat, és ezen az emberek el tudnak gon-
dolkozni; szórakozást nyújtanak, ami alatt az 
emberek kicsit elfelejtik a gondjukat, kilép-
nek a jelen világból. 
Főleg a táncosok nyűgöztek le, szerettem 
nézni, ahogy táncolnak, ahogy mozognak és 
ha néztem egy táncos fil-
met, akkor én is egy vol-
tam a táncosok közül. Va-
lahogy mindig magával 
ragadott a zene és a tánc 
harmóniája. Néztem a 
mozdulataikat, és próbál-
tam megtanulni, persze 
nem sok sikerrel. Szeret-
tem volna táncórákra járni, 
táncot tanulni, akár társas-
táncot, akár balettet. Ami-
kor én gyerek voltam, ak-
kor nem igazán volt erre 
lehetőség, így csak vágytam rá. 
Felnőtt koromban sem sokat változott ez az 
érzés, nem szűnt meg a vágy, és még most is 
nagy kedvenceim a zenés-táncos filmek, 
szeretem pl. Bruno Mars és Justin 
Timberlake mozgását, kivételes tehetségek. 
Sokáig úgy gondoltam, hogy lehetetlenség 
most már így 40 éves fejjel megtanulni tán-
colni, és ez megmaradt csak tényleg a vágya-
kozás szintjén. 2014-ben az internetet bön-
gészve rátaláltam egy tánciskolára, ahova 
elmentem egy jazz balett alkalomra, gondol-
tam kipróbálom. Az oktató egy fiatal srác 
volt, akihez elkezdtem rendszeresen járni és 
most már magánórákra járok hozzá egy ná-
lam 20 évvel fiatalabb lánnyal. És a balett is 
megjelent az életemben: strechingre/nyújtó 

órákra járok balettesekhez, márciusban el 
fogok kezdeni egy felnőtt balett kurzust.  
Tavaly volt az első amatőr fellépésem a tánc 
partneremmel egy előadás keretén belül, egy 
belvárosi színházban (több táncosa, tánccso-
portja van a tanáromnak, amiből összeállt 
egy 45 perces előadás). És mivel annyira jól 
sikerült az előadás, évente kétszer lépünk fel 
(idén februárban és júniusban lesznek fellé-
péseink), mindig más koreográfiával.  
Nagyon szeretek táncolni, minden egyes 
koreográfiánál a határaimat tágítom, korláta-
imat lépem át. Mikor meglátom, hogy mit 
kellene eltáncolni 2 percben, akkor elsőre azt 
mondom, hogy ez lehetetlen, én ezeket nem 

tudom megcsinálni, a végén 
pedig mindig sikerül. 
És hogy mindezeket miért 
írtam le? Mert ezt az Úrtól 
kaptam. Ő tudja minden 
vágyunkat, kívánságunkat, 
a ki nem mondottakat is, 
törődik velünk, figyel ránk 
és tényleg betölti minden 
szükségünket, nemcsak az 
alapvetőket, hanem annál 
is többet. Hálás vagyok Ne-
ki mindenért, amit az éle-
temben tett és azért, ahogy 

szeret és törődik velem (pedig sokszor meg 
sem érdemlem). Hála van a szívemben, 
ahogy arra gondolok, hogyan vezet a min-
dennapokban, hogyan formál és hogyan 
tanít. Nála nincs lehetetlen, mindig annyit 
tesz ránk, amennyit el tudunk viselni, meg 
tudunk tenni, de ezt csak Vele együtt tud-
juk, egyedül nem megy. 
Valóban igaz az Ige, hogy „Keressétek elő-
ször az ő országát és igazságát, és ezek is 
mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,33) 
Így csak annyit tudok zárásként írni, hogy 
tényleg: keressük az Isten országát, Isten 
akaratát és Isten útját, mert csak ez az egyet-
len megoldás és az egyetlen út az életben.  

Mezősi Rita  

„Veled van Istened.” 
(5Móz 2,7) 

Veled van Istened, 
mint hű gondviselőd, 

táplál Igéjével, 
megújítja erőd. 

Gondot visel rólad, 
nem is szűkölködöl, 

mint gondtalan gyermek, 
Benne gyönyörködöl. 

Pecznyík Pál 
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Hálás szívû nagymamák  
„Csak légy egy kissé áldott csendben: 
Magadban békességre lelsz, 
Az Úr-rendelte kegyelemben 
Örök, bölcs célnak megfelelsz. 
Ki elválasztá életünk, 
Jól tudja, hogy mi kell nekünk.” 
(Ref. ék. 274. ének) 
Szeretem ezt az éneket és a csendet. Most is 
itt ülök csendességemben, de nem magá-
nyosan, mert tudom, hogy az Úr Jézus 
velem van. Ő mindig figyel rám, vezet 
Igéjével, tanít, tanácsol. Megtelik a szívem 
hálával, ha visszagondolok azokra az évekre, 
amikor megváltotta az életem. Elfogadtam a 
megváltó Úr kegyelmét. Azóta örömteli, 
békességes a mindennapom, mert rábíztam 
magam.  
„Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja min-
denki az ő szent nevét mindörökké!”  
            (Zsolt 145,21) 
Hálás szívvel köszönöm, hogy a minden-
napi gondokat, problémákat, nehézsége-
ket, próbatételeket, nem egyedül kell vin-
nem, megoldanom, hanem az én megváltó 
Urammal. Mint ahogy az énekben is le van 
írva, ha csendben vagyok, akkor magamban 
békességre lelek és az Úr Jézushoz tudok 
fordulni és imádsággal kérni őt. Hálás szív-
vel köszönöm, hogy szolgálatot is adott 
nekem, amit nagy örömmel végzek. Csodá-
latos érzés a kisgyermekek között lenni, daj-
kálni, szeretni, felügyelni őket, míg az anyu-
kák a másik szobában tudnak beszélgetni, az 
Úr Jézus tanítását hallgatni és egymás hité-
ből épülni. A Baba-mama körben ezt a 
szolgálatot, mi nagymamák nem azért 
végezzük, mert ezért várunk valamit, ha-
nem az Úr Jézus dicsőségére, mert ez ne-
künk jutalom, hogy kaptunk hozzá hitet, 
egészséget, erőt. De az anyukák szíve is tele 
van hálával és szeretettel és ez indítja őket 
arra, hogy készítsenek minden nagymamá-
nak egy kis karácsonyi csomagot. Az ünne-
pek előtti baba-mama kör alatt a kisgyerme-

kek, anyukák, nagymamák körbe álljuk a 
feldíszített fát, és énekkel dicsőítjük a meg-
váltó Urat.  
Szeretnénk megköszönni ezt a figyelmessé-
get, szeretetet, amit kapunk a kisgyermekek-
től és az anyukáktól. Az Úré a dicsőség, 
hogy ehhez a szeretett közösséghez, nagy 
családhoz tartozhatom és tartozhatunk. 
„Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes 
öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörű-
ségek vannak örökké.” (Zsolt 16,11) 

Tóth Jánosné (Rózsi) 
 
 

 
 
 
 

 
Meg nem érdemelt szeretet! 
Atyám, Téged be nem foghat 
sem e kis Föld, sem a nagy Ég, 
lelkem mégis ott pihenhet 
kezedben, mint szürke veréb. 

Pedig én sem vagyok különb, 
mint e kétfillérű madár, 
mégis értem, a senkiért 
Fiad vére volt a nagy ár! 

E csodás nagy szeretetet 
soha meg nem hálálhatom, 
hiszen az is ajándékod: 
hogy népedhez tartozhatom. 

Fogadd el hát életemet 
szerény hálaáldozatul, 
megláthassam dicső arcod, 
lelkem sátra, ha sírba hull. 
          Pecznyík Pál 
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Száz Juhocska 
Két hét van még óvodavasárnapig. Most nem 
veszünk új történetet, hanem ismétlünk, gya-
korlunk. Rájöttünk már, ha érzelmileg ráhan-
goljuk a gyerekeket egy eléren-
dő célra, aktívabbak. Mivel sok 
új kiscsoportosunk van, akik 
még csak egyszer vettek részt 
óvodavasárnapi szereplésben, 
ezért gondoltam, beszélgessünk 
erről a „szereplésről”:  
– Miért találták ki az óvó nénik, 
lelkészeink, és mire jó? 
Nagylány: „Hogy örömöt sze-
rezzünk vele a szüleinknek!” 
Nagyfiú: „És örömöt szerez-
zünk Jézusnak, Istennek!” 
Óvónő: „Lehet még valami egyéb célja?” 
A gyerekek hallgatnak, ezt most nem találják 
ki, mire gondolok, mert ez már a „hittanos 
rész”, a tanítói célzat, amit mindig beleszö-

vünk a beszélgetésbe, gondolataikba, az ed-
digi elültetett magok közé. 
Óvónő: „Azért, hogy akik még nem ismerik 
Istent, nem szoktak templomba járni, csak 
most jönnek el miattatok, azok is hallhassa-

nak Istenről, ők is hallhassák az 
Ő beszédét.” 
Csend. Miután megszólalnak, 
döbbenek rá én is, milyen 
mélységet érintettem: 
Nagyfiú, nagylány: „És velük 
mi lesz utána?” 
Óvónő: „Őket rábízzuk Isten-
re. Hiszen Jézus azért jött, 
hogy megkeresse, aki elve-
szett. Megkeresse és meg-
mentse.” 
Eközben a kicsik mocorog-

nak már, szemük máshol, de a fülük köz-
tünk, hisz róluk is gondoskodik Isten, nem 
hagyja, hogy a korlátaink miatt bárki is el-
vesszen.             Várkonyi Krisztina óvónő  
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Gyerekszáj 
Izabella: – Tegnap olyat sütött a 
mamám, hogy elájult a szemem. 

Gyerek: – Köszönöm szépen, már 
nem kérem a levest! 
Óvónő: – Még egyél belőle két ka-
nállal, a többit kikaparom. 
Gyerek: – Inkább hattal! 

Dorka: – Tegnap volt egy szomorú-
ságom, mert apa kipurcant, vagyis 
inkább fáradt volt. 

Samu: – Kimegyek Heni nénihöz 
(logopédus). 
Dorina: – Egy kicsit népiesen mond-
ta, nem? 

Soma: – Fruzsi fr-uzsonna, Réka ré-
pa, én pedig sonka vagyok. 

Dorina: – Muszáj feltétlenül sikoltást 
kezdened? 

Óvónő: – Gyere velünk társasjáté-
kozni! 
Gyerek: – Inkább nem, nem bírom a 
feszültséget! 

Az óvodában régi játékokból kiállí-
tást szerveztünk. 
Óvónő: – Régi játékokat fogunk 
megnézni a kiállításon. 
Gyerek: – Olyat, amit már kinőttünk? 

Erdélyből származó kisfiú meséli: 
A mamáék falujában megjelent a 
medve! Meg van neki engedve! 

Bence: – Köszönöm Istenem, hogy 
ma reggel is felkelhettünk a saját 
lábunkkal és eljöhettünk a te óvo-
dádba... 

Marci: – Találd ki: A bibliai történe-
tekben ezen szoktak ülni a zsidóiak 
és ezen utaznak a sivatagban 
(megfejtés: teve). 
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Házasságújító Hétvége 
A dömösi Házasságújító Hétvégével kapcso-
latban Sebestyén Julianna tiszteletes asszony 
hívott fel minket először. Nagyon hamar 
eldöntöttük, hogy szeretnénk részt venni 
ezen az alkalmon. Nagy Zsolt és felesége, 
Eszter már tagja a Bibliai Házassággondozó 
Szolgálatnak, csoportvezetőként rendszere-
sen szolgálatot tesznek házassággondozó-
ként, most is ott voltak előadóként, főszerve-
zőként velünk. Különleges 
alkalom volt a miénk 2018. 
február 23-25. között, mert a 
résztvevő házaspárok közül 
valamennyien a Fót-
Központi Református Gyü-
lekezet tagjai voltunk. A 
helyszín a dömösi Biblia 
Centrum Alapítvány ven-
dégháza volt. 12 házaspár a 
gyülekezetünkből, három 
csoportvezető házaspár és 
három további, segítő szol-
gálatot végző házaspár volt 
együtt ezen a szép hétvégén. 
Már pénteken elkezdődtek 
az előadások, amelyeken 
feljöttek olyan témák, ami-
ket a házaspárok kettesben 
vagy kis csoportokban dol-
goztak fel, beszéltek át. Hálásak vagyunk 
Istennek ezekért az őszinte, igen mély tartal-
mú beszélgetésekért, a közös imákért, a sok 
humorért és énekért. A csapat „legfiatalabb 
házassága” néhány hónapos, a „legidősebb 
házasság” 36 éves volt. Más és más örö-
mök, áldások, kihívások, helyzetek, nehéz-
ségek adódnak a házasságainkban, de egy 
dolog összekötött bennünket: mindannyi-
an vágyjuk Isten közelségét. 
A hétvégi alkalmon kapott négy Igéről sze-
retnénk leírni a gondolatainkat. 
Szilvi: – „Aki  megérti  az  igét,  annak  jó 
dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úr-
ban.”  (Péld 16,20) 

Bízni? Mit is jelent nekünk? 19 éve vagyunk 
házasok. Csendesen élünk. Két gyermekünk 
van. Bízunk egymásban, mindig is bíztunk. 
Ez nem kérdés. Sok örömet éltünk meg há-
zasságunk alatt, egészségesek vagyunk és 
sokat nevetünk.  A mi életünkben is vannak 
mindezek ellenére nehézségek és kihívások. 
Igyekszünk sok időt együtt tölteni, de minket 
is be tud darálni a körülöttünk zakatoló vi-
lág. 

Hitben járunk. Bízunk    
Jézusban. De esendőek va-
gyunk, emberek. Célunk 
Jézust Tanítónak látni, bár-
csak tudnánk mindig az Ő 
útmutatásai szerint imádkoz-
ni, cselekedni, élni.   Isten-
ben bízni, mindig csak 
bízni! Ez egy jó cél nekünk 
a következő évekre! 
Gábor: – „Az Úr az én Iste-
nem megvilágosítja az én 
sötétségemet.” (Zsolt 18,29) 
Családfőként néha azon 
kapom magam, hogy a napi 
darálóban csak megyek elő-
re céltudatosan, feladataimra 
maximálisan koncentrálva, 
minden egyebet elsötétítve 
körülöttem. Sötétben vannak 
a fontos dolgok, azokra nem 

figyelek. Isten megvilágítja ezeket a sötétben 
tartott területeket, és kiviszi azokat a fényre, 
vagyis megmutatja nekem, mi is a fontossági 
sorrend, és mik azok a dolgok, amiket el 
kell, hogy dobjak magamtól. Jó lenne, ha 
mindig észrevenném Isten megvilágosító 
munkáját az életemben.  
Szilvi: – „Igyekezzetek megtartani a Lélek 
egységét a békesség kötelékével.” (Ef 4,3) 
A dömösi hétvégén azt meséltem el magunk-
ról, hogy ennyi, házasságban együtt töltött 
idő után nem kell szavakkal beszélgetnünk. 
Ajándék az, hogy annyira ismerjük egymást 
a férjemmel, hogy nem kell megszólalnunk 
sem, és mégis pontosan tudjuk, hogy a másik 
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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. 

mire gondol, mit érez. Igen, tavaly már 
nagykorú lett a házasságunk, ehhez képest 
van még mit fejlődnünk. Előfordul, hogy 
hajladozunk a szélben, és egymást csendesít-
jük, ha egyikünk nem találja a békességét. 
Krisztushoz tartozva könnyű békességet ta-
lálni. Ha róla teszünk nap mint nap bi-
zonyságot, ha egy imával, ha csak egy ap-
ró tettel, énekkel vagy szóval Őérte cselek-
szünk, békesség költözik a házasságunk-
ba. Egy erős egység és békesség elérése  
Istennel és egymással: ez is egy áldott cél 
számunkra a következő évekre! 
Gábor: – „Derék asszonyt kicsoda találhat? 
Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz-
gyöngyöket.” (Péld 31,10) 
„Ez talált, süllyedt!” – ahogy elolvastam. 
Feleségemnek 1999. július 10-én mondtam 
el Isten előtt a házassági esküt. Ez komoly 
dolog. És valóban: kaptam egy felbecsülhe-
tetlen ajándékot Istentől a feleségem szemé-
lyében. Vigyáznom kell rá, minden nap!  
Kívánjuk minden házaspárnak, kedves Test-
vérek, hogy azt a lelki megújulást és békes-
séget éljék át ők is egy hasonló házasságújító 
alkalmon, amit mi kaptunk ezen a dömösi 
hétvégén Istentől! A Nagy házaspár házas-
sággondozó szolgálatát pedig kísérje az Úr 
áldása! 
      Dávidházy Gábor és Szilvia  

Soproni János: Felette nagy titok ez… 
Atyját és az anyját elhagyja az ember,  
ragaszkodik asszonyához, akit az Isten rendel.  
Egy test és egy lélek lesznek mától kezdve,  
közös teher, közös öröm, együtt az Úr kezében.  
Refr.:  
Felette nagy titok ez, az ember meg sem érti,  
hogyan lehet egyáltalán ilyen nagyon szeretni.  
Titok, de van megoldás, az Igében találod:  
Isten maga alkotta meg egykor a házasságot. 
Már az Éden-kertben Isten azt is látta,  
az embernek szüksége van egy hozzáillő társra.  
Sokkal jobb a dolga kettőnek, mint egynek,  
botlik az egy, a másik segít, egyszerre el nem esnek.  
Refr. 

Jobb kettőnek együtt kéz a kézben járni,  
akármilyen hideg jöhet, azoknak nem kell fázni.  
Ellenállni könnyebb, ellenség ha támad,  
velük az Úr kegyelme van, még a pokol sem árthat.  
Refr. 

(„Hozzád szól az ének” ék. 16. ének) 



 

 

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  �  

Ápr.  8. 10:00-16:00  Női körzeti csendesnap 
 

Május 13. 10:00 Konfirmáció 
 15-18. 18:30 Pünkösdi bűnbánati hét 
 20. 10:00 Pünkösdvasárnap úrvacsorával 
 21. 10:00 Pünkösdhétfő úrvacsorával 
 

Június 3. 10:00 Évadzáró zenés istentisztelet 
 25-29.  Ifihét - Kisorosziban 
 

Július 23-28.  Balatonfenyvesi családi hét 
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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! 
Elérkezett a 2017. év  
adóbevallásának ideje,  
éljünk törvény adta  
lehetőségünkkel  

és ajánljuk fel adónk 1+1%-át: 

Fóti Református Alapítvány 

19186890-1-13  

Református Egyház  

0066 

 

LESZ FELTÁMADÁS  
 

Szomorú hír terjed szerte vészesen,  
halálból életre nem kel senki sem.  
E hírrel van tele város, utca, tér,  
a halállal minden élet véget ér.  
Valóban? Véget ér? Hát ez nem igaz!  
Aki halál fölött győzött : Krisztus az!  
Nem maradt a sírban, új életre kelt,  
kiadja lakóit minden síri kert! 
Mert a halál után lesz feltámadás!  
Minden szóról, tettről, végelszámolás!  
Ítélet elől már futni nincs hova.  
Ott hangzik el: kinek hol lesz új hona.  
Aki jóban fáradt, az mennyben virul.  
Aki gonoszt művelt, tűz-tavába hull!  
Drága lélek tégy jót mindig és szeress,  
hogy a megváltottak között ott lehess!  
        Pecznyik Pál 


