
 

 

2019. Húsvét  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

A húsvéti feltámadás csodája 
kapcsán sok ember próbálja fel-
fogni a felfoghatatlant, és próbál 
magyarázatot találni, hogy a rej-
télyt megfejtse. 
Meg akarják érteni, hogyan lehet 
az: valakinek megszűnt a szíve 
dobogni, kileheli lelkét, és aztán 
mégis életre támad, és minden 
úgy megy, mintha mi sem történt 
volna? A természet törvényének 
ellene szól! Orvosok is meg-
mondják: ez lehetetlen! Van, aki 
szívesen teologizál a feltámadás 
kapcsán; van, aki új teóriákat állít 
fel, de a húsvét igazi lényegétől 
mégis távol maradnak. 
Talán azért, mert a mi emberi 
értelmünk valóban fel nem fog-

hatja azt, ami Krisztusban történt! Nem csak az embert 
kell Benne meglátnunk, hiszen akkor teljességgel elfo-
gadhatatlanok a húsvéti történések! Krisztusban meg 
kell látnunk a valóságos Istent is, Aki viszont nagyobb a 
természet erőinél, és hatalmasabb a halálnál! 
János evangélista beszámol róla, hogy mit is tapasztalt, 
amikor ő maga odaérkezett Jézus nyitott sírjához. 
„Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a 
sírhoz, és látott, és hitt.” (Jn 20,8). János látott is, de hitt 
is! Hogy mit hitt? Azt, ami a magdalai Máriának eszébe 
sem jutott, és azt, amivel Péternek gondja akadt: hogy 
hogyan is lehetséges mindez?! 
János túllát a pusztán szemmel láthatókon, a külsőségek 
mögé lát, és megragadja a lényeget! János már azt látja 
meg, hogy Jézus a lepedőkkel és a kendővel együtt a sír 
és a halál hatalmát is összehajtogatta, felszámolta, és 
félretette örökre. János már nem töpreng, és nem akarja 
megfejteni a titkot! Ő magát a titkot látja. Azt, hogy  

JÉZUS LEGYŐZTE A HA-
LÁLT! 
Szeretett Testvérek, ez a belső 
látás, a hit szemével való látás, 
amelyre szükségünk van nekünk 
is, hogy megragadhassuk húsvét 
lényegét! Nem elég csak meg-
hallgatni a húsvéti Igét, mert 
szép szokás ilyenkor a templom-
ba elmenni. Nem rekedhetünk 
ott, ahol Mária. Eszébe sem jut, 
hogy esetleg Krisztus feltámadt, 
amint megmondta! Még csak be 
se megy a sírba… 
Nem ragaszkodhatunk csupán 
csak az észérvekhez, és miköz-
ben hallgatjuk újra és újra a hús-
véti eseményeket, azon gondol-
kodunk, vagy azután nyomo-
zunk: vajon lehetséges-e mind-
ez? Azért is kell vigyáznunk az 
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A feltámadás csodája 2019. HÚSVÉT  

Újjátett élet 
A kiegyensúlyozott keresztyén élethez 

szükségszerű, hogy az ember újra és újra 

emlékeztesse magát az evangéliumra. Ar-

ra, hogy honnan jöttem, mit tett értem 

Krisztus, és hogy mentem tovább azután. 
Amikor erre visszaemlékezem, kicsit olyan, 
mintha megint megtörténne ez az életemet 
feje tetejére állító találkozás. Örülök, hogy 
ezt most papíron is elmondhatom sokaknak.  
Székely Pál vagyok, egy Váchartyánból ér-
kezett, volt ökus diák, aki egyetemistaként 
addig-addig szívta magába a teológiát, míg-
nem Isten visszaterelte őt Fótra, hogy a tudo-
mány mellett a gyakorlatban is megtapasztal-
ja, milyen is a lelkészi hivatás. Ez van most, 
de talán építőbb, ha visszaugrunk az ökus 
éveimre, vagy inkább még korábbra, az álta-
lános iskolai éveimre. Krisztussal való járá-
somat tekintve nagyon hálás vagyok szüle-

imnek, akik nem restellték megtanítani ne-
kem az Úri imádságot más imádságokkal 
együtt, és szorgalmazták, hogy én is ott 

legyek az istentiszteleten, menjek káté 

órákra, és részt vegyek megannyi gyüleke-

zeti gyerekalkalmon és hittantáborban. 
Rengeteg impulzus ért engem olyan emberek 
irányából, akik tényleg szerették az Urat és 
jó példával jártak előttem. Rövid időn belül 
konfirmáltam, ami azt is jelentette, hogy 
végre mehettem ifibe, oda, ahova az idősebb 
testvéreim is jártak. Végtelenül szerettem 
oda járni. Volt sok játék, fergeteges volt a 
hangulat, barátokra találtam, és azt is érez-
tem, hogy nagyon lényeges dolgokról van 
szó ezeken az alkalmakon. Mindeközben az 
általános iskolában inkább csak kiközösítet-
tek, szekáltak, kihasználtak, én meg folya-
matosan azért küzdöttem, hogy befogadjanak 
és szeressenek. Azt hiszem, ki is alakult ben-
nem két világ: az ifi, a keresztyén közeg 
szemben az osztályközösséggel, a világi kö-
zeggel. Az ifi lett a menedékem, ott éreztem 
igazán, hogy fontos és értékes vagyok.   
Mindez azt jelentette számomra, hogy én is 

efféle hozzáállással, mert ez teljesen félre-
visz minket az ÚT-ról, Aki maga Krisztus! 
Emberi értelemmel nem foghatjuk fel a feltá-
madás csodáját! 
Ezen a húsvéti reggelen próbáljunk meg túl-
látni az elképzeléseinken, teóriáinkon, és 
világnézetünkön, amelybe nem fér bele a 
feltámadás csodája! Próbáljunk meg túllépni 
a Szentírás betűin, sőt, ezen az íráson is! 
Hiszen… nem ez a fontos, hanem az a Vala-
ki, Akire az egész ünnep, és a Szentírás, és 
minden prédikáció mutat: az élő JÉZUS! 
Engedjük, hogy belénk áradjon a nagy isteni 
csoda, hogy JÉZUS ÉL! Ne megérteni akar-
juk a feltámadást, hanem hinni! Megérteni 
nem lehet, de hit által megélni, átélni igen. 
Így tudunk valami egészen kézzel foghatót, 
valami valóságosat tovább vinni majd hét-
köznapjainkba: ha végre elhisszük, hogy a 
halál után igen, VAN FOLYTATÁS! Még-
pedig testünk feltámadása, az örök élet, és 
így találkozás nem csak a Krisztusban el-
hunyt szeretteinkkel, de a minket annyira 
szerető, szabadító Istenünkkel is, aki Atya, 
Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy 
örök, igaz Isten! 
        Sebestyén Győző lp. 
 

Mindenek ellenére...  
bár elveszett vagy 
Ő meg akar találni  

bár bűnös vagy 
Ő megment  

bár tisztátalan vagy 
Ő megszentel  

bár szegény vagy 
Ő gazdaggá tehet  
bár erőtelen vagy 

Ő erőt ad 
bár tévelyegsz 

Ő az igaz úton vezet  
bár szomorú vagy 
Ő megvigasztal  
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keresztyén vagyok, hiszen azok közé tarto-
zom, akik keresztyénnek nevezik magukat. 
Nagy fellélegzés volt, amikor az általános 
iskolából átballaghattam ide Fótra, az ökuba. 
Itt végre találkozott mindkét világom. Azt 
gondoltam, hogy lesznek hozzám hasonló 
keresztyének az osztályomban, és tényleg 
így volt, egy valamit kivéve. Nem voltak 
hozzám hasonlóak azok a keresztyének, de 
még azokhoz sem hasonlítottak, akikkel az 
ifiken barátkoztam meg. Ők szünetben Isten 
nagyságáról beszélgettek, a Biblia olvasásá-
ból nyert örömükről, a megtérés lehetőségé-
ről és csodájáról, és szabad lelkiismerettel 
álltak ki amellett az igaz-
ság mellett, amit keresz-
tyénként hittek. Barát-
ként, sőt testvérként te-
kintettek rám, mivel raj-
tam is látszott azért, 
hogy fontos számomra a 
Biblia, Isten, gyülekezet, 
stb.  
Én viszont minél több 
időt töltöttem ezekkel a 
barátokkal, annál in-
kább éreztem, hogy 
valami irtózatosan hi-
ányzik belőlem, valami, 
ami nekik megvan, ne-
kem pedig nincs.  
Már az is sok időbe telt, 
mire ezt ki tudtam mondani, mert ez azt is 
jelentette, hogy ők előrébb voltak a hitben. 
Mindegyikük fel tudott idézni egy olyan 
fordulópontot az életéből, ami után Krisztust 
követte. Ezt ők megtérésnek hívták. Én úgy 
voltam vele, hogy ha keresztyén vagyok, 
akkor szükségképpen megtért is. Hiszen nem 
a földi dolgokkal törődöm, hanem az odafent 
valókkal, úgymond a Biblia Istene volt az 
érdeklődési köröm. Ezt jelentette a megtérés 
számomra. Azt kimondani, hogy nem va-
gyok megtért, elég meredek lett volna, azért 
ne essünk túlzásokba – gondoltam magam-
ban. De ez a vágy, a bennem lévő hiányérzet 

megelégítésére nem hagyott nyugodni. Egy-
szer odamentem az egyik ilyen barátomhoz 
és azt mondtam: „Figyelj már, mégis honnan 
tudjam, hogy meg vagyok térve vagy nem?” 
Ő pedig nem tett egyebet, mint megmutatta 
nekem a Gal 5,22-t. Akin tényleg meglátsza-
nak a Léleknek itt felsorolt gyümölcsei, az 
biztos lehet abban, hogy megtért – mondta ő.  
A feladat tehát egyszerű: végigmegyek a 
listán és letesztelem, hogy termem-e ezeket a 
gyümölcsöket.  
Még aznap otthon fel is csaptam a Bibliámat, 
és indult az önvizsgálat: Szeretet? – hát per-
sze, hogy szeretem Istent és a barátaimat. 

Öröm? – Szoktam azért 
vidám lenni. Békesség? 
– Ha akarok, akkor le 
tudok nyugodni. Türe-
lem? – Hát a türelem 
tényleg nem az erényem, 
de azt nem mondanám, 
hogy türelmetlen va-
gyok, stb. Így mentem 
végig mind a kilenc gyü-
mölcsön, de a végére 
érve éreztem, hogy a 
hiányérzet nem tűnt el, 
valamit nem jól csiná-
lok, nagyon felszínes 
vagyok, nem ások a 
mélyre. Így hát nekifu-
tottam még egyszer, és 

egyszerűen nem jutottam tovább az elsőnél. 
Be kellett látnom, hogy nagyon híjával va-
gyok a szeretetnek szüleim, testvéreim, bará-
taim, de magam iránt is. De ami a fájóbb, 
hogy én magam sem érzem, hogy valaki 
igazán szeretne engem. Ezután napokig 
nyugtalan voltam, mert egyrészt fel kellett 
fognom, hogy márpedig én nem vagyok 
megtérve, nincs élő kapcsolatom Krisztus-
sal. Másrészt azt is elkezdtem érezni, hogy a 
mennyei Atya szeretete egyre súlyosabban 
rám nehezedik. Elkezdtem tisztán látni, hogy 
milyen pimasz, öntelt, keserű, parázna, szur-
kálódó, irigy és engedetlen vagyok, ami egy-
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szerre elviselhetetlenné és végtelenül vonzó-
vá tette az engem ezek ellenére is szerető 
Istent. 
Krisztus a kereszten irántam tanúsított szere-
tete teljesen összetört engem, ami konkrétan 
akkor mutatkozott meg, amikor egyik nap, 
mire hazaértem, már olyan nagy lelki fájdal-
mam volt, hogy nem tudtam mást csinálni, 
csak sírni. Megkerestem édesanyámat, és 
bocsánatot kértem, hogy milyen szemét és 
undok voltam vele sokáig, aztán ugyanezt 
tettem édesapámmal is, majd pedig egy 
piros gitárt ragadva elkezdtem sírva di-
csőíteni az Urat, és megvallani neki min-
den bűnömet, amely Közé és közém tor-
nyosult. Ez volt újjászületésem napja, 2010. 
március 4-én, 9 évvel ezelőtt.  
Ma már tudom, hogy a Gal 5,22 nem arra 
való, hogy az ember azok betartására töre-
kedve igaznak, megtértnek nyilvánítsa ma-
gát, hanem arra, hogy megismerjük belőle 
Isten tulajdonságait és azt, hogy milyen em-
berekké akar formálni minket napról napra. 
Ha az ember megismeri a még halált is válla-
ló, szerető Isten történetét, akkor megismer-
heti a saját történetét is. 

        Székely Pál Domokos teológus  

 
Krisztus élete bennem  
Krisztusban lenni - megváltott élet.  
Krisztusnak élni, aki benned él, - 
ez a megszentelt élet.  

Ha Krisztusban vagy, ez alkalmas-
sá tesz a menny számára.  
Ha Krisztusért élsz, aki benned él, 
ez alkalmassá tesz a földi életre.  

Ha Krisztusban vagy, ez kihat  jö-
vendő sorsodra.  
Ha Krisztusnak élsz, aki benned él, 
ez kihat életed rendeltetésére.  

Az egyik a mennyet teszi otthonod-
dá, a másik a világot teszi Krisztus 
munkaterületévé.  

Krisztus iránti hála 
„Nem ti választottatok engem, hanem én vá-
lasztottalak titeket.” (Jn 15,16) 
Hosszas győzködés után született meg ez az 
írás. Nem éreztem méltónak rá magam, hogy 
történetemet megosszam veletek. Nekem 
nem voltak nagy tragédiáim (bár minden 
megpróbáltatást úgy éltem meg), nem voltak 
nagy bűneim. Engem gyöngéd szeretettel, 
apró kis „pofonokkal” terelgetett a Minden-
ható. A Keresztkérdések sorozat alatt vált 
világossá, hogy igenis nagy bűneim van-
nak, gondolatban vétkeztem az összes pa-
rancsolat ellen, ami ugyanolyan bűnnek 
számít, mintha meg is valósítom, mert 
minden, amit a tanítás ellen elkövettem, 
ugyanazon súllyal mérettetik meg a végíté-
letkor. 
Olyan korban és környezetben születtem, 
amikor még a keresztelők titokban folytak, 
hogy a munkájukat ne veszítsék el a közeli és 
távoli rokonaim. Szegények voltunk, a szegé-
nyek minden megpróbáltatásával együtt. De 
édesanyámat ez sem tántorította el. Kereszt-
víz alá vitt, és az esti mesékbe belecsempész-
te az Úr szeretetét, tanítását. Nem volt temp-
lom a kis falunkban, így csak az esküvők, 
temetések alkalmával vettem részt istentisz-
teleten. Húgom születésével ezek az esti me-
sék elmaradtak, így lassan megfeledkeztem 
róla. De valami mindig hiányzott. Én is 
Isten gyermeke szerettem volna lenni.  
16 éves koromban a nagybátyámmal vasárna-
ponként átjártunk a szomszéd faluba misére 
és utána elbeszélgetésre az atyával. Csoda-
ként éltem meg azokat az órákat, ahogy ő 
beszélt Istenről. Ezek hatására katolikusként 
elsőáldoztam és bérmálkoztam.  
Érettségi után elmenekültem a gondok és 
problémák elől Budapestre, munkásszállóra. 
Az ott lakó lányokkal való beszélgetések 
erősítettek meg abban, hogy az én életem 
milyen csodálatos, hogy az én gondjaim nem 
is gondok sok-sok ember életéhez képest. 
Tudtam, hogy nagyon hálásnak kell len-



 

 

nem valakinek. De kinek, és azt hogyan 
kell? „A jó Isten a tenyerén hordoz! Nem 
tudom miért, de szeret engem” – hangoztat-
tam, ha bármilyen nehézség elé állított az 
élet. Nehézség pedig mindig akad. „Nem 
akarok félelemben élni!” Elkezdtem keres-
gélni a „nagy igazságokat, megoldásokat” 
a keleti vallásokban, ezoterikában, jóslás-
ban, számmisztikában stb.  
De valami mindig hiányzott.  
Gyötört a gondolat, hogy „Egyáltalán össze-
egyeztethetőek-e a kereszténységgel ezek a 
nézetek?” Férjem református vallású, így 
közösen egy istentiszteletre jártunk ide Fótra. 
Gyerekeim már mind konfirmáltak, és ben-
nem még mindig tátongott egy űr. Hiányzott 
az Úrvacsorai közösség. Katona Zsuzsa nénit 
kerestem fel a gondolataimmal. Az ő hívoga-
tására vettem részt a Keresztkérdéseken. Itt 
tisztult ki sok-sok kérdés, ami foglalkoztatott. 
Itt tudatosult bennem, hogy Jézus Krisztus 
mennyit szenvedett az én bűneimért, hogy 
bátran fordulhatok a nevéhez az imáim-
ban, hogy azért jött, hogy életével, tanítá-
sával a követendő utat mutassa meg ne-
künk. Tudatosult bennem, hogy bármi, ami 
az életemben történt, tanítás volt, hogy ráta-
láljak erre az útra, hogy jobb emberré válhas-
sak, közelebb kerülve ezáltal Jézus Krisztus-
hoz, hogy igenis bűnös vagyok, és nagyon 
sokat kell még változnom, tanulnom. Az 
óemberem megváltoztatását már nem a 
félelem diktálja, hanem a Jézus Krisztus 
iránti hála és szeretet. Köszönöm az Úrnak 

és a gyülekezetnek, 
hogy türelmével, elfo-
gadásával és szereteté-
vel befogadott és meg-
mutatta a helyes utat, 
amin járnom kell. 
„Növekedjetek a ke-
gyelemben és a mi 
Urunk, üdvözítő Jézus 
Krisztusunk ismereté-
ben.” (2Pt 3,18) 

       Bartha Szilvia 
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Békesség az Úrban 
Döcögős négyküllős kerék, vagy hitben 
való növekedés. 
A napokban került kezembe Cseri Kálmán 
„Négyküllős kerék” című könyve, amiben 
egy egyszerű ábrán mutatja be a Krisztust 
követő életet, annak feltételeit (függőle-
gesen: Ige, ima; vízszintesen: közösség, szol-
gálat). 
Elgondolkoztam újjászületett életemen, hol 
és hogyan döcög az életem kereke? A múlt 
év tavaszán nőgyógyászati panasszal fordul-
tam orvoshoz. Beutaló ultrahangra – időpont 
– várakozás. Az eredmény: polypus, ami 
lehet jó vagy rossz indulatú. Műtét szüksé-
ges. Újabb vizsgálatok – időpontok – vára-
kozás. Amikor végre minden lelet meglett, 
némelyik olyan rossz volt, hogy az altatóor-
vos nem vállalta az altatást. 
– Ilyen leletek? Hát nem voltak panaszai? – 
kérdezte a doktornő. Elmondtam, hogy 75 
éves múltam, minden ízületem fáj, egyre 
nehezebben járok, térd, csípőműtét váromá-
nyosa vagyok, a szívem sem tökéletes. Hat 
hetes gyógyszerkúra után végre műthető 
voltam, csakhogy újabb akadályok merültek 
fel. 
– Bocsánat, de most éppen a műtőrészleget 
újítják fel, majd a nyár elején kerül sor a 
műtétére – mondták. Elnevettem magam. 
Olyan komikus volt, ahogy néztem a 3 tu-
dordoktort és a 2 nővért, ahogy a halom lele-
tet tanulmányozva megadták az újabb idő-
pontot. Mondtam, hogy semmi baj, az én 
Uram, az Úr Jézus tudja, látja, engedi, ami 
az én testemen belül zajlik. Mi problémám 
lehetne? Ő az életem ura. Csodálatos volt 
átélni azt a békességet, amit egyedül Ő tud 
adni. Pontosan úgy, ahogyan ígérte.  
Ezalatt milyen éles kontraszt a várószobában 
látni, hallani a sok türelmetlen, kormányt 
szidó idős embert: „Kevés az orvos, hagyták 
őket elmenni…!” Jó volt megsimogatni őket 
és elmondani, hogy nem az orvos kevés, 
hanem a betegek vannak sokan. Elmondtam 



 

 

nekik, hogy mit mondott az egészségügyi 
miniszterünk: „Ha a tízparancsolat szerint 
élnénk, nem lenne ennyi beteg”. Elég öreg 
vagyok, de ilyen miniszteri nyilatkozatot, 
bizonyságtételt még nem hallottam a TV 
híradóban. Csak remélni tudom, hogy soka-
kat megdöbbentett, ahogy engem is, hogy a 
gazdasági, politikai, totálisan emberi dolgok-
ról Istenre irányította a figyelmet. Elő is vet-
tem lelki tükrömet a 2Mózes 20-at, és néz-
tem, néztem magamat. Félelmetes így Isten 
előtt állni. 
Isten a vele való kapcsolatra teremtette az 
embert. Dehát a nagyapám, az apám és a 
gyerekei is némi vallásos mázzal leöntött 
életet éltek (jártunk templomba), és hittük, 
hogy van egy isten, aki, ha ké-
rem, segít, ha nem segít, ta-
lán nincs is. Semmi szemé-
lyes kapcsolatom nem 
volt a teremtő Istennel. 
Nem is hallottam róla, 
hogy ilyen létezik. Csak-
hogy nekünk irgalmas 
Istenünk van, aki azt 
akarja, hogy minden 
ember megtérjen hozzá. 
Ezért aki meg akarja őt 
ismerni, annak ad olyan alkal-
mat, ahol hallhatja az Igét. Hogy is 
tanultuk az iskolában, mi az ige? Cselekvést, 
történést, létezést kifejező szó. A Biblia azt 
tanítja, hogy Jézus Krisztus az Ige.  
Az 1. Ige, amire életemben először figyel-
tem, hogy Jézus a jó pásztor. Cselekszik, 
terelgeti a nyáját, beszél a juhaihoz, azok 
ismerik a hangját, és követik őt. Engem is 
megszólított.  
A 2. Ige az volt: Ne lopj! Nem csak az a lo-
pás, ha valaki tulajdonát elveszed, hanem az 
is, ahogy a saját életemet magamnak tulajdo-
nítom. Ami nagyon szíven ütött, hogy a 
gyermekem szívét elloptam Istentől. Nem 
ismertettem meg vele mindenható Urunkat, 
nem tanítottam imádkozni, hiszen én magam 
sem éltem ezzel a lehetőséggel.  
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Szép lassan, de határozottan olyan tükröt 
tartott elém az én Uram, amiben mind a 
tíz parancsolat (= ige) megjelent, és meg-
láttam kárhozatban lévő életemet: egyiket 
sem tudom megtartani. Segítség kell. De 
csak az tud segíteni, aki a parancsokat 
megalkotta. Látta elveszett voltomat, és 
segített, megnyitotta a számat. Kiálthat-
tam hozzá, megszólíthattam. 
Aztán kezembe adta Igéinek tárházát, a   
Bibliát. Örömmel nyitottam ki, de hamar 
elpárolgott az örömöm, mert bár magyar 
szavak voltak, semmit nem értettem belőle. 
Egy nagy káosz volt az egész. Megtörtént a 
csoda. Olyan közösségbe, gyülekezetbe szer-

kesztett be, ahol egymás hite és bukása 
által növekedhet a hitünk és isten-

ismeretünk.  
Az Ószövetség Jézusra mu-

tat, az Újszövetség Jézusról 
szól.  
Ha valaki egy közösség 
tagja, ott mindig adódik 
lehetősége a szolgálatra. 
Sokféle szolgálat van. De 

mi is a szolgálat? Az Úr 
Jézus nem azért jött, hogy 

neki szolgáljanak, hanem, 
hogy Ő szolgáljon nekünk. Az 

evangéliumokban láthatjuk az Ő éle-
tét. Semmit nem tett a saját dicsőségére. Fi-
gyelmezteti is az övéit, hogy: „Tanuljátok 
meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű 
vagyok.” (Mt 11,29) 
Szelíd, alázatos, hálás szív. Manapság rit-
kán hallott szavak. Mindenki magát akarja 
megvalósítani.  
Amikor Isten kegyelméből 21 évvel ezelőtt 
elfogadtam az Úr Jézus segítségét, és átad-
tam neki életem fölött az uralmat, amikor 
átéltem azt a csendet, békességet, amit 
csak Jézus jelenlétében tapasztalunk, ami-
kor új szívet, új életet teremtett bennem, 
akkor megértettem, hogy ezek a szavak 
csak ebben az életformában válnak élővé.  
És bár életem kereke egyre lassabban, döcö-



 

 

gősebben halad, a 4 küllő: Ige, ima, közös-
ség, szolgálat egyre erősebb lesz. És van egy 
érdekes tapasztalásom: ahogy a fizikai erőm 
fogy, a négy küllő átalakul kettővé. Közös-
ségbe menni, fizikai szolgálatot vállalni már 
nincs erőm, marad az Ige és az ima. Mivel 
Isten nagyon szereti az övéit, az ágyhoz kö-
tött gyermekének adja a legnehezebb szolgá-
latot. Kételkedsz benne, hogy az imaszolgá-
lat a legnehezebb? Akkor te még nem hor-
doztál senkit évtizedeken keresztül kitartóan, 
hűségesen, hittel az Úr előtt.  
Gondolj bele: az Úr Jézus miután feltámadt, 
felment a mennybe. 2000 éve ül az Atya 
jobbján, és szüntelenül imádkozik érted és 
értem. 
Megtiszteltetés, ha az imaszolgálatot kapom, 
és ezt hálás, szelíd, alázatos szívvel tehetem. 
           Bollók Margit  
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Idôvonal 
„Két évszám között  

Rövid kis vonás,  
Földi életünk  

Csupán villanás?”  
– Teszi fel a kérdést Pecznyík Pál 
„Vándorok vagyunk” című versének első 
mondatában. Költői kérdés, nem is illik rá 
válaszolni. Azonban jól tudjuk, hogy a vi-
lágmindenség idővonalán a földi életünk 
nemhogy villanás, hanem láthatatlan pont 
évszámtól évszámig.  
A jelenben mégis végtelennek tűnik, csak a 
múló évtizedek halmozódásával jövünk rá, 
hogy gyorsan telik, s az emlékek gyarapodá-
sával láthatóvá válik személyes idővonalunk, 
a rajta megjelenő meghatározó dátumokkal. 
Különböző életszakaszokat látunk visszate-
kintéseinkben azon a „kis vonáson”, vízszin-
tes idővonalon: kedves, szép, esetleg kelle-
metlen, rosszemlékű élményeket megannyi 
érzelemmel, érzéssel összekötve.  
Sokan úgy gondolják, hogy a dolgok az em-
ber életében egyszerűen csak megtörténnek, 
és ezeknek a történéseknek hasonló az analó-
giájuk, a rendszerük mindenki életében. 
Úgyis lehetne mondani, hogy a modern kor 
embere ezt a kis vonást a két évszám közt 
felosztja életszakaszokra.  
A médiából és a hétköznapok zűrzavaraiból 
úgy lehet leszűrni, hogy ideális esetben van 
születés utáni kis- és nagygyermekkor, a zű-
rös és kezelhetetlen tinédzserkor, majd az 
iskolák végeztével érkezik a kapunyitási 
pánik, ahol a fiatalnak az életbe lépéssel – 
önálló élet, munkahely, párválasztás stb. – 
vannak gondjai, és ebből kifolyólag mentális 
és pszichés nehézségei. Majd később elnyúj-
tott időtartamban a életközépi válság, válsá-
gok a benne rejlő és az egészét képező prob-
lémákkal. Amelyben a földi halandó vég-
képp elégedetlen az életével, a munkájával, a 
párkapcsolatával, belefásult a mindennapok 
rutinjába, legszívesebben egy új, tiszta lappal 
indulna, felborítva minden addigit. Aztán 

Reggeli imádság 
Lelkemnek örökkévaló Atyja,  

ezen a napon Te légy első  
gondolatom; első érzésem  

az legyen, hogy imádjalak téged; 
első szavam a Te neved legyen, 
első cselekedetem pedig, hogy 
imádkozva leboruljak előtted.  

Ó, Uram, magasztallak és imádlak 
téged: tökéletes bölcsességedért  

és tökéletes jóságodért;  
azért a szeretetért, amellyel  

az egész emberiséget szereted;  
azért a szeretetért,  

amellyel engem szeretsz;  
azért a nagy és titokzatos  

alkalomért, hogy élek;  
azért, hogy Lelked  
lakozik szívemben;  

Szentlelked tökéletes ajándékaiért;  
mindezekért magasztallak és 

imádlak téged, Uram.  



 

 

elérkezik a kapuzárási pánik szakaszába, 
amikor a szervezet, a test idősödését ellensú-
lyozandó tesz szokatlan, széles palettán moz-
gó dolgokat. Meglepő új és költséges hob-
bik, kicsapongás, házasságtörés, felelőtlen 
kalandozások, esetleg alkoholba fojtva élve 
túl a napokat, és tartósítva a krízishelyzetet. 
Ebből kilépve pedig várja őt a boldog, idős- 
és nyugdíjaskor a maga jelentősebb egész-
ségügyi gondjaival, frusztrációival, esetleg 
morgós időszakaival. Mintha a kisgyer-
mekkortól az idősig egy folyamatos, válto-
zó intenzitású krízis vibráció határozná 
meg a mindennapokat. 
A világ szemüvegén keresztül a földi, látható 
aspektus ennyiből áll, és mindez persze szí-
nezhető, variálható, bővíthető, de a lényegen 
nem változtat, és életvezetési tanácsadók, 
coach-ok, trénerek, pszichológusok serege 
áll a segítségre szorulók rendelkezésére.  
A statisztikailag és tudományos szempontból 
sokszor alig bizonyítható válság jelenségek 
létezését nem lehet letagadni, s erős hatással 
van a keresztyén ember életére is, és külön-
böző mértékben okoz károkat, függetlenül 
attól, hogy egyáltalán valaki felismeri-e saját 
magán ennek a jeleit, vagy sem. Nyilvánva-
lóan a világ az elégedetlenségre, a frusztráci-
ókra épít, és azokat erősíti, és az így kiala-
kult problémás, depresszív élethelyzeteknek 
hangzatos nevet ad, ami talán kicsit felmen-
tésül is szolgálhat az illetőnek, hiszen ezt 
manapság könnyű elkapni, mint az influen-
zát. Okokat keresni, amiért annyira progra-
mozottan tud működni mindez, most fölösle-
ges lenne, és igazán nem is tisztem, és e so-
rok írásakor a napi Igében éppen ez szerepel: 
„Békességet hagyok néktek; az én békessége-
met adom néktek: nem úgy adom én néktek, 
amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti 
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szívetek, se ne féljen!” (Jn 14,27)  
Az Ige alapján is kimondhatjuk a két évszám 
közti kis vonalra, arra az idővonalra sokkal 
gazdagabb szakaszok és feljegyzések férnek, 
mint amit a világ rajzolna és mondana tollba. 
Egy vízszintes egyenesre – még ha nyúlfark-
nyi is – képzeletben sok mindent fel lehet 
jegyezni. S ha ez a hála íróeszközével sike-
rül, egy csapásra megváltoznak az élet 
hangsúlyai, színei, mondanivalói. 
A megváltásért hálás feljegyzések értelmet 
adnak az életszakaszoknak. Mert „elvégez-
tetett”, hogy mindannyiunk idővonalán 
ott lehessen a mindent megváltoztató, lát-
hatatlan, mégis jól felfedezhető jel: Jézus 
kereszthalála, szabadítása. Szabadulás az 
elveszíteni és megnyomorítani kész erőktől, 
a csontokig ható lehangoltságtól, bánattól, 
depressziótól. Elfogadni, hogy amint a világ-
ra jövetelünk, a megtartatásunk, úgy a 
„meddig” is a Teremtő kezében van, és a 
megváltott élettel nem a semmibe hullás, a 
megsemmisülés rémületével nézünk előre, 
hanem bizonyossággal. 

„...Időnk itt rövid,  
Úgy bánjunk vele,  

Hogy életünk  
Lehessen tele  
Égi örömmel,  

Amely végtelen,  
s tükrözze arcunk  

Majd a mennyben fenn!” 

– zárja a költő a verset, és Krisztus vére által 
születik azon a kis vonáson, villanásnyi idő-
vonalon az „égi öröm”, amelyben megtar-
tást nyerünk már itt és a két évszámon túl 
is…  
         Ifj. Elek István  



 

 

Óvodavasárnap 
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő mó-
don, még ha megöregszik, akkor sem tér el 
attól.” (Péld 22,6) 
Az elmúlt hetekben nagyon sokszor jött ve-
lem szembe ez az Ige, és emiatt sokat gon-
dolkodtam a jelentésén. Keresztyén szülő-
ként a legnagyobb vágyam az, hogy a gyer-
mekeim Krisztus-követő, példamutató férfi-
akká váljanak, akik majd képesek lesznek 
Istennek tetszően vezetni a saját családjukat, 
vagy olyan embereket, akiknek a vezetését 
Isten rájuk bízza. Ahogy sokszor elmerengek 
ezen, nagyon távolinak tűnik, hiszen olyan 
kicsik még, és valahol megjelenik bennem a 
jövőtől való félelem csírája is, hogy mégis 
hogyan tudnám én majd a sok nehézség kö-
zepette, amik az élet velejárói, Istennek   
tetszően nevelni őket, hogy meggyökerezzen 
egy vágy a szívükben az Istennel való járás 
felé. Mert a vágyam nem az, hogy vallásos 
embereket neveljek, hanem az, hogy meg-
kívántassam velük az Istennel való életet! 
Hogy valóságosan megtapasztalják   
Krisztus szeretetét, hogy példa legyek ne-
kik, valaki, akire ha ránéznek, látják, 
hogy Istennel élni jó. 
Mikor még kisebbek voltak, és azon gondol-
kodtam, hogy nemsokára el kell kezdeniük 
az ovit, a hideg futkosott a hátamon attól a 
ténytől, hogy esetleg több idegen ember erre 
a nagyon tiszta papírra (az életükre) nem 
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megfelelő értéket fog ráírni, amit onnan 
majd nem törölhet le senki, még én sem, 
vagy legalábbis nagyon nehezen. 
Talán lesznek majd olyan óvó nénik, akik 
nem aszerint az értékrend szerint fogják őket 
nevelni, ami számomra a legfontosabb: az 
Isten értékrendje! Tisztában vagyok azzal, 
hogy ebben a világban meg kell majd harcol-
niuk a saját harcaikat, és nem mindig, sőt 
többnyire talán nem olyan emberekkel lesz-
nek körülvéve, akik szeretik az Urat. Emel-
lett viszont arra gondoltam, hogy iskolás 
korukra rendelkezniük kell azzal a biztos 
alappal, ami Istenhez vissza tudja őket terel-
ni, ha esetleg valaki által meginognak és 
eltántorodnak. 
Mára már kimondhatatlan hála van a szí-
vemben a Száz Juhocska Református óvo-
dáért. Ahol minden egyes nap hallanak az 
Üdvözítőről, ahol az óvó nénik szeretik az 
Úr Jézust, ahol olyan hitüket megélő pe-
dagógusok veszik őket körül, akiknek az 
élete előttünk, szülők előtt is példa lehet. 
Ahol arra a tiszta papírra örök érvényű alap-
elveket írnak, amiknek az értéke minden 
fölött áll. Ahogy elnéztem a gyerekeket az 
óvodavasárnapon, és hallgattam azt a sok 
bizonyságtételt, amit tettek előttünk, szülők 
előtt, egy kérdés fogalmazódott meg ben-
nem: vajon tudatában vannak-e ezek a gyer-
mekek annak a kincsnek, ami ezek által az 
énekszövegek, Igeversek, történetek által 
lettek az övék? Vajon mi szülők, belegondol-
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tunk-e abba, hogy mekkora ajándékot kaptak 
a gyermekeink ezek által a drága szavak, 
mondatok által? El kell mondanom, hogy a 
gyerekkorban megtanult Igeversek, énekek 
szövegei most felnőtt koromban sokkal több-
ször jutnak eszembe, mikor a Sátán támadás-
ba lendül, mint azok, amiket később tanul-
tam meg. Azok a gyermekek, akik ott az 
óvodában megtanulják, hogy „Ki teremtette 
ezt a világot?...Atyánk Istenünk!”, „Jézus 
szeret minden kicsi gyereket... minden kicsi 
gyerek jöhet Őhozzá”, hogy Jézusnak van 
hatalma halottakat feltámasztani (pl.: Jairus 
lányának feltámasztása), mindenki jöhet 
Jézushoz, mert nála békesség van, Isten meg 
tud szabadítani, az Úr a mi gyógyítónk, Isten 
hűséges stb., képesek lesznek megharcolni 
a harcaikat, mikor már nem lesznek mel-
lettük azok az emberek, akik ezeket az 
alapokat lefektették az életükben. 
Ezután a csodálatos vasárnap után, újra 
eszembe jutott az Ige: „Neveld a gyermeket 
a neki megfelelő módon, még ha megöreg-
szik, akkor sem tér el attól.” (Péld 22,6) és 
hirtelen világossá vált előttem egy hatalmas 
igazság, ami ott ragyog ebben az Igében! Mi 
lehetne a gyermekeim nevelésében a leg-
megfelelőbb mód, ha nem az, hogy megis-

merik Istent, megismerik az Ő csodálatos 
tervét az életükre, amit az Ő Fiában, Jé-
zus Krisztusban kaphatnak meg, ha akar-
ják és elfogadják?! Mi lehetne a legmegfe-
lelőbb mód, ha nem az, hogy naponta hall-
hatnak a Megváltóról, aki az életét adta 
értük?! Mi lehetne az a biztos pont Jézus 
Krisztuson kívül, amitől, ha még megöreg-
szenek, akkor sem térnek el? A válasz, hogy 
semmi sem olyan értékes, egy nevelési 
módszer sincs olyan átformáló hatással az 
életükre, mint az Istennel való személyes 
kapcsolat, aminek a birtokosai lehetnek. 
Hatalmas segítséget és ajándékot kaptunk 
szülőként ezekben a pedagógusokban, 
akik a gyermekeink életét segítik odaterel-
getni a Pásztorhoz. Legyünk hálásak ér-
tük, és álljon előttünk még egy Ige:  
„Maradjanak a szívedben azok az igék, ame-
lyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd 
azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a 
házadban vagy, akár úton jársz, akár lefek-
szel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a ke-
zedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. 
Írd föl azokat házad ajtófélfáira és kapuid-
ra!” (5Móz 6,6-9) 

   Tóth Noémi, két kis férficsemete anyukája :)  
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A sóska megosztja az ízléseket, 
de az utána jövő desszert se-
gít. 
Kisfiú: – Csak a sütiért eszem 
meg a sóskát! 
Mikor meglátja a csokoládécso-
dát, ujjongva, csillogó szemmel 
mondja: 
– Ezért érdemes volt megenni! 
 
Szavajárás... 

Dadus néni: – Na, kedveseim…! 
Kislány: – Nem „fiatalok”??! 
 

A mosdóban nézegetik a jeleket: 
– Kié az esernyő? 
Óvónő: – Esernyőnk most nincs. 
– Nekem van! Anya vette! 
 
Hitélet (gyerekszívvel): 

– Istenem, kérlek, gyógyítsd meg 
apát, mert belehányt a wc-be! 
 

– Imádkoztam érted, amikor hiá-
nyoztál! Rám is imádkoztál, amikor 
beteg voltam?

GYEREKSZÁJ 
 

Kisfiú-kislány játszanak: 
Lány: – Ő a fiú-feleségem! 
 

Kislány:  
– Hoztam neked névnapodra, 
mert nem akartam, hogy ajándék 
nélkül boldoguljál! 
 

– A könyvek jók! Meg lehet min-
dent tudni belőlük. Jót tesznek a 
fejeknek, meg az agynak is!  
 

– Kamilla rám akarta bízni a ma-
ciját, de én ezt a felelősséget 
nem vállalhattam! 
 

– A tyúkok szoktak minket éb-
reszteni, de az óra gyorsabb. 
De elromlott. 
 

Óvónő: – Vajon ki tehette az 
ajándékot a cipőtökbe? 
– Szerintem a tündérek voltak, 
de nem léteznek... 
 

Kisfiú vetkőzik: 
Óvónő: – Nem boldogulsz? 
– De, csak nem tudom levenni! 
 

Étkezés (gyerekszájjal): 
Spagettit eszünk villával, bíztatom 
őket, hogy szurkálják. 
– Fogtam egyet! 
 

– Mindenki megitta a vizét? 
– Igen! Torkig! 
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Miért éri meg? 
„Diabolosz – támad az emberre” 

#GYÜLEKEZETNEK 

1.) A mi – mint fóti gyülekezet – szerepünk 
nem különbözik semelyik más gyülekezeté-
től a világon. Megváltoztatni a trendet, hogy 
csökken a hívő fiatalok száma. Évi 30 ke-
resztségből, 10 konfirmál és végül 1 jár ifjú-
sági órára.  
2.) Vezessük az új generációt ismét Krisztus-
hoz, mert ha nem ismerik meg a Megváltót, 
úgy vesztik el az életüket, hogy a körülöttük 
élők sosem tették meg a kötelességüket, amit 
a keresztségnél megígértek. 

#PROBLÉMA 

1.) A 21. században az Ördög vadonatúj ar-
madával osztja meg az embereket, és min-
denkit a saját kis cellájába szigetel el. 
2.) Pornográfia, anti-közösségi média, globa-
lizáció, fogyasztói társadalom, filmekben és 
sorozatokban tapasztaltakat várjuk el az éle-
tünktől és párunktól.  

3.) Mindezek a való életben kommunikáció-
ra képtelenséget fejlesztenek ki a fiatalok-
ban, amely teljes elszigeteltséghez és folya-
matos szorongáshoz vezet, a fennálló űrt 
Krisztus nélkül pedig pótlékokkal töltik ki 
(hazugságok, alkohol, drog, szex, cigaret-
ta…) 

#FIATALOKNAK 

1.) Azért éri meg péntek este IFI-re járni, 
hogy megismerhesd Krisztust, Őt elfogadva 
megváltást nyerhess, és az örökkévalóságot 
majd a mennyországban tölthesd.  
2.) Itt olyan közösségben lehetsz, ahol meg-
hallgatják a problémáidat, az alkalmak során 
a témakörök feldolgozzák a megoldásokat, 
amit a Biblia ad, és a közösségben imádko-
zunk egymásért, hogy ezek megoldást nyer-
jenek.  
3.) De olyan egyszerű dolgokat is nyersz 
ezzel, mint hogy igaz barátokra lelhetsz, 
filmklub, csocsó, biliárd, társkeresés, kijutni 
az állandó szorongásból. 
Bízd Újra Életed Krisztusra!   Józsa Péter  
 

Mert jó… 
(18 éven felülieknek ) 
Alig vártam, hogy 18 éves 
legyek. Édesapám azt 
mondta, akkor majd dönthe-
tek arról, hogy szeretnék-e 
vasárnaponként templomba 
járni, addig viszont kötele-

ző.  

Kötelező? Amit muszáj, 
ami kötelező, azt csak azért 
sem, az ellen én minden 
porcikámmal lázadtam és 
tiltakoztam...  
És most majdnem még 18 
év elteltével itt vagyok a 
gyülekezetben, és a hét 
fénypontja számomra a pén-
tek esti NAGY IFI. Ég ben-
nem a tűz, a vágy, hogy 
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Jézus örömhírét hirdethessem a „18+”-os 
fiatalok között. 
„Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a 
serdülő ifjak. 
Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg 
a tegzét.” (Zsolt 127,4-5) 
Én? Hős? Nem, semmiképpen… de boldog 
igen. Boldog vagyok, mert Jézussal való 
személyes találkozásom életet átformáló 
valósággá lett az életemben. Boldog vagyok, 
mert kitartó imádságomat meghallgatta az 
Úr, ígéretet kaptam, és szolgálattal ajándéko-
zott meg. Nem akármilyen szolgálattal! 
„Hősökhöz” méltó szolgálattal. Hétről hétre 
péntek esténként 18 órától azért találkozunk, 
mert jó. 
Mert olyan jó az Isten közelében lenni. Jó 
közösségben együtt lenni, az élet dolgairól 
beszélgetni, énekelni, nevetni.  
Gyere TE is! Szeretettel várunk! 

        Juhász-Balogh Sára  

Isten hatalma 
A tragédiát követő alig pár napon belül elju-
tott a hír az egész ország területére, Genfbe 
és Amerikába is: január 23-án leégett a 

Ráday utcában lévő kollégium, mely évti-
zedeken keresztül adott szállást református 
hallgatóknak, lelkészgenerációknak. A hitet-
lenkedés, az első döbbenet, a hirtelen szer-
vezkedés és a hála után, hogy valamennyi 
diák életben maradt, megjelentek a nyomasz-
tó kérdések. Miért, hogy az az egy férfi halt 
meg? Miért pont ő? Bármelyikünk lehetett 
volna (én éppen nem tartózkodtam a kollégi-
umban, de ez csak a vizsgaidőpontjaimon 
múlott)! És miért kellett a második ottho-
nunknak megsemmisülnie? Itt tanultunk 
együtt, a szobák falai megannyi szeretetteljes 
beszélgetésnek és vigasztalásnak lehettek a 
tanúi. Itt könyörögtünk közösen a megpró-
báltatások előtt, és adtunk hálát a minden-
napok örömeiért. A kollégium nem csupán 
lakhelyül, hanem saját világul, lelki közpon-
tul szolgált a maga otthonosságával, szeretet-
teljes légkörével. A hír terjedésével azonban 
nem csupán magunknak kellett válaszokat 
keresnünk, hanem a kívülállóknak is. Hiszen 
joggal tehetik fel sokan a kérdést – ha ebben 
az épületben olyan emberek éltek, akik egész 
életüket Isten követésére szánták oda áldoza-
tul, és Isten evangéliumának hirdetésére és 
az Ő szolgálatára készülnek, miért engedte 

meg mindezt Isten? Hol volt ekkor Isten? 
Van-e egyáltalán, hogy mindez megtörténhe-
tett? 
Hogy hol volt akkor Isten? Pontosan ott, 
ahol lennie kellett. Velünk. A társaimmal, 
akik olyan lélekjelenlétet kaptak, hogy kime-
nekültek, s kimenekítették egymást az épü-
letből. Nem azért írok, hogy választ adjak a 
miértre, egy családapa ártatlan halálának 
okára, vagy az épület pusztulására, mert ezek 
az Úr titkai. Hanem azért, mert el kell mon-

danom, hogy mindvégig velünk volt az 

Isten. El kell mondanom azt a sok csodát és 
áldást, amit a következő két hétben tapasztal-

Mély barázdák  
Mély barázdát szánt Mestered? 
Mélyebben hasít ekéje? 
Több fájdalmat juttat neked? 
Több áldást is rejt beléje!  

Mert a sebzett, tépett földbe 
legdrágább magvát hullatja. 
S ha kizsendül üde zöldje, 
öntözgeti, ápolgatja. 

Sarjad. Gyökere a földben   
csuda-mélységeket ér el,   
és amikor szárba szökken,  
dúsgazdag gyümölcsöt érlel.   

Rádöbbensz a nagy titokra,   
hogy a legfájóbb gyötrelem   
a legszebb aratást hozza: 
sohse sejtett áldást terem. 
     J. Kroeker (ford. T. E.) 
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tunk, hogy szinte tapinthattuk a hatalmas 
Isten jelenlétét.  
Az első ilyen csoda az összetartó szeretet 
megtapasztalása volt, egymás aggódó kere-
sése. Nem egy évfolyamtársamat hívtam fel 
én is Debrecenből, hogy megvannak-e. Há-
rom különböző helyre kellett lejelentkezni, 
hogy élek és van hol aludnom. Pillanatok 
alatt – a tűz este fél kilenc-kilenc között ütött 
ki – kerültek szálláshelyek, olyan sok fel-
ajánlás érkezett, hogy messze nem is volt 
szükség mindre. Míg én távol voltam, a 
szüleim befogadták két nagyon közeli 
barátomat. Hajnali egykor vettem ész-
re, hogy van nyolc nemfogadott 
hívásom. Visszahívtam, a rektor 
volt, hogy rendben vagyok-e. 
Korábban hívott a 
portás is. Másnap 
reggel az esperesi 
hivatalból kerestek, 
hogy minden rend-
ben van-e, s minden-
kit kértek, hogy a 
püspöki hivatal telefon-
számára is írjon sms-t. 
Egyenként számon tartottak 
minket, mind a 165 diákot… 
Másnap délután kettőre hívtak 
össze minket egy gyűlésre, ahova a 
tanáraink is eljöttek. Csodálatos 
volt látni, ahogy a vezetőség a 
helyén van. Megnyugtató volt az 
a fegyelmezettség és hit, amivel a helyzetet 
kezelték. Az első, amit közösen tettünk, az 
az ima volt: minden félelmünkkel, kéte-
lyünkkel és értetlenségünkkel belekapasz-
kodtunk abba, akinek eddig is gondja volt 
ránk, s ezután is lesz. Érezhettük egymás 
közösségét. Itt csillant meg talán először az 
Úr egyik legnagyobb ajándéka, amit a tűz-
vészen keresztül adott nekünk: a testvéri, 
szerető, összetartó közösség erősödése. 
Egymásba fogódzkodtunk, egymás társasá-
gát kerestük, egymást vigasztaltuk. Volt, aki 
gyászolt, volt, aki humorral és életvidámság-

gal próbálta feldolgozni az összeégett szoba 
látványának első sokkját – lényeg, hogy 
együtt tettük. Sorban álltunk az utcán és a 
portán a bejutáshoz – egyszerre csak két-
három ember mehetett be az épületbe, rend-
őri kísérettel –, mikor felcsendült a 90. Zsol-
tár. A portától indulhatott, s a maga magasz-
tos zengésével kikúszott az utcára. Az el-
pusztult otthonuk látására várók együtt val-
lották: „Tebenned bíztunk eleitől fogva, 
Uram, Téged tartottunk hajlékunknak”. 

Ebben az énekben hit, remény, hála kevere-
dett a fájdalommal, értetlenséggel és sok-
sok kérdéssel, s szállt fel az égig. 
Isten azonnal gondoskodott az Ő szol-

gáiról. A rektoriban 
mindenki kapott haza-
utazási gyorssegélyt, s 
ami elképesztő: egy 
nagyon szegény, VIII. 
kerületi gyülekezet 
kevesebb, mint egy 
nap alatt 700 000,- Ft-
ot gyűjtött össze ne-

künk. Ez fejenként 5000,- 
Ft-ot jelentett, s nagyon jól 

jött, tekintve, hogy voltak, 
akik több óra vonatútra laktak 

hazulról, s csak az az egy ruha 
volt rajtuk, amiben kimenekül-

tek, minden iratuk, pénzük a 
szobájukban, erősen kérdé-
ses állapotban. 

Különleges, s szerintem felejthetetlen él-
mény marad sokunk számára a szobavizitre 
való várakozás az udvaron. Az érzés, hogy 
senki el nem tudja képzelni, hogy mi várja 
majd odafönn, hogy mekkora a pusztítás, de 
ugyanakkor a félelem már keveredik a hálá-
val a szívekben, ahogy látjuk, hogy jönnek 
vissza az előttünk lévők, s sírva nevetve ug-
runk egymás nyakába, miközben kihozták a 
„legfontosabbakat”: hajzselét, életben ma-
radt sportszeletet, egy teljesen jó állapotban 
lévő üveg bort… Megdöbbentő dolgok ma-
radtak meg, olyanok, amikről már biztosra 
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vettük, hogy nem találkozunk többet velük. 
Én nem győztem hálát adni a szobámért: 
korom, s füstszag mindenütt, de a holmijaim 
zömében épek… És ekkor eljön az a pont, 
amikor már nem találok szavakat sem, 
amikkel kifejezzem a hálámat, s csak döb-
benten állok a felséges Isten nagysága 
előtt. És ez még csak az első nap volt, a tűz 
után…  
Mindeközben egy közeli kávézó meleg étel-
lel várt minket, és alig fél nap alatt egész 
tekintélyes mennyiségű meleg ruha gyűlt 
össze – a mi Urunk azonnal gondoskodott az 
elemi szükségletekről. Úgy tartott el minket 
is, mint az égi madarakat. 
A következő napok zaklatottságban nem 
maradtak el az előzőtől. A többség nem ment 
haza, hiszen szombaton és hétfőn volt a kol-
légiumi kiköltözés. Közösen kóboroltunk hát 
két társammal Pesten, a szívünkben mérhe-
tetlen hálával és csodálattal. Elöntött a sza-
badság érzése és az ujjongás, hogy élek. 
Hogy élhetek, s milyen jó élni és találkozni 
Isten gyermekeivel: azokkal, akik velünk 
egy cipőben jártak, s azokkal, akik segítet-
tek minket. 
Ahogy telt az idő, Isten Szentlelke sorra szó-
lította meg az embereket: egymást követték a 
bizonyságtételek először interjúkban, majd 
rövid, ámde annál komolyabb teológiai 
írások, lelki termékek születtek, amik 
mind-mind arra az Istenre mutatnak, aki 
bizonyságot tett magáról, hogy Ő az Úr 
mindenek fölött: a tűz fölött is. Hogy egy 
tanáromat idézzem: „Mint égő kemencéből 
hozta ki azt a nyolcvan hallgatót, aki éppen 
bent tartózkodott, és azokat, akik még bent 
laktak velünk együtt.” Elképesztő, hogy a 
könyvtárakat nem érte el a tűz, s elüszkösö-
dött tárgyak között maradtak épen Bibliák. 
Azt hiszem, valamennyien átértékeltük az 
életünket, megtapasztalva ezt a hatalmas 
szabadítást, s az emberek segítségét, melyen 
keresztül Isten bőségesen kárpótolt minket 
mindazért, amit elvesztettünk – úgy, hogy ha 
semmit nem is kaptunk volna, már a puszta 

tényért, hogy élünk –, életünk végéig leköte-
lezettjei vagyunk. Hát még így, hogy az ado-
mányokból tényleg mindent visszakaptunk, 
sőt, ahogy én tapasztaltam: „Jó, megnyo-
mott, megrázott, megtetézett mértékkel.” (Lk 
6,38) Megtapasztaltam, s teljes szívből 
megértettem, hogy mit jelenthet valójában 
az, hogy „Akik Istent szeretik, azoknak 
minden javukra szolgál, azoknak, akiket 
elhatározása szerint elhívott.” (Rm 8,28) 
Ez jutott eszembe akkor is, mikor kiderült, 
hogy hol fogunk lakni a második szemesz-
terben: tágas, modern épületekben. Ugyan-
akkor kicsit szét is lettünk szórva: már nem 
együtt, a kis saját világunkban lakunk, ha-
nem idegenben, legalább két külön kollégi-
umban. Bár talán nem is gond, hogy azok 
között sétálunk és lakunk, akik hallottak a 
tűzesetről, mivel puszta létezésünk jellé 
vált. Jelei lettünk annak, hogy Istennek 
van hatalma arra, hogy az övéit megtartsa 
és minden körülmények között megőrizze. 
Most jöhet majd a mi válaszunk minderre: és 
nem adhatunk más választ, csak azt, hogy 
emlékezünk, elvisszük az Úr dicséretét és 
tetteinek jó hírét mindenhova, ahova csak 
helyezett minket.        Szabó Réka teológus  
 

Hogy megismerjem őt... 
Uram, te azt mondtad:  

Te vagy az út – de nem azért,  
hogy soha zavarba ne jöjjünk;  

Te vagy az igazság – de nem azért,  
hogy felelhessünk mindenre;  

Te vagy az élet – de nem azért,  
hogy ne kelljen meghalni,  

hanem hogy megtaníts arra,  
hogy a földi élet útvesztőjében  

ismerjelek Téged, az Utat,  
a megmagyarázhatatlan  

titkok között tudjam,  
hogy Te vagy az igazság,  

a szenvedésekben és a haláltusában  
tudjam, hogy Te vagy az élet.  
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Hitre jutásom története 
1941-ben születtem, és ebből könnyű kiszá-
mítani, hogy bizony már a 78. életévemet is 
betöltöttem. 
Kezdeném az elején: római katolikus gyer-
mekként rendszeresen jártam vasárnaponként 
misére. Elsőáldozó is voltam, majd bérmál-
koztam, de az igazi mély hittel itt Fóton talál-
koztam, viszonylag idős koromban. Ennek a 
története nem éppen szokványos. Egyszer a 
feleségemmel Fót egyik utcáján sétáltunk, 
mikor arra lettünk figyelmesek, hogy egy 
csillogó szemű, kedves arcú, idősebb hölgy 
(Tóth Istvánné Kati) utánunk siet, és megszó-
lít minket. Szinte egyből mondandója közepé-
be vágott, és meginvitált minket a református 
gyülekezetbe. Beszélt nekünk Istenről, Jézus 
Krisztus megváltó szeretetéről, és mi kicsit 
ugyan megdöbbenve, de érdeklődéssel hall-
gattuk. A találkozás eredménye az lett, hogy 
ígéretünkhöz híven, elmentünk következő 
vasárnap az Isten házába.  
Mindig is hívőnek gondoltam magam, annak 
ellenére, hogy templomba nem jártam évtize-
dekig. Ma már azonban tudom, hogy a val-
lás nem azonos az igaz hittel. Ezeket a fon-
tos dolgokat természetesen nem rögtön értet-
tem meg. Sok minden alakította bennem: a 
gyülekezetbe való járás mellett a Szent 
Biblia rendszeres olvasása, a hiteles lelki-
pásztorok, és a nálam hitben jártasabb 
testvéreink segítsége. Sokat segített hitem 
elmélyítésében, hogy református feleségem-
mel együtt két alkalommal is végigjártam a 
Keresztkérdések sorozat tanfolyamát, ahon-
nan nagyon sok tudást 
szereztem. Ott értettem 
meg, hogy kicsoda Jézus, 
miért jött el a Földre, és 
hogyan lehet Őt követni. 
Családi életünkről rövi-
den: egy leányunk van, de 
sajnos sem tőlünk, sem 
más forrásból hitbeli ala-
pot nem kapott. Katolikus 
vallásúnak kereszteltettük, 

de aztán hitre nem neveltük. 2013. január      
5-én vejünk munka közben szívinfarktusban 
meghalt. A leányunk négy kiskorú gyermeké-
vel özvegy maradt. Azóta aktív segítségben 
részesítjük mindenféle tekintetben. Hogy ezt 
meg tudjuk tenni – korunk ellenére – azt  
csakis Istennek köszönhetjük. Nagyon fáj 
látni, hogy a leányunk nem hívő, ezért nem 
fordul oda, ahova én és feleségem: Istenhez 
és Jézus Krisztushoz.  
Magamról még csak azt szeretném elmonda-
ni, hogy testi bajaim idején is sokszor kaptam 
segítséget Istentől. Különböző műtéti beavat-
kozásokon estem át (gerinc-, gyomor-, szem- 
és szívműtét). Főleg a szívműtétem során 
tapasztaltam meg Isten minden emberi képze-
letet felülmúló békességét. Végtelenül hálás 
vagyok Neki a sok támogatásért, hiszen kime-
nekített a nyomorúságokból, és ma is munka-
képes vagyok. Kedves hívő testvéreim, a 
bajban bátran forduljatok Istenhez, mert 
Ő mindenkor megsegít! Még így idősen is 
az a vágyam, ha újra visszatér a régi fizikai 
erőm, hogy sokat dolgozhassak gyülekezetem 
szépségéért és épségéért. Talán nehéz elhinni, 
de a templom környékén töltött munkanapok 
boldogsággal töltöttek el, és ezt szeretném 
folytatni. Ehhez kérem az Úr Jézus segítségét. 
Áldalak mennyei Atyám, hogy Fótra vezettél 
bennünket, és itt élhetünk. Köszönöm, hogy 
megismertetted Magad velem, hogy Jézus 
Krisztus az életem megváltója. Köszönöm, 
hogy befogadó, szerető gyülekezetet adtál, 
ahol Téged szolgálhatlak. Legyen áldott a Te 
neved örökkön-örökké. Ámen. 
              Pálfi Károly  
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Ünnep elôtt 
Ünnep közeledik, készülnek rá az emberek, 
emlékeznek, mert az ünnep és az ünneplés 
mindig egy állomás, emlékezés, visszaemlé-
kezés. Emlékezés az ünnep jelentőségére, 
emlékezés és visszaemlékezés az életünkben 
eltelt, átélt ünnepekre, azok szépségére, örö-
mére, ajándékaira, a találkozásokra, az ünne-
pek fájdalmas emlékeire, a veszteségre, azok-
ra, akik már nincsenek velünk, nem tudnak 
velünk ünnepelni. 
Ünnepre készülünk. Mindnyájan készülünk. 
Húsvét ünnepe: a mi megváltásunk ünne-
pe. 
Megváltónk is készült erre az ünneplésre. Ma 
reggeli csendességemben azt az igét olvas-
tam: „És mikor mindezeket a beszédeket el-
végezte Jézus, monda az ő tanítványainak: 
Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak 
ünnepe lészen, és az embernek Fia elárulta-
tik, hogy megfeszíttessék.” (Mt 26,1-2) 
Olyan megdöbbentő, hányszor és hányszor 
elolvastam már ezt az Igét, de így még soha 
nem figyeltem fel rá, mint most. Bejelenti az 
Úr Jézus azt, amit Ő tud: elárultatik. Jön a 
húsvét, az Ő elárultatásának alkalma, gyászos 
napja, a megfeszíttetésnek az ideje. 
Ha mi tudnánk előre, hogy mi lesz húsvét-
kor, karácsonykor, újévkor, januárban 
vagy júliusban, milyen sok mindent más-
ként rendeznénk az életünkben! Mi nem 
tudjuk, pedig Isten előre figyelmeztet sok 
mindenre, utunk veszélyességére, a választott 
életút következményeire, eredményeire. 
Az Úr Jézus nem úgy jött erre a világra, 
mint Aki nem tudta küldetésének célját, 
pontosan tudta és vállalta az Ő küldetését, 
a Megváltó-küldetést, az elárultatott küldeté-
sét, a megfeszíttetett küldetését. Tudta, hús-
vét közeledik, az ellenség az ő alkalmát ke-
resve keresi. 
Tudta, készen van az áruló, ott van mellette, 
közöttük, tudta, az Ő eladatásának, az Ő bé-
rének olcsó felmérése megtörtént, tudta, csak 
egy lépés választja el Júdást attól, hogy meg-

adja a jelt, és kiadja az ellenség kezébe az ő 
Mesterét, Jézust. Mégsem fut, nem menekül, 
mert vállalta és teljesítette küldetését. 
Ez a húsvét az én számomra egy különleges 
várakozású húsvét. Tele van a szívem vára-
kozással, reménységgel, félelemmel. Úgy 
nézek elé a húsvétnak, mint aki tudom, hogy 
Istentől küldetésem van, mint aki tudom, 
hogy küldetésem egy részét már betöltöttem, 
és még hiánya van. Úgy nézek ennek a hús-
vétnak elébe, mint aki szerelmese az ő Meg-
váltójának, de ugyanakkor tele van a szívem 
félelemmel: 
– Mesterem, amikor megjelensz, készen 
találsz-e? Miért félek? Mert ha a vőlegény 
jő, a menyasszonynak készen kell lennie. 
Mi az, ami a lelki menyasszony ruháját töké-
letlenné teszi? A gyűrődések, a szennyek, a 
foltok. S mik ezek? Hatalmas, óriás bűnök? 
Hatalmas, kiáltó, rikító bűnök? Nem mindig. 
Apró gyűrődéseket okoznak a keserűségek, a 
félelem, a fájdalmas emlékezések, apró folto-
kat hagynak maguk után a megkeseredett 
visszaemlékezések, a reménytelenül elsírt 
könnyek. 
Hogyan állok én az én Megváltó Uram elé? 
Örömmel, hálaadással, azzal a tudattal: 
– Uram, Te énértem elvégezted küldetése-
det, a megváltást, az én életemet megvál-
tottad, megszabadítottál, íme itt vagyok, 
szolgád vagyok, használj ott, ahol tudsz, és 
ameddig tudsz, szeretnék a Te tervednek, 
akaratodnak megfelelő lenni. 
Hogyan készülök ez elé a húsvét elé? Szí-
vemben egy csomó vágy, reménység és öröm 
van. Most például, e hét szombatján, fiatalo-
kat fogok összehívni a lakásomra azon a cí-
men, hogy megtanítom őket az európai hús-
véti tojásfestésre. (Gizi néni ekkor Ameriká-
ban élt – szerk.) Kedves, ártatlan trükk. De 
miközben én tanítani fogom őket, lépésről 
lépesre, meg fogom nekik magyarázni a hús-
vét igazi értelmét és jelentőségét, elmagyará-
zom, mi is történt igazából húsvétkor. A fi-
gyelmük még éberebb lesz, mint a vasárnapi 
iskolában, vagy az ifjúsági bibliaórán lenni 
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szokott, mert munkát adok nekik, az ünnep-
pel kapcsolatos munkát. Majd elmondom 
nekik, hogy mint ahogy a tojás héjában a 
bezárt élet van, ugyanúgy bezárt élet volt az 
ember élete a megváltás, a húsvét napjáig. De 
mint ahogy a tojás héja megtörik, amikor a 
kiscsibe megszületik, Isten megtörte a be-
zárt, halott életet akkor, amikor az angyal 
elhengerítette a követ a földről, feltáma-
dott a Megváltó, és ennek a megváltó külde-
tésnek az örömére emlékezünk mi, amikor 
ajándékozunk emlékeztetőül hímes tojásokat. 
Sok mód, lehetőség van arra, hogy tanítsunk, 
hogy emlékezzünk. Nagyon sajnálom, mert 
tudom, hogy sokan a fiatalok közül már ott-
hon is elfelejtették azt, hogy ezeknek az apró 
kis szokásoknak szimbólum jelentőségük 
van, emlékeztetnek valamire bennünket. A 
locsolkodás nem a parfümért, a kölnivízért 
történik, nem is a lánykérésért és választá-
sért, nem az udvarlásért, vagy azért, hogy a 
lányok húsvét előtt vagy húsvét alatt ruhabe-
mutatót tartsanak. Úgy tanultam annak ide-
jén, hogy ennek a szimbolikus locsolásnak a 
jelentősége arra az időre nyúlik vissza, hogy 
amikor az asszonyok húsvét reggelén kimen-
tek a sírhoz, hogy az Úr Jézus testét bebal-
zsamozzák, és nem találták a testet a bezárt 
sírban; nem találták, mert nem volt ott, mert 
feltámadott. (A megkenetés, a bebalzsamozás 
előbb megtörtént Simon házánál, amikor az a 
szegény asszony, Mária odatöltötte az ő ke-
netét Jézusra.) Aztán mit csinálnak az asszo-
nyok? Rohannak vissza a városba. és mond-
ják az örömhírt. Szegény tanítványok, mit 
gondolhattak, mikor ezek az asszonyok sírva, 
örülve, kacagva, lihegve mondták el az 
örömhírt? A magyar népmonda azt tartja, 
hogy a férfiak nyakon öntötték ezeket az 
asszonyokat egy nagy bögre vízzel, hogy 
magukhoz térítsék őket. Innen jönne a húsvé-
ti locsolás szokása. 
Jézus él, feltámadott, a Mester nem ma-
radt a sírban, mint ahogy megígérte, hogy 
harmadnapra feltámad. Vajon eszükbe 
jutott-e a tanítványoknak, hogy ma van 

„harmadnapja”?! 
Sokan nem emlékezünk: ma van harmadnap-
ja. Hányad napja már életedben annak, 
hogy nem találkoztál, nem beszéltél, nem 
időztél a Megváltóval? Befelé fordulsz, sa-
ját magad kínját, sebét ápolgatod, gyógyítga-
tod, önmagadat siratgatod. Hányad napja 
már, hogy elfelejtettél odamenni Jézushoz, 
hányad napja már, hogy nem keresed az 
Urat? Hogy nem hallod meg üzenetét, nem 
olvasol a Szentírásból, nem szánsz időt az 
imádkozásra, nem szánsz időt arra, hogy lel-
kileg megtisztálkodjál? Hányad napja már?! 
Jézus él, feltámadott, életet hozott a te szá-
modra is. Ezt az életet kínálja neked, ezt 
az új életet akarja neked ajándékozni. 
Döntöttél-e már mellette, hogy követni 
akarod Őt? Ha még nem, tedd meg most, 
ha már igen, újítsd meg a döntésedet! 
Ajánld fel neki a te szolgálatodat: – Uram, én 
követni vágylak, követni Téged, amerre 
mész, vagy amerre küldesz engem! 
Ne kutass a régi roncsok, romok és rongyok 
között, amelyek az életedet tarkítják! Állj 
meg Istened és Urad előtt! Légy hálás neki a 
szabadításért, és fogadd el a szabadítást Tőle! 
Legyen áldott az Isten a húsvétért! Legyen 
áldott az Isten a Megváltó küldetéséért, a 
golgotai keresztre-feszítéséért, az Ő halálá-
ért! Áldom és dicsérem az Urat a feltámadás 
öröméért. 
Ne búslakodj barátom! Ne emlékezz a régire, 
amely rossz, fájdalmas, sötét, fekete, légy 
hálás a feltámadásért, örülj, örvendezz, mert 
a feltámadás örömében benne rejtetik a te 
életednek öröme is! 
Áldja meg Isten és töltse be szívedet a feltá-
madás megtalált édes örömével! Úgy legyen. 
Ámen.    
       Dr. Tapolyainé Bartha Gizella 
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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 gyermekáldásra vágyókért; 
 a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért; 
 a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért. 

MEDDIG? 
Uram, Teneked sok a Pétered, 
sokak a nagycsütörtök éjszakáid. 
S olyan kevés a csendes Jánosod, 
aki nem ígér, nem fogadkozik, 
de elkísér a Golgotáig. 
Mert olyan könnyű azt kimondani 
egy izzó percben: Meghalok Veled! 
De annyi minden visszahúzna még, 
ha ránk borul a szörnyű éjszaka, 
ha érint a fagyos lehelet. 
Talán csak egy kis gyermek mosolya, 
vagy a hitves könnyfátyolos szeme… 
Susognak a szélben ringó habok: 
a halászbárka, otthon képe hív… 
Ó, legalább búcsúzni kellene! 
Hamu alól az életösztön is 
felparázslik: Ó, ilyen hirtelen? 
Egy percre olyan szép lesz a világ, 
átölel minden színe, illata! 
… S már el is hangzott a „Nem ismerem”! 
Uram, Teneked sok a Pétered, 
sokak a nagycsütörtök éjszakáid. 
Ó, bár lennék csendes Jánosod, 
aki nem ígér, nem fogadkozik, 
de hű marad egész a Golgotáig! 
       Túrmezei Erzsébet 

Hálaima 
Betegségből való felgyógyulás után fontos 
megállni és visszaemlékezni Isten megtartó 
szeretetére. 
Ezek az Igék különösen is sokat jelentettek a 
nehéz időszakomban: 

„Hívj segítségül engem a nyomorúság ide-
jén! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz en-
gem.” (Zsolt 50,15) 
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádság-
ban és könyörgésben mindenkor hálaadással 
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Fil 4,6) 
„Mert örökkévaló szeretettel szerettelek té-
ged, azért terjesztettem reád az én irgalmas-
ságomat.” (Jer 31,3) 

Mennyei Atyám! 
Hálás szívvel köszönöm, hogy megtartottad 
életemet. Igéddel erősítettél, támogattál és 
bűneim ellenére még mindig tudsz szeretni 
engem. Szentlelkeddel bíztattál és tartottad 
bennem a hitet, hogy Rád figyeljek és a Te 
erőddel leküzdhessem a betegségemet. Áldj 
meg, őrizz, vezess, hogy a Te utadon jár-
jak! Kérlek segíts, hogy családomnak és 
gyülekezetemnek Hozzád méltó, hasznos 
tagja legyek! Ámen.     
         Kovács Istvánné  



 

 

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 órák: Kisifi, Nagyifi 
 
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.  28. 10:00-16:00  Női körzeti csendesnap 
 

Május 19. 10:00 Évadzáró zenés istentisztelet 
 

Június 2. 10:00 Konfirmáció 

 4-7. 19:00 Pünkösdi bűnbánati hét 

 9. 10:00 Pünkösdvasárnap úrvacsorával 

 10. 10:00 Pünkösdhétfő úrvacsorával 
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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 2018. év  
adóbevallásának ideje,  
éljünk törvény adta  
lehetőségünkkel  

és ajánljuk fel adónk 1+1%-át: 

Fóti Református Alapítvány 

19186890-1-13  

Református Egyház  

0066 

Kérdezem magamat...  
– Amikor Isten szólt hozzám, mindig meghallottam? 
– Amikor életemet tisztogatni akarta, megálltam csendesen?  
– Amikor Isten fel akart használni, ott voltam éppen a keze ügyében? 
– Amikor el akart venni valamit tőlem, kiengedtem a kezemből?  
– Amikor Isten küldeni akart, rendelkezésére álltam? 
– Amikor adni akart valamit, elfogadtam örömmel?  
– Amikor Isten mélyebbre akart vezetni, nem álltam ellen?  


