
 

 

Magamat is beleértve, nagy kísér-
tésünk, hogy a reformáció ünne-
pébıl emlékünnepet csináljunk. 
Hogy volt egyszer 1517-ben egy 
Ágoston-rendi szerzetes, aki úgy 
találta, hogy megromlott az egy-
ház liturgiája, Ige-hősége, erköl-
cse és így tovább, és egyáltalán 
nem gondolva, hogy ı reformáci-
ót indít meg. Csak egy tisztulási 
folyamatra hívta fel az egyház 
figyelmét, s amikor híres pontjait 
kiszegezte a vártemplomra, lavi-
nát indított el, 
mert a szívek 
mélyén való-
ban ott volt 
valami kíván-
ság és végre 
azt valaki ki-
mondta.  
Nos, erre em-
lékezni szok-
tunk, elsorjáz-
zuk, azután beszélünk Zwinglirıl, 
Kálvinról, meg az elsı reformáto-
rokról és azután szépen Ámen-
hez érkezünk, mondván: most 
ünnepeltük a reformációt. 
Valahogy ez nincs így jól! Már 
csak azért sem, mert maguk a 
reformátorok sem így gondolták. 
Kálvin Jánosnak egyik alapmon-
data az volt: „Semper reformari 
debet”, ami magyarul azt jelen-

ti: a reformációnak kell, hogy 

folytatása is legyen, vagy szóról-
szóra: Szükséges a szüntelen 

reformáció.  
Tehát tulajdonképpen, amit Isten 
Szentlelke ezek által az emberek 
által elindított, és nagyon jól elı-
készített elızıleg, nem Luthertıl 
indult meg, hanem már voltak 
úgynevezett elıreformátorok, ı 
csak a maga hitvallásával berob-
bantotta egy már érlelıdı folya-
mat utolsó pillanatát. 
Azonban, a reformátorok a refor-

mációt szünte-

len folyamat-

nak látták, 
akarták, csinál-
ták. És akkor 
vagyunk mi 
protestánsok, 
és akkor va-
gyunk mi az 
evangélium 
népe, ha úgy 

vagyunk azok, hogy szüntelen 
benne élünk a reformáció folya-
matában. Tehát egy újra és újra 
megújuló egyháznak vagyunk a 
tagjai. 
Az igazi reformáció, amire szük-
ségünk van, az, hogy istentiszte-
letünk sohase érjen véget, hanem 
kétféleképpen folyjék: egyrészt 
vasárnap, amikor együtt vagyunk 
az İ házában azért, hogy belülrıl 
az Ige és Lélek által mi magunk 

S Z Ü N T E L E N  R E F O R M Á C I Ó 

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

2008. Reformáció  

TTTTARTALOMJEGYZÉKARTALOMJEGYZÉKARTALOMJEGYZÉKARTALOMJEGYZÉK::::    

Vezércikk                   1-2 

Evangélizáció             2-3 

Csodákra…            4-6 

Múlt és jelen               6-9 

Isten munkásai            10 

Átformált élet         10-11 

Szolgálatra…         11-12 

Szülıi szemmel     12-14 

„Mégis”                      15 

Hirdetések                   16 

13.ÉVFOLYAM, 3.SZÁM    

örömHÍRlap 

HEIDELBERGI KÁTÉ 

70. K.: Mit jelent a   
Krisztus vérével és Lelké-
vel való megmosatás? 

F.: Azt, hogy Isten kegye-
lemből megbocsátja a 
bűnöket Krisztus véréért, 
melyet keresztfán való 
áldozatában érettünk 
ontott ki. Továbbá (jelenti) 
a Szent Lélek által való 
megújítást és a Krisztus 
tagjaivá szentelést. hogy 
így minél jobban meghal-
junk a bűnnek és istenfélő, 
feddhetetlen életet éljünk: 

Zsid. 12:24; Jelen. 1:5; Kol. 2:12; 
1.Pét. 1:2; Zak. 13:1; Ezék. 36:25; 
Ján. 1:33; 3:5; 1.Kor. 6:11; 12:13; 

Róm. 6:4. 
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megtisztuljunk, megújuljunk (reformálód-
junk). Mégpedig nem csak azért, hogy „mi 
meg legyünk tisztulva”, hanem azért tisztít 
meg bennünket Jézus Krisztus vére, és ez a 
második mód, hogy rajtunk keresztül mások-
hoz is eljutva, miközben másoknak szolgá-
lunk, szétosztogatjuk a Tıle kapott szerete-
tünket, idınket, erınket, az életünket.  
Az életünk is istentiszteletté legyen. 
Ha ez nem történik meg, ha itt és ma nem 
vesszük komolyan Kálvint, hogy szüntelen 
szükséges a reformáció, akkor lehet, hogy 
meg kell magunktól kérdezni: miért vagyok 
református, mit ér a hitvallásom? Tehát itt 
fontos kérdésrıl van szó. És most nem azt 
kérem, hogy ünnepeljünk, hanem azt, hogy a 
reformációnak legalább ezt az egyetlen egy 
gondolatát nagyon komolyan vegyük és éle-
tünket Isten Igéjéhez mérve éljük. Nem mon-
dok rá Ámen-t. Az Ámen-t ti mondjátok rá a 
mai napon, meg a jövıben a szüntelen refor-
málódásotokban.  

    Sebestyén Gyızı lelkipásztor 

 

Ugyanott, de másként 
Az evangélizációs sorozatokat azért szere-
tem, mert megállít, és Isten estérıl-estére tud 
beszélni (persze ha hagyom), rámutat merre 
tart az életem, életünk, milyen kapcsolatban 
vagyok Jézussal, vagy milyen messzire távo-
lodtam el Tıle. Megállni jó, mert olyan sok 
minden éri az embert, annyi tennivaló van és 
olyan hamar ezek körül tudok forogni, és ez 
tölti be az életemet, 
ilyenkor aztán egy lassú 
lefelé ívelés kezdıdik. 
A meghívón, amely az 
alkalmakra hívogatott, 
ez állt: „Ugyanott, de 
másként”. Amikor elı-
ször a kezembe vettem, 
átsiklottam ezen a cí-
men, semmitmondó volt 
számomra, de aztán hall-
gatva az igehirdetéseket 
egyre több mindent ho-
zott Isten elı az életemben, amelyek során 
megtapasztalhattam ezt. A nyomorúságokat, 
amelyekben elıször összegörnyedtem és 
kérdeztem Istent, hogy miért engedi meg az 
életemben, és amikor ráhagyatkoztam arra az 
Igére, hogy „…akik Istent szeretik, minden 
javukra van” (Róma 8,28), a nehéz körülmé-
nyek között békességet kaptam, amirıl az-
elıtt álmodni sem mertem volna. Tehát ak-
kor mégis igaz, hogy ugyanott, de másként. 
Az ıszi evangélizációs sorozat estéin az 
emmausi tanítványokról hallhattunk a     
Lukács evangéliumának 24. részébıl a 13-
35. versek alapján. 
A két tanítvány Jézus halála után Jeruzsá-
lembıl Emmausba tart és mélységesen el 
voltak keseredve. Az útjuk során melléjük 
szegıdik Jézus és beszélget velük, amikor 
pedig behívják otthonukba, akkor ismerik fel 
ıt, és utána az életük gyökeresen megválto-
zik, a nagy nyomorúságból nagy öröm lesz. 
Szomorúság és nyomorúság a mi életünkben 
is van, és sokszor vannak a nem szeretem 

Panaszdal helyett 

Ahova éppen állított Isten, 
Hő tanú ott lehetsz, vagy soha sehol. 
Nincs galambszárnyad. Illanó vágyad 
El ne repítsen; a "volna": pokol. 
Itt és most éled kiszabott életed, 
Só, világosság, csak itt lehetsz. 
Kíntól se rettent, helytállt a kereszten 
Érted a Bárány, - így mentett meg. 
Szorít a "helyzet"? Vállald a kereszted. 
Nem azt ígérte gyıztes Urad, 
Hogy messzeröpít, de: ıriz, segít, 
Naponta szabja meg keskeny utad. 
Panaszdal helyett vállald a helyed, 
És erıt kérve hő tanú légy, 
Dalold a földön, s mennyben örökkön 
A megváltottak új énekét! 
        Siklós József 
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idık, amelyeket valahogyan túl kellene élni, 
de nem mindegy, hogy hogyan. Belerokka-
nunk, vagy a nehéz úton vihet minket valaki 
a vállán (ahogy Túrmezei Erzsébet: Láb-
nyomok c. versében olyan szemléletesen 
leírja).  
Nagyon megfogott az a mondat, amiben azt 
mondta a lelkész, hogy minden döntésünknek 
következménye van. A hit is ilyen döntés, 
vagy Krisztus nélkül akarunk élni és majd mi 

megmutatjuk, aztán látjuk romba dılni a 
nagy terveinket, vagy elérjük célunkat, de 
igazán már nem tölt be örömmel, vagy visz-
szafordíthatatlan következményei lesznek. 
De ha Krisztus mellett döntünk, Jézus még 
ezekben a visszafordíthatatlan dolgokban is 
békességet tud adni vagy kegyelmébıl meg-
oldást. 
A másik dolog, ami megmaradt a gondola-
tomban, az egy idıs házaspár példája volt. A 
házaspárnál elszállásoltak egy fiatal lelkészt. 
Hajnaltájt arra lett figyelmes, hogy a szom-
széd helyiségben meggyújtották a mécsest és 
halk beszélgetés foszlányok hallatszanak be, 
arra gondolt, hogy az öregek nem tudnak 
aludni, de ez megismétlıdött a következı 
hajnalokon is, kiment és látta, hogy imád-
koznak. Ettıl a naptól fogva aztán figyelte, 
hogy mi történik azokkal az emberekkel, 
akikért az öregek imádkoznak, és nemsokára 
megjelentek a gyülekezetben, aztán befogad-
ták életükbe Jézust és kiteljesedett az életük. 
Isten már régóta rám terhelte az imádság 

fontosságát, annyi nyomorúság van a mi 
gyülekezetünkben is, megromlott házassá-
gok; válásban megnyomorodott életek; láza-
dó és nagy mélységet járó kamaszok, fiata-
lok; betegek, akik lelkileg megfáradtak, 
anyagilag betegségük miatt bizonytalan 
helyzetbe kerültek, aztán Fót város és orszá-
gunk erkölcsi és gazdasági hanyatlása. 
Tudom, hogy Jézus várja ezeket az İhozzá 
könyörgı, İt ostromló imádságokat. Annak 

idején, amikor még       
GYES-en voltam, két kis-
mamával az otthonunkban 
találkoztunk és imádkoz-
tunk férjeinkért, aztán a 
többi asszony férjéért, 
mert nagyobb számban 
nık voltak, akik rámerték 
bízni az életüket Jézusra 
és eljártak az alkalmakra. 
Aztán egyszer csak hallot-
tuk, hogy az akkori lelké-
szünk beindítja a férfi 

órákat, amelyeken aztán egyre többen vettek 
részt. 
Annyira hálásak voltunk Istennek, hogy há-
rom nı imádságát meghallgatta és megáldot-
ta, akkor tanultuk meg, hogy a hittel való 
imádsággal „hegyeket lehet megmozgatni”. 
Nagyon áldott hét volt és nagyon sok min-
dent lehetne még írni ezekrıl az alkalmakról, 
sok példát hozott a lelkész a mindennapi 
életbıl, aki teheti hallgassa meg ezeket az 
igehirdetéseket. 
Az evangélizációs hét, ahogy írtam az elején 
megállásra késztet mindenkit, azt is, aki még 
a döntés elıtt áll, hogy akarja-e Jézussal élni 
az életét, vagy sem, és annak is, aki már ezt 
megtette egyszer, de szüksége van megerısí-
teni ezt a kapcsolatot. 
Azoknak, akik elıtte állnak, szeretném leírni 
azt, hogy érdemes mellette dönteni, mert sok 
rossz döntést elkerülhetünk, hogy olyan bé-
kességet adhat, amely a körülmények ellené-
re is megmarad, és egy olyan életet, amelyet 
érdemes végigélni.        Tóthné Elek Julianna 
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„Én vagyok a jó pásztor:  
a jó pásztor életét adja a juhokért.” 

János ev. 10,11 

Az én juhaim hallják az én szómat, 
és én ismerem ıket, és követnek engem…” 

János ev. 10,27-28 

Csodákra emlékezni jó! 
Mi, ovis szülık nagy örömmel készültünk 
erre a szép napra. Már 10 éve, hogy megala-
kult ez a szívünknek oly kedves intézmény!  
Én különösen is hálás szívvel indultam az 
istentiszteletre,  hiszen  3  kisfiam  is  az  ovi 
egy-egy juhocskája lehetett, s így hét éven 
keresztül jártunk az oviba.  
Hogy még emlékezetesebbé tegyük ezt a 
napot, szerettünk volna mi, régi ovisok – 
szülık és gyerekek – egy kis meglepetést 
szerezni az óvodában szolgálóknak.  
Így vállalkoztak az iskolás gyerekek egy kis 
furulya mősor elıadására, versmondásra, s 
mi szülık egy szép énekkel készültünk.  
Már a bejáratoknál örömmel láttuk a sok régi 
ovist, a messzirıl érkezett vendégeket, Zila 
Péter tiszteletes urat családjával és Erika 
óvónéniéket.  
Az istentisztelet a vezetı óvónéni, Lakatosné 
Erzsike kedves köszöntésével és a jövıbe 
hittel az Úrra tekintı szavaival kezdıdött. 
Majd kis juhocskáink mősora következetett, 
ami most különösen is szépen csengett a sok 
mosolygós kisóvodás szájából. 
Ezután Kincsné Zsuzsi óvónéni mesélte el az 
ovi múltját, a megalakulástól napjainkig. 
Olyan jó volt, hogy mondataiból sugárzott az 
a hit és belsı indíttatás, ami az ovi légkörét 

és minden dolgozóját is jellemzi: a gyermek-
központúság, a gyermekek felé áramló nagy-
nagy szeretet.  Mindazokról a csodákról is 
hallottunk, amelyek az óvoda életét végigkí-
sérték. Azok a hétköznapi csodák, amelyeket 
kívülállók talán csak véletleneknek, vagy 
szerencsének mondanának, de mi tudjuk, 
hogy Isten kezébıl kaptuk azokat, s ezek 
nélkül talán el sem indult volna, de valószí-
nőleg már nem létezne az Óvoda.  
Ezt követte Ziláné Marika köszöntése. Kicsit 
meghatódottan, könnyes szemmel állt ki a 
régi kedves gyülekezet, a sok ismerıs arc 
elé, hogy ismét bizonyságot tegyen arról, 
hogy milyen örömmel és odaadással végezte 
azt a szolgálatot, amit az Úrtól itt Fóton ka-
pott: az ovi megalapítását, majd 6 éven át 
annak vezetését.  
Én kimondhatatlanul hálás vagyok a Terem-

10 éves a gyülekezet  

„Száz Juhocska” Református Óvodája 
Október 5-én ünnepi istentiszteleten adtunk hálát óvodánkért,  

a gazdagon megáldott esztendıkért. 



 

 

tınek azért, hogy ide állította szolgálatba 
Marikáékat és arra indította İket, hogy 
kezdjék el a református óvoda létrehozását. 
Olyan nagy hittel, lelkesedéssel és szakmai 
tudással szolgált Marika 
az oviban, ami nekem 
sokszor emberfelettinek 
tőnt. Egyszerre volt ve-
zetı, gazdaságis és 
óvónéni, s ki tudja még 
mi minden.  Az ovi ma 
is meglévı lelki szelle-
misége, családias légkö-
re az elsı években ala-
pozódott meg. 
Ezt követte a mi kis mő-
sorunk, majd az igeszol-
gálat is a határkınél való 
visszanézésrıl, a hálás szívekrıl szólt.  
A hálaadás, a mögöttünk lévı szép évekre 
visszatekintés és a jövıért szóló imádság 
töltötte be a szívünket, s hiszem, hogy a je-
lenlévı összes gyülekezeti tag szívét ezen az 
istentiszteleten. 
Az ünneplés a templomban még nem ért 
véget. Tiszteletes úr kedves invitálására az 
oviban igazi születésnapi ünneplés, szeretet-
vendégség következett. Ennek középpontjá-
ban a nagy, emeletes szülinapi torta volt, az 
ovi címerével és tele báránykás képekkel. A 
gyerekek lelkesen fújták el a gyertyákat. 
Nagyon jó volt látni, hogy szinte az egész 
gyülekezet átjött az ovi épületébe, hogy 
együtt ünnepeljen. Itt – a sütik elfogyasztása 
közben – jókat lehetetett beszélgetni a régen 
látott ismerısökkel, gyülekezeti tagokkal, 
óvónénikkel. Közben a kisebb-nagyobb gye-
rekek birtokba vették a termeket, játékokat. 
Végül, édesanyaként szeretném elmondani, 
hogy én folyamatosan hálát adok az Isten-
nek, hogy Fóton van egy ilyen óvoda, ahol 
olyan sok szép lelki élményt kaphatnak a 
gyermekeink és mi szülık is.  
Amikor az ovi megalakult, abban az évben 
született meg az elsı kisfiunk. Már akkor 
egyértelmő volt, hogy csakis ebbe az oviba 
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fog járni. 
Mégis az elsı szülıi értekezleten rácsodál-
koztam mindarra a sokféle többletre, amit ez 
az ovi kínált. Itt fontos a gyerekek tanítása és 

testi gondozása mellett a 
lelki növekedésük is. Itt 
állandó imaháttérben 
élhetnek a gyerekek, s 
általuk mi szülık is. Itt 
mindent átszı az Úr 
Jézustól kapott lelkület, 
a szeretet és a békesség. 
Itt minden nap rövid kis 
áhítaton vesznek részt a 
gyerekek, ahol megis-
merhetik a mi mennyei 
Atyánkat és imádkozhat-
nak. 

Itt fontos az értékes kultúra, a magyar ha-
gyományok ápolása, a népdalok és a lelki 
énekek éneklése, a természet szépségeinek 
megismertetése a gyerekekkel.  
Már a köszönés is olyan sokat jelentett ne-
kem. Áldás, békesség! Milyen jó volt így 
kezdeni a napot! Van-e ennél szebb köszön-
tés, mennyivel többet kíván, mint a „Jó napot 
vagy szép napot kívánok!”  És természetesen 
az oviban minden szülı így köszön egymás-
nak, pedig nem kötelezı, de valahogy olyan 
természetessé válik a gyerekek és a szülık 
számára is, hogy mi így köszönünk.  
Felejthetetlenek maradnak a meghitt adventi 
esték, a gyertyafények, a szép közös adventi 
énekek, az óvónénik csodálatos énekei és a 
szülıtársakkal történt beszélgetések. Az ér-
dekes családi kirándulások, ahonnan majd-
nem mindig hoztunk haza valamilyen saját 
készítéső emléket is. Mindig meghatódottan 
gondolok az anyák napi ünnepségekre és az 
évzárókra is. 
Köszönöm, Jó Atyám, hogy a Te kezedben 
tudhatjuk a Száz Juhocska Óvoda minden-
napjait, Rád bízhatjuk gyermekeinket az 
oviban is. Hálát adunk azért, hogy Te hívtál 
és ma is Te hívsz el embereket szolgálatra, 
akik az Óvodában a Te világosságodat sugá-



 

 

rozzák és a Krisztusi szeretetet igyekeznek 
továbbadni. Tıled kérjük és várjuk a folyta-
tást is, kérjük áldásodat az Óvoda életére, 
munkájára, az ott dolgozó szolgálók és min-
den ovis kisgyermek és családja életére is.  
Ámen! 

„Hallelujás hálaadással 
Leborulni egy határkıre, 
S elindulni hittel elıre, 
Amerre hív égi szó.”    
  Túrmezei Erzsébet 

 

Jakusné Kiss Zsuzsanna 
 
 

Múlt és jelen 
A mi óvodánkat, a „Száz Juhocska” Refor-
mátus Óvodát 1998-ban alapította a Fóti 
Református Gyülekezet. 
A gyülekezet már 1991-ben fontos szerepet 
vállalt a Fóti Ökumenikus 
Iskola létrehozásában, meg-
alapításában, és már akkor 
érlelıdött egy óvoda, refor-
mátus óvoda alapításának 
gondolata is. Azokban az 
években azonban anyagi, 
személyi, tárgyi és egyéb 
feltételek híján szinte sem-
mi esély nem volt arra, 
hogy óvoda épülhessen. 
1998 tavaszán azonban 
váratlanul elkezdıdhetett 
az óvodaalapítás, hiszen 
abban az évben olyan sok 
gyermek volt Fóton, hogy az óvodai férıhe-
lyek kevésnek bizonyultak. Elérkezettnek 
látszott az idı, hogy a Gyülekezetben oly 
sokak által dédelgetett és imádságban hordo-
zott vágy valóra válhasson. A presbitérium 
döntést hozott: a Református gyülekezet 
óvodát alapít. 
Megkezdıdött a tervezés, szervezés, engedé-
lyek beszerzése, tárgyalások hosszú sora. A 
Károlyi István Gyermekközpontban egy ad-
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dig óvodaként mőködı épület megürült, sza-
baddá vált, abban kapott helyet a mi óvo-
dánk. 
Az elıkészületi munkák során nagy erık 
mozdultak: anyagi támogatásban és kétkezi 
munkában egyaránt. A mőködés megkezdé-
séhez minimális tárgyi feltételeket biztosítot-
tunk. Hollandiából kapott használt gyermek-
bútorokból, a Gyermekközponttól átvett játé-
kokból, a gyülekezet tagjaitól kapott haszná-
lati eszközökbıl, adományokból rendeztük 
be az óvoda helyiségeit. Szinte az utolsó 
percekig folytak az elıkészületi munkák. 
1998. szeptember 1-jén megnyitotta kapuit a 
„Száz Juhocska” Református Óvoda. 
Egyetlen csoporttal, 29 gyermekkel kezd-
tünk. A „gyermekpaletta” igen színes volt: 
komoly hívı szülık gyermekei, az éppen 
felszámolás alatt álló gyermekvárosi óvoda 
állami gondozott gyermekei, katolikus és 

nem hívı családok gyerme-
kei, a környezı települé-
sekrıl érkezı családok 
gyermekei töltötték meg a 
csoportot. 2 óvónı és 2 
dajka kezdte meg ezt az 
úttörımunkát. Nagyon 
nagy feladat állt elıttünk.  
Eszembe jutott egy szemé-
lyes emlék, amikor elıször 
láttuk meg az óvoda épüle-
tét, melynek környékét 
teljesen felverte az ember-
magasságú gaz. Lidikával, 
akivel akkor még nem is-

mertük egymást, álltunk egymás mellett, és 
mindketten ugyanarra gondoltunk, egymás 
tekintetébıl azt olvastuk ki: biztos, hogy 
nekünk itt kell lennünk, és ezt kell csinál-
nunk? 
Azóta tudjuk, hogy igen, ezt a feladatot kap-
tuk. 
És nemcsak a körülményeink voltak nehe-
zek, hanem pedagógiai munkánkban is nagy 
nehézségek elé néztünk. Olyan gyermekek-
bıl, családokból, nevelıkbıl kellett közössé-



 

 

get kovácsolni, akik között hitbeli, társadal-
mi és számtalan egyéb különbség miatt óriá-
si szakadék tátongott. 
Teljesen járatlan útra kellett lépnünk, hiszen 
az egyházi intézmények mögött nem álltak 
évtizedes pedagógiai tapasztalatok, keresz-
tyén szemlélető 
szakirodalom is vaj-
mi kevés volt. Jó-
szerével csak a mö-
göttünk álló pedagó-
giai tapasztalatunkra 
és a gyülekezetben a 
gyermekek közt 
végzett szolgálatra 
lehetett támaszkod-
ni. Egy olyan óvodát 
szerettünk volna, 
ahol a keresztyén szemlélető légkör az egész 
óvodai életet áthatja, ahol a gyermekek neve-
lése és oktatása hitben gyökerezik. 
Óvodánk Pedagógiai Programjának megal-
kotása tulajdonképpen ezen alapértékeknek 
megfogalmazása, és az erre való építkezés 
leírása, lefektetése volt. Az, hogy keresztyén 
értékeinkre a nevelésben is milyen nagy 
szükség van, azt az a tény is jól mutatta, 
hogy már az indulást követı, a második év-
ben még egy újabb csoport is indulhatott, és 
a beiratkozók, érdeklıdık száma is évrıl- 
évre nıtt. Sajnos bıvülésünknek az épület 
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szőkössége mindig akadálya volt. 
És ahogyan évrıl-évre új gyermekeket és 
családokat kaptunk, Isten az erıt is megadta 
a munkánkhoz. Gondja volt ránk, hiszen 
minket, felnıtt dolgozókat is testvéri közös-
séggé formált, és formál, alakít a mai napig 

is. 
Visszagondolva arra, 
hogy milyen sokszor 
kaptunk súlyos terhe-
ket feladatként. 
Kezdve a nehéz sorsú 
állami gondozott 
gyermekek nevelésé-
vel, a személyi, tárgyi 
ill. állandó hely sző-
kösségével, külsı és 
belsı gondokkal. 

Hiszen, nem úgy indult, hogy épült egy óvo-
da, ahová beköltöztünk, bebútoroztuk és 
állást hirdettünk, hanem megtanultunk min-
dent imádságban elkérni: a munkatársakat, a 
hozzánk beiratkozó családokat, az óvoda 
mőködéséhez szükséges dolgokat. Isten gon-
doskodó szeretetét, válaszát apró és nagy 
dolgokban is mindig tapasztaltuk. A sokszor 
embert próbáló nehéz munka során összeko-
vácsolódott munkatársi közösség szeretettel, 
segítı készséggel fogadta az új dolgozókat, a 
hozzánk érkezıket. Hiszen nemcsak a gyer-
mekeket neveljük, hanem a gyermekeken 

keresztül a családokkal is kap-
csolatba kerülünk. Óvodánk 
missziót teljesít, hiszen segíti a 
családokat a keresztelıkor a 
gyülekezet elıtt tett fogadal-
muk megtartásában, abban, 
hogy gyermekeiket hitben ne-
velhessék. 
Az óvoda missziót teljesít a 
tekintetben is, hogy voltak és 
vannak olyan hit nélkül élı 
családok, akik bizalommal hoz-
ták, hozzák gyermekeiket, ná-
lunk valami „többletet” remél-
ve és így jutottak, jutnak köze-



 

 

lebb Istenhez. Voltak olyanok, 
akik a nagyszülık kívánságára 
íratták be gyermeküket és így 
újult meg kapcsolatuk a gyü-
lekezettel, illetve jutottak hit-
re. 
S hogy hogyan végezzük a 
ránk bízott feladatokat? Ter-
mészetesen, mint mindenki-
nek nagyon fontosak munkánk 
során kapott visszajelzések. 
Hiszen a pozitív visszajelzé-
sek segítenek, erısítenek ab-
ban, hogy munkánkat jól végezzük. A nega-
tív jelzések pedig arra sarkallnak, hogy vizs-
gáljuk meg elsısorban önmagunkat, keres-
sük meg a probléma gyökerét és ezután kö-
zösen keressük a megoldást.  
Nagyon jó érzés, hogy sok-sok pozitív visz-
szajelzés érkezik felénk. Nemrég éppen az 
egyik anyuka mondta el, hogy nyáron né-
hány hétre kénytelen volt igénybe venni egy 
másik óvodát, mert a zárás alatt nem tudta 
megoldani gyermekei elhelyezését, és már 
tudja, hogy el kellett mennie máshová ahhoz, 
hogy értékelni tudja a mi óvodánkat. És néha 
nemcsak szavakban, hanem gesztusokban is 
kifejezıdik ez. Amikor régi óvodásaink, akik 
ma már kamaszok, be-benéznek hozzánk, 
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vagy az Adventi esték, amikor 
zsúfolásig megtelik az óvoda. 
De az Ökumenikus Iskolából is 
sok pozitív jelzés érkezik. Gyer-
mekeink túlnyomó többsége ott 
tanul tovább. A szülık és a pe-
dagógusok visszajelzéseibıl azt 
tapasztaljuk, hogy óvodásaink 
megállják a helyüket, oldottak, 
nyitottak, szociális érzékenysé-
gük, magatartásuk kifejezetten 
magas szintő.  
A Gyülekezetbıl is sok pozitív 

megerısítést kapunk. Fıként persze azoktól, 
akik valamilyen módon - gyermek, unoka, 
keresztgyermeken keresztül - tehát érzelmi-
leg kötıdnek az ovihoz. Ezért most nagyon 
várjuk az óvodába a többi testvért is a gyüle-
kezetbıl. Jöjjenek el most velünk, nézzék 
meg, hogyan élünk, beszélgessünk, kérdez-
zenek. Olyan jó, amikor egy-egy „véletlen” 
folytán egymást csak felületesen, vagy egy-
általán nem ismerı emberek egymás mellé 
kerülnek, beszélgetni kezdenek és kezdetét 
veszi egy kapcsolat. Isten készíti, nekünk 
készíti ezeket az alkalmakat. 
Amikor erre az ünnepi alkalomra elkezdtünk 
készülıdni, az az Ige jutott eszembe, amit 
gyermekeink is mondtak itt az Úr asztala 

körül. Jézus mondja: 
„Engedjétek hozzám 
jönni a kisgyermeke-
ket!”. Igen, mondhat-
nánk mindannyian, 
természetes, hiszen 
nap mint nap gyerme-
kek között dolgozunk.  
Ennek az Igének azon-
ban komoly üzenete 
van mindannyiunk 
számára. Azok az em-
berek, akik ott körül-
vették Jézust, figyeltek 
rá, hallgatták, követték 
İt. Úgy viselkedtek, 
mint a gyermekek, 



 

 

akikben már kialakult egy biza-
lomkapcsolat a szeretett felnıtt 
felé. Az ott lévı gyermekek 
láthatták és érzékelhették ezt a 
mérhetetlen bizalmat Jézus irá-
nyában, hiszen a szülık azért 
vitték oda a gyermekeket, hogy 
áldja meg ıket. Jézus ragaszko-
dott hozzá, hogy vigyék oda a 
gyermekeket, hogy lássák, érez-
zék, tudják a gyermekek is, 
hogy Hozzá közel lehet kerülni, 
meg lehet szólítani, és İ vála-
szol, áldását adja, megérinti azt, aki kéri İt 
erre. 
Ha a kicsi óvodás gyermek azt látja, hogy 
azok a felnıttek, akiket ı szeret, bizalommal 
vannak Isten iránt, akkor természetes lesz, 
hogy követi ezt a mintát. A gyermek látja, 
érzékeli, hogyan viselkedik a felnıtt a kör-
nyezetében, hogyan viselkedik egy problé-
más helyzetben, hogyan mond köszönetet, 
kinek ad hálát. Ez segítheti majd abban, 
hogy személyes kapcsolata alakuljon ki Jé-
zussal.  
S ha gyermekeink megkapják ezt az alapot, 
képessé válhatnak majd egy jól megélt, tar-
talmas életet élni. Értelmes, gondolkodó 
felnıtté válni, aki képes lesz felelıs döntése-
ket hozni. Hiszen éle-
tünk minden pillanatá-
ban döntéseket kell 
hoznunk. És, ha gyer-
mekkorban meg tudja 
különböztetni a jót a 
rossztól, az értéktelent 
az értékestıl, akkor 
szabadon dönthet a jó 
mellett. Jézus felkí-
nálja a Vele való éle-
tet, de nem erıltet 
semmit az emberre. A 
döntést az emberre 
bízza. De ahhoz is-
merni kell İt. Ezt az 
ismeretet, ezt a min-
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dent megalapozó többletet, 
Jézus Krisztus megismerését 
segíti az óvodánk. A mi óvo-
dánk egy eszköz Isten kezé-
ben, hogy az emberek megis-
merhessék İt, nagyon korán 
megismerhessék İt, már gyer-
mekkorban tudjanak, halljanak 
Róla. 
Jó volt végig gondolni - tud-
juk, miért vagyunk ott: a gyer-
mekekért, családokért dolgo-
zunk, de Isten elıtt, Istennek 

végezzük munkánkat, szolgálatunkat. Tıle 
kapjuk a feladatainkat, Tıle kapjuk az erın-
ket, gondjaink megoldásához a segítséget, 
sikereinkért, örömeinkért Neki vagyunk há-
lásak. 
Hálásak vagyunk a gyermekeinkért, a csalá-
dokért, az ott szolgálatot végzett és végzı 
emberekért, lelkészeinkért, gyülekezetün-
kért. Hálásak vagyunk, köszönjük az óvo-
dánkat! 
Legyen érte Istené a dicsıség!  

Kincs Zsoltné 



 

 

Isten munkásai 
2002 szeptemberében kezdtem dolgozni a 
Száz Juhocska Református Óvodában. Szá-
momra Isten ajándéka volt az is, hogy óvónı 
lehettem, és külön öröm, mikor átélhettem 
azt, hogy hitemet és hivatá-
somat együtt gyakorolha-
tom. 
Itt az óvodában nemcsak az 
a jó, hogy az étkezéseket 
imádsággal kezdjük és fe-
jezzük be, hogy naponta 
áhítat van a gyerekeknek, 
ahol énekeket tanulnak, a 
nagycsoportosok már saját 
szavaikkal imádkoznak, 
heti egy hittanon bibliai 
történetekkel ismerkednek 
meg, hanem azon túl is 
áthatja az egész napot a 
szeretetre, megbocsátásra törekvés. Ahol 
azért szeretjük a másikat, mert Isten is szeret 
minket, azért bocsátunk meg, mert nekünk is 
megbocsátanak, ahol a rend, a szabályok 
Isten rendjébıl következnek. 
Most vezetıként is azt érzem a legfontosabb-
nak, hogy munkatársi közösségünk is gyako-
rolja ezt a szeretetet, elfogadást, példaadást. 
Ez csak úgy lehetséges, ha mi magunk is 
Isten megbocsátó, megtartó kegyelmébıl 
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élünk naponta. Jó ezt megtapasztalni, és há-
lás szívvel megköszönni a mögöttünk lévı 
éveket, van, akinek 10, 8 vagy 5 évet.  
Isten azzal is megajándékozott bennünket, 
eltérıen más óvodáktól, hogy egyre többen 

iratkoznak be a gyülekezet-
bıl, és olyan családok jön-
nek, akiknek fontos a ke-
resztyén szellemiség, az, 
hogy nemcsak foglalkozást 
tartanak a gyermeküknek, 
és a testüket gondozzák, 
hanem a lelkükkel is törıd-
nek. 
Köszönöm Istennek, hogy 
felhasznál minket, engem 
ebben a munkában. Ezért jó 
ide bejönni naponta, ezért 
nem esünk kétségbe a gon-
dok láttán, ezért tudjuk 
Istenre bízni óvodánk jövı-

jét, ha néha elfáradunk is, biztat Isten Igéje: 

„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, 
még a legkiválóbbak is megbotlanak. 

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, 
szárnyra kelnek, mint a sasok, 
futnak, de nem lankadnak meg, 
járnak, és nem fáradnak el. 

Ézsaiás 40,30-31 

Lakatosné Balog Erzsébet 

Átformált élet 
Még csak néhány hónapja jár-
tam baba-mama klubba, amikor 
1998 tavaszán hallottam a gyü-
lekezetünk óvodaalapítási szán-
dékáról.  
A szervezés hónapjai alatt egy 
alkalommal szülıi értekezletet 
szerveztek azoknak, akik ebbe 
az óvodába szerették volna írat-
ni gyermeküket. Férjemmel mi 
is részt vettünk ezen, habár 

kislányunk akkor még csak két 
éves volt. Az elsı tanévben 
még nem is járt oviba, bár 
többször belátogattunk. Már 
akkor nagyon jó kapcsolat ala-
kult ki az ovi dolgozóival. 
1999 májusában Zila Marika 
megkérdezte, lenne-e kedvem 
az oviban óvodatitkárként dol-
gozni. Azonnal igent mond-
tam, mert nagyon megfogott a 
családias légkör.  
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Egyszerre lettünk ovisok 
kislányommal. Eleinte 
csak 4 órában dolgoztam. 
Egy kis biztatásra késıbb 
tanulni kezdtem, mérleg-
képes könyvelı lettem. 
2004-ben neveztek ki 
gazdasági vezetınek. 
Burokban éreztem a 
gyermekemet is és maga-
mat is. Hiszem, hogy ezt 
az utat Isten készítette 
nekem. İ tudja, kinek 
mire van szüksége. Ne-
kem erre volt szükségem 
ahhoz, hogy megérezzem 
mit jelent Jézus egy ember életében. Elıször 
csak másokon láttam és kívántam meg a 
Jézust követı életet. De Isten addig formálta 
az életemet, hogy én is kimondhattam 
(férjemmel együtt!): drága Jézus, jöjj be az 
életünkbe, szeretnénk hozzád tartozni! Isten 
megkönyörült és elkészítette az utat. 
„Bőneinket maga vitte fel testében a fára, 
hogy miután meghaltunk a bőneinknek, az 
igazságnak éljünk: az ı sebei által gyógyul-
tatok meg.” (1.Péter 2,24) 
Már 9 éve lesz, hogy megtérésemkor ezt az 
Igét kaptam, azóta élhetek „gyógyultként” 
Isten kegyelmébıl. 
Kislányom már 6 éve nem ovis, én még min-
dig. Nagyon szeretek itt dolgozni. Persze 
vannak nehézségek. De Isten mindig meg-

erısít egy-egy vasárnapi igehirdetésen, reg-
geli igeolvasás kapcsán, vagy az oviban áhí-
tatokon. Megerısít abban, itt a helyem a 
gyülekezetben, az oviban. Köszönöm, hogy 
ide tartozhatok.  

Matyóné Márkus Erzsébet  
 

 

Szolgálatra elhívva 
„Arra hívattatok el,  

hogy áldást örököljetek.”    

(1.Péter 3,9b) 

„Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél 
véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeret-
ném hirdetni és elmondani, de több annál, 
amit fel tudnék sorolni.” (Zsolt. 40,6) 
Egy vasárnapi igehirdetés után hangzott a 
hirdetés, miszerint gyülekezetünk megalapí-
totta a „Száz Juhocska” Református Óvodát, 
ahová dolgozók jelentkezését várják. Rögtön 
úgy éreztem, ez az a szolgálat, amit Isten 
nekem elkészített. Az İ elhívásának teszek 
eleget, ha jelentkezem. Ennek már 10 éve. 
Azóta dolgozom az óvodában. Szeretem a 
munkámat. Jó a gyerekek között dolgozni. 
Aranyosak, kedvesek, sok szeretetet kapok 
tılük. Úgy érzem az óvodánk közössége 



 

 

olyan, mint egy 
nagy család. Akkori-
ban az óvodánk 
himnusza a 434. 
dicséret volt: 
„Vezess Jézu-
sunk…”. És Jézus 
vezetett minket egy 
évtizeden át, mi 
követtük İt. Nem 
volt minden nap 
felhıtlen és gondta-
lan, de minden nap 
és mindenben meg-
tapasztaltam jelen-
létét. A másik fı énekünk a 165. dicséret 
volt: „Itt van Isten köztünk...”.  
Mindenben éreztem az İ áldását. Hittem, 
hogy mindenre elég az İ kegyelme. Erıtlen-
ségemben erısített, szeretetével megvidámí-
tott, minden nap megújított. Most örömmel 
és hálával emlékezem az elmúlt idıszakra. 
Bebizonyosodott, hogy jól döntöttem, ami-
kor igent mondtam Isten elhívására és teljes 
szívvel odaadtam magam erre a szolgálatra. 
„De hála az Istennek, aki a diadalmat adja 
nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Azért szerelmes atyámfiai erısen álljatok, 
mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak 
dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti mun-
kátok nem hiábavaló az Úrban.”  (1.Kor. 
15,57-58) 

Kis Mihályné Lidika néni 
 
 

Szülıi szemmel 
„Hej óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda”  
- olvashatjuk Kormos István közkedvelt Vac-
kor sorozatában. 
Hálás vagyok, hogy mi a református oviba 
járhatunk. 
Korábban az Örömhírlap hasábjain (2007. 
Reformáció 7. oldal: Új Élet címmel) leír-
tam, hogyan toppant be Jézus az én életem-
be. A szerelemhez hasonlítottam, mely há-
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zassággá érik. Akkor még a mézesheteket 
élhettem meg és arról írtam. Most a békés 
mindennapok kerülnek elıtérbe, az ezernyi 
boldog pillanat, a közösség ölelése, és a hála 
a szívemben mindezekért. 
„A szerelem ezer és ezerféleképp jöhet el 
életünkben, és hogy jó házassággá váljon, 
gyermekkorunktól kezdve készülnünk kell 
rá, tanulnunk szüleinktıl, környezetünktıl a 
szerepünket, felismerni az igazit, átélni és 
megragadni a pillanatot, és mindvégig ápolni 
a kapcsolatot. Igaz hitet kapni nagy ajándék, 
mellyel kötelességünk jól bánni!”- írtam 
akkor. 
Tehetségemhez mérten igyekszem „jól bán-
ni” hitemmel: megtartottam a keresztelıkor 
tett fogadalmamat, e szerint igyekszem ne-
velni a három fiamat, lépésenként mind-
mind elırébb haladva. Bár a napi rutin aka-
dozik, a szívünkben rend van: hit van. Már 
ık figyelmeztetik egymást, hogy imádkoz-
zunk evés elıtt, és nem csak úgy elhadarva, 
hanem elcsendesedve. A legkisebb még csak 
összeteszi a kezét, és az Áment mondja, de 
azt boldogan. 
A legidısebb fiam az Ökumenikus iskolába 
jár már harmadik éve. A hétkezdı közös áhí-
tat, a tanulás elıtti és záró imák megtanítot-
ták kérni, hálát adni, felelısséget érezni, az ı 
kis közösségéért: a városáért, a gyülekezeté-
ért, az iskolájáért, az osztályáért és családjá-
ért.  
Olyan erkölcsi teljesség, egymásra figyelés 
ivódik gyermekeinkbe a tanárok, szülık, 
hitoktatók, lelkészek, közös munkálkodása, a 
kispajtások kedves, de határozott és ıszinte 
egymást igazítása nyomán, mely késıbb 
aligha lenne pótolható. 
A minap iskolatanács ülés volt, melynek egy 
fontos témája volt, hogy javítsuk a kommu-
nikációt a diákok, tanárok, szülık, iskolave-
zetés közt minden irányban, teremtsünk új 
hagyományokat, ápoljuk a régieket, erısít-
sük a jó törekvéseket, mert bár jelenleg is 
vannak aktív összetartozó közösségek, akik 
szorosra főzik szálaikat, de hadd járja át az 



 

 

egész iskolát, ha lehet még 
jobban, az élı közösség 
érzete.  
Ekkor egy férfi – és azért 
fontos, hogy férfi, mert így 
igazán nem tőnhetett 
„asszonyi beszédnek” - 
melegszívően figyelmezte-
tett, hogy van egy kivételes 
eszközünk: az ima. Imád-
kozzunk közösen ki-ki a 
maga közösségében, hogy a 
Szent Lélek munkálkodjon 
bennünk, meghallva egy-
más szavát, áldja meg tevé-
kenységünk. 
Ahogy kimondta, érezhetı volt, ahogy egy 
megnyugtató, erıt adó érzés szétáradt közöt-
tünk. Hát ez az. Az az eszköz, mely adatott 
nekünk. És mi talán nem élünk vele elégszer. 
A „Száz Juhocska” óvoda egy varázslatos 
hely. Nincs az a pillanat, mikor ne érezném 
azt a pluszt, azt a szeretetteljes összetartozást 
és békét, melyre azt hiszem mindannyian 
vágyunk. Ez megnyilvánul nem csak a neve-
lıktıl a gyermekeink iránt, de egyen-
egyenként egymás közt. Ezt mindenki meg-
érezheti, akár ha vendégként is beteszi a lá-
bát. Ha nyitott szemmel járunk, észrevehet-
jük, hogy ezért tesz is mindenki. Épp csak a 
maga dolgát, vagyis épp csak egy kicsit töb-
bet, mint a dolga lenne, és az a kicsi plusz – 
amely belülrıl fakad -, az teszi 
ilyen káprázatossá. Nem mun-
kaköri kötelessége az óvoda 
vezetıjének, hogy az óvoda 10. 
születésnapját ünnepelve egy 
kisgyermeket fogjon az ölében 
két „szereplése” közt a temp-
lompadban ülve, mégis megtet-
te boldogan.  
Nem nagy dolog ugye, csupán 
egy attitőd: hozzáadott viselke-
désforma, de milyen jó, hogy 
hozzáadta, vagy a rengeteg fi-
nomság közt, ami roskadásig 
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megtöltötte az asztalokat, egy-két felvágat-
lan, „tartalék” süti gondos kezelésével már a 
gyerekek másnapjára gondolt valaki.  
Itt minden szív együtt dobban. Én tavaly 
még csak látogató voltam. Idén már mindkét 
kis gyermekem idejár. Egyik reggel, miután 
megbeszéltük a középsı gyermek viselkedé-
sét, az óvó néninktıl egy kis kiadványt kap-
tam: Napi ige címmel. Hazaérve elolvastam 
az elsıt, oldott szövegezéső, érthetı, megin-
dító volt, mely arra inspirált, hogy nap mint 
nap fellapozva a „napi rutint” javítsam. 
A gyerekek már ebbe nınek bele, nem csak 
úgy, utólag tanulgatják, mint én, és ez kive-
tül a mindennapjaikra is. Odajött hozzám 
egyikük: 

- Anya! Mindenki piszkos szív-
vel születik! Te is úgy szület-
tél. (Megriasztott egy pillanat-
ra. Sérelmez valamit? Minek a 
felvezetése lesz ez? De rögtön 
folytatta.) Az imádság úgyis 
megtisztítja. Nekem már tiszta 
a szívem. Ne félj, neked is 
kifehéríti! 
- Tudom. Imádkozzunk együtt? 
–kérdeztem. 
- Nem! Neeee! – mondta gye-
rekesen. 
- Én, ha imádkoznék, biztos 



 

 

azért imádkoznék, 
hogy apa, ti és én, 
örökké szeressük egy-
mást, és… - mondtam 
neki. 
- Én meg tudod mi-
ért? Hogy apa soha ne 
dobja ki a játékaimat! 
- De Levente, ez na-
gyon egyszerő! El 
kell pakolni a helyére. 
– zártam le, elég prózaian, de kedvesen. (A 
játékok aznap a helyükre kerültek.) 
Hát ezek a hétköznapok… 
Lépten-nyomon találkozom olyanokkal, akik 
sajnos nem vétettek fel helyhiány miatt az 
oviba - legutóbb a Baba-mama klubban is 
hallottam -, de elszántan, minden kétely és 
megingás nélkül azzal zárják a beszélgetést, 
hogy jövıre is jelentkeznek. Tegyék csak 
meg! És használjuk a kivételes eszközünket: 
imádkozzunk! 
Bár a régi ovinkra jó szívvel gondolunk visz-
sza, hisz szerettek minket, egyre inkább lá-
tom, hogy mi mindent kapunk itt, és nem 
csak a gyerekek, hanem mi is általuk, és ho-
gyan kerül helyére, épül egymásra egy-egy 
újabb tégla, mely építi új életünket.  

Kovács Kinga 
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ISTEN HARSONÁSA 

 Mint gyermek indult el a kis bányász házból, 
aztán elbúcsúzott jó tanítójától. 

Majd egy napon feltőnt, mint Ágoston-barát, 
kolostori cella képezte otthonát. 

Sanyargatta testét, böjtölt és vezekelt, 
alig vett magához valami eledelt. 

Bőnnel terhelt szívét egy vágy töltötte el, 
üdvösség honába hogyan juthatna fel. 

Kolostortársai látták térdepelni, 
mert az üdvösséget ki kell érdemelni! 
Ezt vallotta akkor minden ı kortársa, 
suhogott is sokszor önsújtó korbácsa, 

mely ott függött mindig kis cellája falán, 
ha testi vágyai rátörtek néha tán. 

S egy napon csodásan ragyogott fel benne, 
Isten igéjének tiszta szent értelme. 

Isten mindenkinek adott amnesztiát, 
mindenkiért halni engedte szent Fiát! 
Kegyelem hit által, minden elítéltnek! 

Gyógyír volt ez Luther megsebzett szívének. 
S e naptól túl nıtte cellája négy falát, 
levetette végleg a szürke szırcsuhát. 
Repesett a szíve, és lángolt a lelke,  

börtön volt már néki a kolostor csendje. 
Szívére szorítva kapcsos Bibliáját, 
vitte azt, mint Isten igéje fáklyáját. 
Szentlélek járta át, hevítette lelkét, 

s eloszlatta minden, eddigi félelmét. 
Bár sokszor szembe szállt vele a fél világ, 

ı akkor sem hátrált, nem adta fel tanát. 
Írása eljutott országhatáron át, 

távoli népek is, figyelték már szavát. 
Krisztus volt alapja harcának, hitének, 

csatlakoztak hozzá gazdagok, szegények. 
Bár ellenségei nem nézték tétlenül, 

Luther mégis helytállt mindenütt emberül. 
Így lett a szerzetes Isten harsonása, 

beszél ma helyette sok szép tanítása. 
Csak hit által lehet igazzá az ember, 

csak Krisztussal nyerhet csatát a bőn ellen! 
Bár a fáklyavivıt már rég kripta zárja, 
de mit bátran emelt, ma is ég a fáklya, 
s lobogva hirdeti szerte e tiszta fény: 

hit által van üdvünk, a Krisztus érdemén! 

Pecznyík Pál  

Óvoda támogatása 
Akiket Isten Lelke indít, a következı módo-
kon támogathatják anyagilag az óvodát: 

- személyesen az óvoda titkárságán vagy a 
gyülekezet irodájában az Alapítványra befizetve. 

- a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet-
nél vezetett  

66000028-15402673  
Fóti Református Alapítvány számlaszámára 
befizetve, átutalva. Közleményként kérjük feltün-
tetni: „Óvoda támogatása”. 



 

 

15 

örömHíRlap 

Imatémák 2008. REFORMÁCIÓ  

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 nevelkedı gyermekekért és a dolgozókért; 
� a Fóti Ökumenikus Iskoláért és valamennyi egyházi oktatási intézményért; 
� a gyülekezet vezetıiért, terheik hordozásáért, a gyermekek között végzett szolgálatért; 
� a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkaraink jövıjéért; 
� a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért; 
� egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért; 
� a missziói munkákért; 
� a gyászolókért, a megkeseredett szívőekért; 
� a magyar népért, országunk jövıjéért, vezetıiért. 

Carl Eichhorn: Isten mőhelyében 
A hitbıl kimondott "mégis" (II.) 

"De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet." 
Zsoltár 73, 23 

Miért marad Isten mindig velem és miért nem hátrál meg? Azért, mert én fogom İt? Nem, 
hanem mert İ fogja az én jobb kezemet. Erısen tartja, erısebben, mint én. Mielıtt megragad-
tam, İ már megragadott engem. Isten vonta és ragadta meg a lelkemet Krisztusban és szemé-
lyes kapcsolatba hozott Fiával. Most már nem enged el. 

Isten biztosan vezet, mint apa a gyermekét a sötét éjszakában, veszélyes szakadékokon át. 
Még ha meg is indul a talaj lábad alatt, megtart, mintegy lebegve a mélységek felett. Úgy 
ıriz, hogy a koráramlatok nem sodornak magukkal, és a tévtanítók sem vonnak befolyásuk 
alá. Megtart ama "gonosz napon" is, amikor az ellenség minden hatalmával ellened támad. 
Talán ingadozni, tántorogni kezdesz és végül el is esel, de İ megtart, újra felállít, ha nem 
engeded el a kezét. Milyen kedvesen, bizakodóan írja a 63. zsoltárban Dávid is: "A te jobbod 
megtámogat engem." 

Az apa és a gyermek keze szorosan egymásba fonódik; elıször az apa nyújtja neki a jobbját, 
azután a gyermek teszi bele a kezét. Ez a hit! Hála neki, İ erısebb, mint mi. Isten erıs keze 
ıriz meg az üdvösségre is, de nekünk bizalomteljesen és engedelmesen kell odaadni a kezün-
ket, engedve, hogy ı vezessen. Néha a gyermek makacs és dacos, nem akarja sehogyan sem 
odaadni a kezét, nem engedi magát vezetni. Önállóan akar járni, nem tőri, hogy elıírják neki 
az utat. Hát akkor hadd menjen! Legyen akarata szerint. Egyszer csak elesik, már a földön 
fekszik és sír. Most aztán örül a segítı kéznek, amit az elıbb eltaszított magától. 

Lelkileg ez a mi képünk. Természetünk szerint gyengék vagyunk, nem tudunk egyedül járni, 
még egyetlen lépést sem tehetünk. De az is igaz, hogy mindaddig nagyon dacosak és elbiza-
kodottak vagyunk, amíg a megalázó vereségek meg nem tanítanak az engedelmességre. Ak-
kor azután örülünk és hálásak vagyunk, hogy az irgalmas Isten kinyújtja kezét a magasságból, 
kiemel a szennybıl, megtisztít és el sem enged többé. 



 

 

Gyermeki imádság 

Miért van annyi szomorú ember? 
Istenem, mennyei Atyám! 
Annyi mindennek örülhetünk nap mint nap, 
olyan sok jó dolog történik velünk -  
mégis rengeteg szomorú ember van.  
Miért van ez? 
Miért nem tudnak sokan örülni a mindennapi,  
a „kis” dolgoknak? 
Miért panaszkodnak annyit a felnıttek? 
Én nem szeretnék szomorú felnıtt lenni. 
Kérlek, add, hogy mindig észrevegyem azt, 
aminek örülhetek. Ámen  

Állandó alkalmaink � 
 

Vasárnap 10.00  Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet 
Szerda  9.00 Bibliaóra 
Csütörtök 18.30 Imaóra 
Péntek  19.00 Ifjúsági óra 
 

Kéthetente csütörtökön          9.30 Baba-mama klub 
Minden hónap elsı keddjén      18.30 Férfióra 
Minden hónap harmadik péntekén  17.00 Nıióra 

Énekkari próbák 
Szólampróbák: basszus  hétfı 18.30 
     tenor   hétfı 19.15 
     szoprán  kedd 18.30 
     alt     kedd 19.15 
Összpróba:     szerda 18.30 

örömHÍRlap 
A Fót-Központi Református  

Egyházközség Folyóirata 
 

Felelıs szerkesztı:  
Sebestyén Gyızı lelkipásztor 

 
Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1. 

Tel: (27) 632 540 
Fax: (27) 632 540 

Honlap: www.fotiref.com  
 

Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken  
de. 8–12h és du. 14–18h között, 
valamint istentiszteletek után. 

 
Kedves Olvasók!  

Az Örömhírlapban szeretnénk minél több 
olyan írást és fotót megjelentetni, mely 

gyülekezetünk életét, eseményeit idézi fel. 
Ehhez kérünk és várunk észrevételeket, 
javaslatokat, leveleket és fényképeket a 
lelkészi hivatalba és email-címünkre.  

Következı számunk Karácsony  
alkalmából jelenik meg.  

 
email: oromhirlap@fotiref.com 

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 
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����    Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  ����        
Nov. 2. 10:00  Reformáció - ünnepi  
      úrvacsoraosztás 

  9. 10:00  Zenés Istentisztelet a kecskeméti 
      Végh Mihály kórus szolgálatával 

      16. 16:00  Gyülekezeti hitmélyítı alkalom 

      23. 10:00  Örökkévalóság Vasárnapja 

      29. 10:00  Egyházmegyei Presbiteri  
      Konferencia 

      30. 15:00  Idısek szeretetvendégsége 
      (Advent I. vasárnapja) 

Dec.     14. 10:00  Az İrbottyáni Gyermekotthon  
      lakóinak vendégszolgálata 

       21-22-23. 18:00 Bőnbánati istentiszteletek,  
      úrvacsorai elıkészítı alkalmak 

      24. 16:00  Szentesti istentisztelet a  
      gyermekek mősorával 

      25. 10.00  Karácsonyi istentisztelet,   
      úrvacsoraosztás 

      26. 10.00  Karácsonyi istentisztelet,  
          úrvacsoraosztás 

„...úgy szeressétek egymást,  
ahogyan én szerettelek titeket.”  

János 15,12 


