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„Mert kegyelembıl
tartattatok meg…”
Ef. 2,8.

„Egy anyuka a kislányával kézen
fogva ment hazafelé a templomból. Egyszer csak a kislány az
anyjához fordult és megkérdezte:
– Anyu, van valami, amit nem
nagyon értek abból, amit a lelkész bácsi mondott ma reggel…
– És mi az, ami megzavart, kicsim? – kérdezte az anyja mosolyogva.
– Hááát, a lelkész bácsi azt
mondta, hogy Isten nagyobb,
mint mi. Ez igaz anyu?
– Igen, ez igaz.
– És azt is mondta, hogy Isten
bennünk lakik. Ez is igaz?
– Igen, Isten bennünk lakozik.
– De hát anyu, ha Isten nagyobb,
mint mi, és ha İ bennünk lakozik, akkor nem kéne, hogy látszódjon legalább egy kicsit?”
Bizony, de jó lenne! De jó
lenne, ha rajtunk, akik Istenhez imádkozunk, akik
vasárnapról vasárnapra eljövünk az İ házába, meglátszódna,
észrevehetı
lenne,
hogy İhozzá tartozunk, hogy Benne
bízunk.
Isten sohasem cél
nélkül hív el embereket a gyülekezet közösségébe. Mindenkivel terve van, min-

denki életét szeretné újjátenni és
megszentelni.
Iszonyú nagy sötétség van ma
lelki téren ebben a világban, kicsiny országunkban. Káosz lett
úrrá az élet minden területén.
Ezért nem mindegy, hogy mi,
Krisztushoz tartozó emberek,
keresztyének, hogyan élünk. A
családunkban és azon a területen,
ahová szolgálatba állított minket
az Úr. Vajon láthatóak-e rajtunk
Isten vonásai: a szeretet, a békesség, a türelem, az alázat, az önmegtartóztatás? Vajon összhangban van-e az életünk Isten akaratával, Aki a sötétségbıl az İ világosságára hívott minket, hogy ez
a világosság tovább áradjon és
másokat is İhozzá vonzzon?
Isten, a mi Atyánk kérve kér bennünket: „változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata,
mi az, ami jó, ami Neki tetszı és
tökéletes.” Róma 12,2.
De jó lenne, ha így élnénk, újra
és újra odahelyezve, megvizsgálva Isten Igéjének tükrében az
értelmünket, szívünket, gondolatainkat, és engednénk, hogy átjárjon Isten megújító Szentlelke,
akinek engedelmeskedve meglátszódhat rajtunk Isten bennünk
lakozása.
Aki Jézus Krisztus bőnbocsátó
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kegyelmét és szeretetét elfogadta, és akinek
İáltala örök élete van, az nem maradhat
terméketlen, csendes keresztyén. Aki Isten
által újjászületett, azon meglátszódnak az
Élet jelei. Mint ahogy nem lehet eltitkolni
egy kisbaba világra jöttét sem, ugyanúgy
nem maradhat némaságban az, aki Isten Lelke által született.
Kálvin János, akinek születése 500. évfordulóját ünnepli ez évben egyházunk, bár természeténél fogva visszahúzódó és csendes ember volt, mégsem tehette, hogy abban a nagy
lelki sötétségben, amiben kora emberei voltak, hallgasson. A „csontjaiba rekesztett tőz”
hívogatott, felmelegített sok szomjúhozó
szívet és kihatással lett az egész világra.
Vajon a te életed ilyen hívogató, Krisztus
melegségét sugárzó élet-e? Továbbadod-e a
téged körülvevı, Isten nélkül (remény és
vigasztalás nélkül) élı embereknek, hogy
van mennyei Atya, Aki ıket is nagyon szereti és ıket is hívja megújulásra, megigazításra? Csak ha továbbadod Krisztus szeretetét,
akkor leszel Isten akarata szerint élı keresztyén. Mert csak az a tiéd, amit tovább is
adsz. Amit csak magadnak tartasz meg, azt
hamar elveszíted.
Isten mindnyájunkat megújulásra hív, hogy
belülrıl kifelé haladva, azaz a mi bensınk
megigazítása által tegye ujjá családtagjainkat, gyülekezetünket, településünket, nemzetünket.
Engedjük, hogy Isten életünk minden területét átjárhassa, szentté tegye, hogy rajtunk
keresztül egyre többen megízlelhessék, milyen jó az İ védelme alatt, az İ szeretetében
élni és szolgálni!
Sebestyén Julianna beo. lp.
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HÁLA, SZENVEDÉSBEN
Hiszem, tudom, tapasztalom,
ha rám borul a fájdalom,
és tagjaim lázban égnek,
betegségek: csak vendégek.
Fájdalmakkal átölelnek,
aztán, halkan tovább mennek.
De nem végleg távoznak el,
készen állnak, ha jőni kell.
Sem korábban, sem későbben,
mindig a kellő időben.
Betegségem, nem büntetés,
lelkem edzi, a szenvedés.
Az mindig csak javamra van,
soha el ne bízzam magam.
Alázatban élni – járni,
csak így lehet hűn szolgálni
Isten ügyét, a világban,
Védelemben, támadásban.
Védekezni: bűnnel szemben,
támadni: ó ember ellen.
Bár szenvedést okoz nékem,
köszönöm a betegségem.
Sorompó az, mely meg állít,
ha a Sátán bűnre csábít.
Betegség, ha jóra fordul,
ajkamról mély hála csordul.
Egy nap, út végére érek,
megszűnnek a szenvedések.
S ott élhetek majd örökké,
hol szenvedés, nem lesz többé.
Pecznyík Pál

örömHíRlap
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„Miért éppen én?”
„Uram, miért éppen én?” – csak ez a kérdés
zakatol az agyamban, de nem kapok rá választ. Fekszem a kórházi ágyon, meggyötört
testtel, kiszolgáltatottan, magányosan. Nem
értem, hogyan történhetett velem mindez,
hiszen csak tizennyolc éves vagyok, szeptemberben egyetemre megyek, elıttem az
egész élet, még csak most kezdıdik minden.
De az álmok egy csapásra a reménytelenségbe vesznek, amikor megtudom, lehet, hogy
súlyos beteg vagyok. „Hogyan történhetett
mindez? Mi lesz most velem?” Csupán ürességet és reménytelenséget érzek legbelül.
Hamarosan megtudom a végsı
diagnózist, hogy azután mi lesz,
nem tudom. Az emberek sajnálattal néznek rám, családtagjaim
tekintetében félelem ül. Kihez
fordulhatnék, ki az, aki tudja,
hogy mit érzek, ki az, aki vigaszt
nyújthatna, most, hogy az életem,
ami eddig olyan reménytelinek
tőnt, rémálommá változott.
Éjszaka van, aludnom kellene, de
nem tudok. Holnap reggel mőtıasztalra kerülök, és nemsokára
megtudom azt, amit nem szeretnék tudni. Az éjszaka csendjében lassan, de
visszatarthatatlanul mondatok formálódnak
az agyamban. Csendesen, hogy mások ne
hallják, elmormolom a rám törı gondolatokat. Imádkozom. Imádkozom, és közben
folyamatosan potyognak a könnyeim, mert
érzem, hogy a sziklaként rám nehezedı fájdalom enyhül, a reménytelenség felhıi lassan szertefoszlanak, félelmemet felváltja az
érzés, hogy már nem vagyok egyedül. Van
Valaki, aki mindig velem van, aki tudja,
hogy mit érzek, meghallgat, ha szólok Hozzá, és megbocsájtja minden vétkemet, bármilyen bőnt követtem el. Érzem, hogy Istennek
terve van velem is, mint minden emberrel
ezen a földön. Semmi sem történik véletle-
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nül, nekem pedig követnem kell Isten akaratát.
Másnap elvégezték a mőtétet, és nem sokkal
késıbb megkaptam a végsı eredményeket.
Egészséges vagyok!!! Nem tudom, mit tettem volna, ha nem így történik, de egy dologban biztos vagyok, az életem ezután gyökeresen megváltozott. Ami régen fontosnak
tőnt, elvesztette jelentıségét. Amit korábban
súlyos gondnak láttam, már nem volt megoldhatatlan probléma. Új emberek és új célok vették át a régiek helyét az életemben.
De ekkor még hosszú út állt elıttem, amit
végig kellett járnom, míg megtaláltam valódi
helyem.
Igyekeztem olyan emberek társaságát keresni, akik hasonlóan
éreznek és gondolkoznak, mint
én. Több gyülekezetben is megfordultam, sok emberrel beszélgettem, sok mindent elolvastam,
de igazán sehol nem találtam
meg azt, amit valójában kerestem. Volt, ahol nem túl szívesen
láttak, máshonnan alig tudtam
szabadulni. Hitemet azonban
soha nem veszítettem el, mindvégig reménykedtem abban,
hogy meg fogom találni azt a
gyülekezetet, amely befogad,
ahol megkaphatom, amire vágyom, és talán
én is adhatok másoknak valamit.
Így jutottam el a Fót-Központi Református
Gyülekezethez, ahol a Sebestyén Júlia lelkésznı által vezetett Baba-mama kör volt az
elsı alkalom, amin részt vehettem. Hamarosan állandó tagja lettem az itt rendszeresen
összejövı kis csapatnak, és lassan-lassan
érlelıdött bennem az érzés, hogy végre megtaláltam azt, amit oly régóta kerestem. A
lelkésznı szavai nyomán új életre kelt bennem a hit, amelyet éveken keresztül magamban ırizgettem, de lelki vezetı és gyülekezet
híján nem fejlıdött tovább. Élt, de megrekedt egy ponton, ahonnan saját erımbıl már
nem tudtam továbbjutni. Most, hogy a gyüleörömHíRlap
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kezetben hallhattam az élı Igét, hitem megerısödött, éreztem, hogy jó helyen vagyok.
Ekkor ismét kórházba kerültem. Korábbi
betegségem ismét megtámadott, immár sokkal súlyosabb formában. Orvosaim elmondták, újabb komoly mőtétre van szükségem,
gondoljam át, hogy vállalom-e az ezzel járó
traumát. Nem volt könnyő meghozni a helyes döntést. Azonban három gyermekem és
a párom szeretete, valamint egy közeli barátom kitartó támogatása segített ebben. Az Úr
ismét megpróbáltatás elé állított, de most
már nem rettegtem a jövıtıl. Ha elfogott a
félelem, imádságban fordultam az Úrhoz,
ami mindig új erıvel töltött meg. Voltak
rosszabb és jobb napjaim, a bizonytalanság
sokszor elvette az életkedvemet, de a hitem
soha nem hagyott el. Hajni, aki elıször hívott a gyülekezetbe annak idején, most is
tartotta bennem a lelket. Júlia is gyakran
hívott, neki és a gyülekezetnek is köszönöm,
hogy akkor értem is imádkoztak. Ezután
családommal részt vettünk a balatonfenyvesi
családi héten, ahol szintén sok szeretetet
kaptam a gyülekezeti tagoktól, az alkalmakon pedig Sebestyén Gyızı szavaiból meríthettem erıt. Ezt követıen csatlakoztam a
Keresztkérdések sorozat csapatához, ahol
végérvényesen eldöntöttem, hogy életemet
Jézus kezébe teszem, és ezt a gyülekezet
elıtt is megerısítettem.
„Miért éppen én?” – ma már nem merül fel
bennem ez a kérdés. Hiszen tudom, Isten
mindig figyel rám, nem a vak sors irányítja
az életemet, hanem az Úr, akinek terve van
velem is. Hogy mi? Nem tudhatom. Talán
az, hogy most e
sorokat papírra
vessem, és hozzád, aki most olvasod, eljusson az
üzenete.
Gyıriné Borsányi
Valéria
örömHíRlap
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KINCSES BÁNYA!
A Bibliánk, kincses bánya,
lelki-bányászokat várja.
Nem ok nélkül drága nekünk?
Abban: Atyánk beszél velünk!
Keskeny úton, útitársunk,
sötétben fény, járni lássunk.
Lelkünk drága eledele,
holtig, táplálkozunk vele.
Üdítı víz, tőzı napon,
kopár lelki sivatagon.
Harcban, éles lelki fegyver,
vele vívunk bőnünk ellen.
Sátán támad nappal, éjjel,
védekezünk az Igével!
Csábítással kísért minket,
hódítani szíveinket.
Harcát: lelkünk ellen vívja,
a válaszunk: „Meg van írva!”
Hogy szebb legyen, rögös utunk,
örömöt is közöl Urunk.
Egyedül mi, árvák lennénk,
testvéreket, İ ad mellénk.
Milyen öröm, együtt menni,
halleluját énekelni.
Ének szárnyal kéklı égre,
Atyánk szíve örömére.
S ha véget ér földi pályánk,
mennyben örök élet vár ránk.
Itt hagyjuk majd Bibliánkat,
meglátjuk szebb, új hazánkat!
Pecznyík Pál
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Evangélizáció
„Áldjad lelkem az Urat és ne feledd, mennyi
jót tett veled!” Zsolt. 103,2.
Az idei evangélizáció elsı mondata volt a
fenti ige. Isten hőséges szolgáját hallgathattuk öt napon át errıl a zsoltárról.
Elsı este a hálaadásról beszélt, és elgondolkodhattunk: mi hogy állunk ezzel? Bizony
sokszor szembesülünk azzal a feledékenységgel, hogy elfelejtünk hálásak lenni még
embertársaink felé is, nemhogy Isten felé,
akit nem látunk. Hallhattuk, hogy vannak
dolgok, amit el kéne felejtenünk, és vannak,
amit nem. Milyen komolyan harcolnunk kell,
hogy a jó cselekedeteink, sérelmeink, önsajnálatunk stb. a
felejtés útjára kerüljön. Megszégyenítı számunkra, hogy
ajándékba kapott lelki múltunk történéseit, megtapasztalásait milyen könnyen elfelejtjük. Isten válasza mégis
ez: „…ı meg is tart hőségesen mindenkor” Zsolt. 146,6.
Igen komoly ok az ıszinte
megbánásra és hálaadásra!
Csak az tud hálás lenni, aki megelégedett, és
aki megelégedett, annak békessége van Istennel.
Nekünk sokat segít egy-egy bibliai hithıs
életét olvasni, ahogy Dávidról is hallhattunk.
Ezek az emberek is vétkezık, elbotlók, akiket Isten a bőnbánat után felemel. Jó tudni,
hogy ebben a káoszos világban van Valaki,
aki mindenek felett Úr, aki nem változik és a
szava mindig igaz. İ az út, az igazság és az
élet.
Az értékrendünket is górcsı alá kellett venni
az ige által. Hány és hány esetben kerülnek
elıtérbe a testi dolgaink, és háttérbe szorul a
lelki. Amikor a testi kívánságok akarnak
irányítani, mint Dávid esetében, aki milyen
messzire jutott. A legnagyobb kegyelmi
ajándék – az üdvözítı kegyelem – kerüljön
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méltóan elsı helyre az életünkben. A Golgota keresztje, mely minden életproblémánkra
válasz, és egyedüli megoldást is csak általa
kapunk életünkre.
„Boldog, akinek hőtlensége megbocsáttatott..” Zsolt. 32,1–7. Arra is jó volt választ
kapni, hogy a ma divatossá vált testi életegészség elsı helyre kerülése mennyire kiegyensúlyozatlan élethez vezet. A teljes értékő életet elsısorban a lelkem élete, minısége
határozza meg. A minıség pedig attól függ,
hogy Jézus Krisztus van-e életem középpontjában. Meg kell tanulni visszafelé nézve elıre menni! Olyan jó e múltbeli történés, megtérés ajándékából élni, és ezért is nap mint
nap hálát adni.
A mi személyes hálánkat is
szeretnénk a testvérekkel megosztani ezért a hétért. Elhárult
minden akadály, és tudtunk
vinni egy vágyakozó, keresı
embert, aki most keresi Isten
országát. Valamint egy éves
távollét után külföldrıl hazajött
lányunkat is el tudtuk hozni egy
estére. Nekünk ez nagy örömöt
jelentett, hiszen az evangélizáció feladata, hogy minél többen meghallják
az örömhírt. A többi az Úr dolga!
Az elızı felvetések csak töredékét adják
vissza annak a gazdagságnak, amit az
evangélizáció ajándékozott nekünk. De arra
is megtanított, hogy szükséges az Ige fényében vizsgálni életünk minden területét, de
mindennap, nemcsak ilyen kiváltságos alkalmakkor. Így válhat életprogrammá a kiválasztás életútja, amely a megszentelıdés útjával fedésbe kerülhet. Isten ígérete Jézus
Krisztusban az egyedüli garancia mindezekre számunkra.
„Mert valahány ígérete van Istennek, azokra
ıbenne van az igen, és ezért általa van az
ámen is, az Isten dicsıségére általunk.”
2Kor. 1,20.
Szodoray Zoltán és Zsuzsa
örömHíRlap
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Gyülekezeti családi nap
Gyermekkorom meghatározó élményei voltak azok a nyarak, melyeket a templomunk
közelében tölthettem. Fóton ugyanis az 1930
-as évek végén és a ’40-es években nem volt
református óvoda, de a nagyon fontos mezıgazdasági munkák idejére – június, július,
augusztus – azon gyermekek részére, akikkel
a szüleik nem tudtak napközben foglalkozni,
az iskola épületében és a templomudvaron
nyári napközi tábort szervezett a gyülekezet.
Még most is emlékszem az egyik játékos
vetélkedıre, melynek címe: Amerikából
jöttünk, két betőt hoztunk, mesterségünk
címere… Ott ültünk a templom fıbejárata
elıtti kis dombon, és kézzel-lábbal történı
mutogatásból próbáltuk kitalálni az érkezı
két gyermek által mondott két betőbıl azt a
két szót, mely vagy egy mesterséget vagy
egy cselekvést, netán egy fogalmat jelentett.
Ez a régi élményem jutott eszembe, amikor
feleségemmel és barátainkkal együtt verıfényes napsütésben megérkeztünk az idei gyülekezeti családi napra. Ekkor már nagyon
sok gyermeket és felnıttet, szülıt, nagyszü-
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lıt láttunk magunk körül. Ismét megcsodálhattuk a sok ötletes játékot, a gumiból készült ugrálóvárat, a meredek óriás csúszdát, a
szélforgót, a csigafuttató versenyt, a célba
dobálást, melyek elsısorban a gyermekeknek
okoztak önfeledt szórakozást.
Ugyanakkor megszemlélhettük a kézmőves
mesterségek mővelıit is munka közben: a
gyöngyfőzést, a könyvborító filcre történı
hímzést, a tésztából készült betők szavakká
formálását, az arcfestést. Ezeknek is nagy
sikerük volt mind a gyerekek, mind a felnıttek körében. Mindemellett nekem a fazekas
mesterség, a korongozás kötötte le legjobban
a figyelmemet. A mester segítségével ugyan,
de 10–12 éves fiúk és lányok ügyeskező
munkája által készültek agyagból a tányérok,
korsók, csészék, tálkák, gyertyatartók és más
használati tárgyak, melyeket kis készítıik
száradás után haza is vihettek.
Az idısebbek sem voltak tétlenségre kárhoztatva, mert a szemlélıdés mellett jóíző beszélgetésekre is volt lehetıségük. Elmondhatták egymásnak örömeiket és gondjaikat.
Élvezhették a közösség bút, bajt, gondot
csökkentı vagy feledtetı és lelki békességet
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sugárzó hatását.
Közben folyt az ebédkészítés is. Dél körül
lelkipásztorunk szolgálatával a templomban
igazi elcsendesedésre
győltünk egybe. Az
alapige a Máté 6,21
volt: „Mert ahol van a
ti kincsetek, ott van a ti
szívetek is…” Egyébként ez volt a nap jelmondata is, amit mindenki agyagtáblán emlékül hazavihetett. Az
igehirdetésben közösen arra kerestük a választ, hogy kié a szívünk? És mivel van tele a szívünk? Az eredendı bőn nyomán megromlott szívünk csak
„bőngyár” lehet. Tele van önzéssel, a pénz
utáni sóvárgással, az élvezetek hajszolásával,
különbözı szenvedélyekkel, önpusztító életvitellel, a gondok, problémák szüntelen emlegetésével, békétlenségek szításával stb.,
amelyek körülfogják az életünket és rabságban tartanak. VAGY Jézus Krisztussal, aki a
sok bőnnel terhelt, megromlott szívünk helyett egyedül képes és kész új szívet adni, és
szeretne annak gazdája lenni. Az
énközpontúság helyett Krisztus kerül az életünk középpontjába. Ezáltal minden dolgainkban az ige mértéke szerint próbálunk eljárni. Ha kell, kevéssel is megelégszünk. A
világi hívságokról is le tudunk mondani.
Mindenkor a békességet munkáljuk. A szenvedéseket is könnyebben tudjuk hordozni.
Ezért kiegyensúlyozott, boldog életet élhetünk már itt e földön is, és örök élet vár ránk
a mennyben.
Az igei alkalom után szakácsunk és segítıi
kitőnı ételekkel és süteményekkel láttak el
bennünket. A jóíző és bıséges ebéd után
folytatódott a sok szórakoztató és hasznos
foglalatosság. A délutánt ének- és zenei szolgálat, sütemények zsőrizése, zsákfutás és a
kötélhúzások egész sora tette színessé és
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izgalmassá. Négy óra is elmúlt, mikor a 400
fıt is meghaladó népes sereglet elindult hazafelé.
A gyülekezetépítésnek nagyon sok és hathatós formája lehet, de nálunk a kiemelt és
nagy ünnepek mellett a legtöbb személyt és
családot megérintı és megmozgató alkalom
az évenként megrendezésre kerülı és már
hagyománnyá vált családi nap, mely kiválóan alkalmas arra, hogy a gyülekezet tagjai
jobban megismerjék egymást, szeretetközösségben legyenek, és így a gyülekezet is épülhessen, erısödhessen.
Köszönet mindenkinek, aki mind a szervezésben, mind az elıkészítésben, mind a lebonyolításban részt vett, kétkezi munkájával
vagy anyagiakkal támogatta a rendezvényt.
Isten áldja meg életüket és szolgálatukat!
Búzás János

örömHíRlap
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„Száz Juhocska”

************************************

Óvodai hírek
************************************

A harmadik csoportról
„Lelkünk az Urat várja, İ a mi segítségünk
és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert
szent nevében bízunk.
Maradjon velünk Uram szereteted, mert mi
is benned reménykedünk!”
Zsoltárok könyve 33,20–22.
2009 márciusában
született meg a
döntés a presbiteri
győlésen, hogy a
Száz
Juhocska
Református Óvodában legyen egy
harmadik csoport.
Azért volt ez indokolt, mert évrıl
évre több gyermeket el kellett utasítani, akiket hozzánk
szerettek
volna beíratni. A
lehetıség adott volt, mivel a jelenleg bérelt
épületben volt még egy helység, ahol csoportszobát és gyerekmosdót lehetett kialakítani. Az átalakítás nyáron történt, így augusztusra maradt a festés, takarítás, a szokásos évi nagytakarítással együtt. Most tapasztaltuk meg, hogy a tágas épület, melynek
egész évben örültünk, mennyi munkával jár.
Hála Istennek, idén is sok segítséget kaptunk
a gyülekezettıl és a szülıktıl is.
A sok elintéznivaló, beszerzés, szervezés
mellett a legnagyobb gondot az okozta, hogy
az új Csillag csoportból hiányzott még egy
óvónı. Már májusban jelentkezett valaki, aki
késıbb lemondott az állásról. Azonnal találtunk másikat, de pár hét múlva ı is visszalépett. Megindult a keresés, és úgy tőnt, megörömHíRlap
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oldódik a probléma, de ez a jelentkezı is a
lakóhelyéhez közelebbi munkahelyet választotta. Ekkor már augusztus vége felé jártunk,
és a kérdés kezdett égetıvé válni: Mit tegyünk?
Bizonyára sokan átélték már, hogy szeretnének hinni Isten gondoskodásában, abban,
hogy İ mindent megtehet, mégis a várakozás, a tanácstalanság, a saját felelısségünk
súlya – nekem kell döntenem – elbizonytalanítanak. Próbatétel, vagy valamit nem jól
csináltam? Tényleg várnom kell még, vagy
elfogadni bármilyen megoldást? Sokszor a ki
nem mondott kérdés: miért, Uram? Ha a Te
akaratod volt az
új csoport, Te adj
megfelelı munkatársat!
Augusztus 31-én
jelentkezett,
szeptember 1-jén
kezdett az új
óvónı a kiscsoportban, és hiszszük, hogy Isten
hozta
közénk.
Ugyanúgy hálásak vagyunk Istennek másik két
új dolgozónkért is, bár kevésbé volt izgalmas
az idekerülésük. Mint annyi más dologban,
ebben is megtapasztaltuk, hogy Isten „nem
hagy erınk felett kísérteni”.
Hétköznapjaink most is elég mozgalmasak,
bár túl vagyunk az évkezdés nehézségein.
Érezzük, hogy megnövekedtek a terhek, és
ezt csak úgy tudjuk hordozni, ha Tıle kérünk
erıt, Tıle kapunk bizonyosságot, hogy İ
állított ide, és İ tesz alkalmassá a feladatok
elvégzésére. Az olvasott és hallott Ige az,
amin keresztül munkálkodik Isten az életünkben, és végezhetjük munkánkat úgy,
hogy az óvodás gyermekeket olyan környezetben tudjuk nevelni, ahol „itt van Isten
köztünk”.
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Ilyen erıforrás a 33. zsoltár idézett pár verse
is, és ezzel szeretnék mindenkit biztatni és
bátorítani, bármilyen élethelyzetben is van.
Lakatosné Balog Erzsébet

Új munkatársaink:
Csépainé Seeman Ágnes
Hétgyermekes hívı családban nevelkedve
hamar elfogadtam Jézus váltságát életemre,
és sokat magamba szívtam Isten hatalmáról,
bölcsességérıl, törvényeirıl. Mégis sokáig
tartott, míg ifjúkori boldogságkeresésem
után utolért szeretetével, és lépésrıl lépésre
magához vont.
Elıször akkor vettem észre szeretetét, amikor egészséges, gyönyörő fiúval ajándékozott meg, noha egyáltalán nem szolgáltam rá.
A mély hála újra kezembe adta a Bibliát.
Lassan haladtam,
mert féltem a
korábban ismert
kemény
Isten
elvárásaitól. Már
két gyermekem
volt, mikor rendszeresen olvasni
kezdtem, és láttam, hogy jó úton
haladok. De ezzel
párhuzamosan
felébredt bennem
a régi kétség és
félelem: elkészülök-e, míg Jézus
visszajön? Az Isten elé sírt kérdésre egy napon belül válasz jött: oda érkeztem a Filippi
levélben, hogy „meg vagyok gyızıdve arról,
hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, véghez is viszi a Krisztus ama napjáig”. Ekkor
ébredtem rá, hogy a Biblia nemcsak Isten
szava, de beszél is hozzám, a pillanatnyi
problémáimra aktuális válasza van.
Amikor egy orvosi diagnózis alapján egész
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családi életünk, jövınk, reményeink romba
dılni látszottak, a Római levél vigasztalása
visszhangzott bennem: „Ha az İ tulajdon
Fiát nem kímélte, hanem ıt mindnyájunkért
ideadta, mimódon ne ajándékozna vele
együtt mindent minékünk?”. Három napig
tartottam ezt az igét pajzsként a végsı kétségbeesés támadásai elé, míg nyomtalanul
eltőntek, és azóta sem tértek vissza. És Isten
tart minket az orvosok és ismerısök nagy
csodálkozására…
Férjemhez, mint ateistához mentem hozzá
viharos diákéveim után, és Isten óvva intett
attól, hogy én akarjam Istenhez vonszolni.
Hatalma volt rá ige nélkül is megnyerni, és
szépen végezte, végzi benne a munkáját. Én
meg, mint „az ószövetségi szent asszonyok”
igyekszem engedelmeskedni férjemnek, és
bízom Istenben. Így mondtam le a péntek
esti bibliaórákról, míg augusztus utolsó péntekén a férjem –
életében elıször –
maga hívott el a
gyülekezetbe. Itt,
a Dunakeszi testvérgyülekezetben
hangzott el, hogy
a fóti református
óvoda
óvónıt
keres, akár tanárt
is. İsszel már
munkába kellett
állnom a 4 gyerekemmel
itthon
töltött 14 év után,
de egész nyáron
hiába kerestem némettanári állást. Ennek
ellenére biztos voltam benne, hogy Isten
gondoskodik, és folyamatosan készítettem
gyerekeimet, mi lesz, ha az új tanévben már
nem vagyok itthon. Most a férjem intett,
hogy ez nekem szól, és ez azóta egyre világosabbá vált. Augusztus utolsó napján való
találkozásom Erzsikével, az óvoda vezetıjével, az elsı napok a gyerekekkel, az óvoda
szeretı légköre – mind azt mondják: hazaérörömHíRlap
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keztem. És eszembe jut, hogy 10 éve, elsı
ovis éveinkben kértem meg Istent: tanítson
gyereket nevelni, és hadd segítsek az óvodás
gyerekeknek és szüleiknek. Hiszen ezért
akartam annak idején a közgazdaságot otthagyva pedagógiát-pszichológiát is tanulni…
Nagy örömmel és hálával.
Kovács Kinga
Csupán egy „gyüttment” vagyok, tizenegy
éve élek a környéken, ebbıl kilenc éve költöztünk Fótra. Azt reméljük, otthonunk lesz
életünk során mindvégig.
Három fiúgyermekünk van, ketten az Ökumenikus Általános Iskola és Gimnáziumba
járnak, a legfiatalabb „Száz Juhocska növendék”.
Hitéletünk origója talán a gyerekek keresztelıjére tehetı. A három fiút „egy füst alatt”,
akkor még leginkább a ceremónia kedvéért
megkereszteltettük. Ekkor kaptunk egy kiadványt, melybıl világosan kiderült, hogy
nincs olyan, hogy az ember egy kicsit keresztény, egy kicsit nem. Egy kicsit ígér,
fogadkozik, de felülbírál, kicsit úgy tesz, de
mégis, mégsem…
Ezen az úton csak úgy véletlen nem lehet
járni, „túl keskeny az ösvény”. A megtérés
és konfirmáció mérföldkövén túlhaladva
most a szolgálat teszi ki a mindennapjaimat.
Miért jelentkeztem dadusnak a református
oviba? A jó munkahely ismérvei számomra,
melyet itt megtaláltam: a megfelelı idıbeosztás, az örömet adó munka, melynek ellentételezése megelégít. És nem elég csak pénzben mérni a megelégedettséget!
„Valóban nagy nyereség az Istenfélelem,
megelégedéssel.” 1. Tim. 6,6
Hálás vagyok, hogy én választattam erre a
posztra.
Dévai Nikoletta
Pályakezdıként fogalmazódott meg bennem
a kérdés: vajon merre visz tovább az utam,
mi a célja Istennek az életemmel.
Egy Csongrád megyei kis falucskában nıtörömHíRlap
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tem fel, ahol már 10 éves korom körül a református gyülekezetbe kezdtem el járni édesanyámmal. Az évek során egyre több szolgálatban vettem részt, és egy idı után, bár
szakképzés nélkül, de a gyülekezetünk
„kántorja” lettem édesanyám és a hívı testvérek örömére. A gyermekmunkában is szívesen vettem részt, és gimnazista éveim végén dılt el bennem, hogy elhívást érzek a
gyermekek nevelése iránt. Ezért jelentkeztem a Károli Gáspár Református Egyetem
Nagykırösi Tanítóképzı Fıiskola karára,
ahol úgy éreztem, nem véletlenül abban az
évben indult elıször óvodapedagógus képzés, református hittanoktató szakpárban.
Nagykırösön sok olyan élményben és megtapasztalásban volt részem, amit más fıiskolától nem kaphattam volna meg. Isten munkálkodása és vezetése érezhetı volt a fıiskola vezetésében és a diákok hozzáállásában is.
Hálás vagyok a Mindenható Atyának azért,
hogy az elmúlt években ilyen irányba terelte
életemet, mert ekkor vált fontossá számomra
komolyabban az óvodás korú gyermekek
katechézise.
Az elmúlt években egyre több református
óvoda nyitotta meg kapuit országszerte, de
azon a környéken, ahol laktam, nem volt
lehetıségem elhelyezkedni frissen diplomázottként. És ekkor az Isteni Gondviselés által
az egyik tavaszi délelıttön kaptam egy telefonhívást Fótról, hogy van-e lehetıségem
szeptembertıl a Száz Juhocska Óvodában
kezdeni. Attól kezdve éreztem, hogy valójában nincsenek véletlenek, csak bátran rá kell
magunkat bízni az Isten gondviselı szeretetére.
Miután minden más akadály elhárult, augusztus végétıl már a fóti református óvoda
egyik óvónıjeként léphettem be a Gyermekváros kapuján, ami azóta is szívet melengetı
érzéssel tölt el, mert érzem, hogy egy olyan
családba kerültem, ahol otthon érezhetem
magamat. Soli Deo Gloria!
************************************

Életrajz
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KÁLVIN JÁNOS
ÖNMAGÁRÓL
„Rettenetes küzdelmek között éltem itt.“
(Búcsúzó szavaiból)

Kálvint zárkózott emberként szokták emlegetni. Feleslegesen valóban nem beszélt önmagáról. Éppen ezért nagyhatásúak lelke
mélyérıl elıtörı vallomásai. Megtudjuk belılük, hogy nem a saját jószántából lett reformátor. Elvonultságra és nyugalomra vágyott. De kötelességének tartotta, hogy honfitársai, az üldözött francia protestánsok
védelmére megírja hamar híressé vált könyvét (A keresztyén vallás rendszere –
Institutio). Késıbb, a genfiek hívásában
„Isten súlyos kezét“ vette észre s elvállalta
az ottani lelkipásztori állások egyikét. Tevékenységét így foglalta össze: „nehéz küzdelmek közt éltem itt". Milyen ıszinte alázattal
vallja, hogy ı is irgalomra szoruló bőnös! S
milyen hálásan köszöni meg Istennek, hogy
ennek ellenére tetszett Neki ıt felhasználni!
Életét „Isten elırelátásának rejtett ösztökéje“ irányította mindvégig.
Istennek legyen hála az
evangéliumban sokkal jobban elırehaladtunk, hogy
életünk például ne szolgálhatna tisztaság, jóság, könyörületesség, mértékletesség, türelem, szerénység és
bármiféle erény dolgában
gyalázóinknak is. Hogy mi
Istent ıszintén féljük és
tiszteljük már abból is nyilvánvaló, hogy mind életünkkel, mind halálunkkal
az ı nevét törekszünk megszentelni (Elıszó 31-32).
Apám már mint gyenge
gyermeket, az isteni tudományokra szánt engem.
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Amikor azonban meglátta, hogy a jogtudomány nagyobb kilátásokat ad, ez arra késztette, hogy hirtelen megváltoztassa tervét.
Így történt, hogy a filozófiai tanulmányokat
a jogival cseréltem fel. Apám akarata iránti
engedelmességbıl hőséges maradtam ehhez
a tudományhoz. De végül is Isten elırelátásának rejtett ösztökéje életemnek más irányt
adott. Nagyon bele voltam merülve a pápaság babonáiba úgy, hogy nem volt könnyő
kiragadni engem ebbıl a mély mocsárból.
Ezért az Isten belılem hirtelen megtéréssel
fogékony tanulót formált – bár lelkem, ifjúságom ellenére, nagyon kemény volt. Az
igazi kegyességbıl alig kóstoltam meg valamit, máris lángoló buzgóság gyulladt fel
bennem aziránt, hogy továbbhaladhassak
abban. Úgyhogy egyéb tanulmányaimat, ha
nem is hanyagoltam el, mégis kevésbé buzgón végeztem.
Még egy év sem telt el, s azok, akik tiszta
tanításra vágytak, eljöttek hozzám tanulni,
habár én magam is még újonc voltam. Természetem szerint bátortalan vagyok, mindig
a rejtettséget és a nyugalmat szerettem, ezért
mindig ismeretlen akartam maradni. De ez
oly kevéssé sikerült nekem, hogy minden
rejtekhely, melybe elbújtam, nyilvános iskolává lett. Míg az én szándékom az volt, hogy észrevétlenül a nyugalomnak éljek,
Isten mindig úgy vezetett,
hogy nem engedte meg a
nyugalmat, míg végül, ellenállásom dacára, belevont
a nyilvános életbe. Elhagytam hazámat és azzal a
szándékkal utaztam Németországba, hogy ott, egy rejtett zugban, a régóta meghiúsult nyugalomnak éljek.
De egészen más történt.
Bázelben tartózkodtam ismeretlenként.
Akkoriban
Franciaországban sok kegyes embert elégettek. Ezek
örömHíRlap
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a máglyák a németek egy részét nagy győlölettel töltötték el. Hogy ezt megfékezzék,
istentelen és hazug könyveket terjesztettek,
melyekben úgy állították be a dolgot, mintha
azok, akiket ily kegyetlenül üldöztek, egyebek sem lennének, mint újrakeresztelık és
lázongók, kik visszás tanításukkal nemcsak a
vallást, de az egész társadalmi rendet fel
akarták forgatni. Kötelességemnek tartottam,
hogy ezek ellen a vádak ellen erım szerint
fellépjek. Sıt ez volt az oka annak, hogy
keresztyén rendszeres tanításomat (Institutio)
közre bocsássam. Ezzel akartam testvéreinket – kiknek halála becses volt Isten elıtt – a
meg nem érdemelt szégyentıl megszabadítani.
...De aztán ottmarasztalt Genfben nem is
annyira a tanács és a biztatás, mint inkább
Farel Vilmos kívánsága, de úgy, mintha Isten maga tette volna rám súlyos kezét az
égbıl… Olyan nagy volt a város üdvéért
való gondom, hogy nem haboztam volna
meghalni érte, de félelmem meg sok nehézségre mutatott rá, úgyhogy meg kellett gondolnom: vajon magamra vegyek-e ilyen nehéz terhet... Hosszúra nyúló történet lenne,
ha el akarnám beszélni, hogy azóta milyen
sokféle harcban álltam és Isten miként próbált meg. (Zsoltárok könyve – Elıszó.)
***
Hálát adok Istennek azért az irgalomért,
hogy engem nyomorult teremtést a bálványozásnak mélységeibıl, amelybe el voltam
merülve, az evangélium világosságára kiemelt, az üdvösség tudományának részesévé
tett, amire nagyon méltatlan voltam. Irgalmát
megsokasította rajtam, minden bőneimmel,
szegénységemmel megtört engem, amelyekért százezerszer megérdemeltem volna,
hogy elvessen magától. Irgalma még többet
is cselekedett velem: kegyelmét kiárasztotta
rám, munkámat evangéliuma igazságának
terjesztésére felhasználta. Íme kijelentem,
hogy én abban a hitben akarok élni és meghalni, amelyet nekem İ adott, semmiben
örömHíRlap
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nincsen reményem, menedékem, csupán
abban, hogy engem kegyelmébıl fiának fogadott, ezen alapszik minden üdvösségem.
Magamhoz ölelem kegyelmét, amelyben a
mi Urunk Jézus Krisztus által engem részesített, szenvedésének, halálának érdemét elfogadva, hogy minden bőnöm eltemesse. Kérem is İt, hogy ennek a nagy Megváltónak
miérettünk, szegény bőnösökért kiontott
vérével engem úgy mosson, úgy tisztítson
meg, hogy elıtte az ı képét hordozva megjelenhessek.
Kijelentem azt is, hogy a nekem adott kegyelemnek mértéke szerint én mindenkor mind a
tanításban, az írásban, mind a Bibliának magyarázatában tisztán igyekeztem hirdetni az
İ Igéjét. Vitatkozásaimban, amelyeket az
igazság ellenségeivel meg kellett harcolnom,
kerültem minden fortélyt, minden mesterkedést, mindig egyenesen jártam el ügyének
védelmében. Fájdalom, akaratom és buzgóságom, – ha ugyan ezt e névvel illethetem, –
annyira hideg volt és gyáva, hogy e tekintetben mindenütt és mindenben igen hibásnak
érzem, s ha végtelen jósága nem támogatott
volna, minden törekvésem füstté vált volna,
sıt a kegyelem, amelyet nekem adott, bőnömet csak súlyosbította annyira, hogy csak
egyben van menedékem: İ a könyörületességnek Atyja, İ az ilyen nyomorult bőnösön
megkönyörül. (Pruzsinszky II., 461. old.)
“…a kálvinizmus nemcsak történelem, nemcsak rendszer, hanem élı és formáló gondolat, ma is érvényes mód a világ és az élet
megítélésére, tehát: világmagyarázás és
világalakítás. A kálvinizmus az a vallásos
világnézet, amely az élı Isten szuverenitását
hirdeti. Ebbıl az következik, hogy minden
ismeretnek végsı forrása a kijelentés. A
kijelentés nemcsak az egész teremtett mindenség, amely az Ige által jött létre, s amely
az Igét sugároztatja át, hanem a Szentírás,
amelyben az Ige irodalmi testet öltött…”
Ravasz László püspök, 1934
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Sümegi Nóra hírlevele

Missziói beszámoló
Drága Barátaim!
A vidék most itt körülöttem, az erdélyi
Somosdon éppúgy változik, ahogy a lelkem:
a nyárból lassan befordul az ıszbe, és a legkedvesebb évszakom színeibe öltözik. De
ennek pontosan arra kell inkább emlékeztetnie, hogy amilyen változó körülöttem és
bennem sok minden, olyan változhatatlan a
mi Istenünk! Sokan tudtok róla, hogy lelkileg küzdelmes napok vannak mögöttem, de
az ÚR mérhetetlenül elárasztott a szeretetetekkel – szólított, tanított és meg is simogatott a szavaitokon keresztül. Ez az elmúlt
idıszak már önmagában emiatt is értelmét nyerte végül
számomra: átélni a testvéri
közösség erejét…
Azóta is, hogy legutóbb jelentkeztem, a feladataimban,
életkörülményeimben nagyrészt ugyanúgy vagy nagyon
hasonlóan élem napjaimat.
Viszont míg akkor sokkal
inkább alkalmazkodást, akklimatizációt jelentett egy-egy
nap, mostanra már több idım
és energiám jut kiértékelni
magamban eseményeket –
aminek persze egyaránt vannak elınyei és hátrányai is.
Az izgalmas kezdeti szakasz
után – most már jobban érzékelve, látva a realitásokat – ugyanakkora
szükségem van szeretetre és elkötelezıdésre
az itteni emberek, a gábor cigányok és a vállalt szolgálatom felé.
Tavasz óta egyre többször látogatok el a
szomszéd faluba (Karácsonyfalvára, ami a
környék legismertebb szinte kizárólag
gáborok lakta települése). Ezek az utak már
önmagukban is kalandszerőek, hiszen a gyér
tömegközlekedés miatt elıfordul, hogy gyalog kell megtenni az utat, átkelve a Vécke
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patakon egy pallón és a Nyárád folyó hídján.
(Sıt, a harapós kutyák sem ritkák – néhányan tudjátok is, hogy ez nekem mit jelent…) Ezeknek a látogatásoknak a fı célja
újabb történetek rögzítése, gábor családok és
ismerısök felkeresése vagy a cigány gyülekezet alkalmán való részvétel. Utóbbi sok
örömre, de közbenjáró imádságra is okot ad.
Az istentiszteletet imaóra és bibliatanulmányozás elızi meg, amit külön csoportokban a
cigányok maguk között gábor nyelven tartanak, és ahol jellemzıen a férfiaké a fıszerep.
Mostanra már megszokták azt a furcsa tényt,
hogy mi nem a magyarok csoportjához, hanem hozzájuk csatlakozunk. (Hálás vagyok
Istennek, hogy ha lassan is, de
hétrıl hétre egyre több mindent
értek meg a gábor nyelven elhangzottakból.)
Számomra
nagyon felemelı hívı, sıt kegyelem-központúan gondolkodó cigányokkal közösségben
lenni, együtt imádkozni. Legtöbbjüknek azonban még szükségük van arra, hogy megértsék: Krisztus betöltötte a törvényt, így nem a törvénynek,
hanem a kegyelem evangéliumának van a legnagyobb hatalma az életünkben.
Nagyjából egy hónapja sikerült
beszélni a gyülekezet lelkipásztorával egy lehetséges gábor
bibliafordításról, aki hála az
Úrnak, nagyon egyetértıen és támogatóan
állt az ötlethez. A közeljövıben várható,
hogy elıbb a gyülekezet cigány vezetıivel,
majd magával a gyülekezettel is beszélhetünk egy jövıbeli gábor nyelvő biblia áldásairól. (Az asszonyok közt szinte senki nem
tud olvasni, így a Bibliát az ı esetükben
nemcsak írott formában, hanem hanghordozókon is el kell képzelnünk!)
A somosdi cigányok közül legtöbbet az elızı hírlevelemben is bemutatott asszonnyal,
Mindrával találkozom, illetve dolgozom
örömHíRlap
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együtt. Az ı barátsága sokat jelent nekem, és
Isten ezen a kötıdésen keresztül lehetıséget
ad személyes szolgálatra is. Vigasztalásra,
intésre vagy például arra, hogy elhívjam
istentiszteletre – így életében elıször eljött a
templomba. Úgy érzem, hogy Jézus és a
samáriai asszony találkozása, amirıl beszéltem, mindenképpen megszólította ıt valamilyen szinten. Sokszor elszorul a szívem,
hogy a szenvedésében nem tudok fizikai
segítséget nyújtani neki, mert alkoholista,
bántalmazó férje és ıt kihasználó rokonai
elıl nincs mód elmenekíteni, de tudom, hogy
Jézus látja ıt, és szánja az életét! Kérlek
Benneteket is, hogy gondoljatok ırá imádságban velem együtt – az életkörülményeire és arra, hogy új
életre találhasson Krisztusnál!
Egy másik megerısítı élmény, hogy
Gardnerékhez,
akiknél
lakom,
idırıl idıre ellátogat egy hétre a cigány
fordító,
Florián – az ı segítségével készülnek
egy újabb roma nyelvjárásra bibliai szakaszok.
Egy-egy alkalomra én is csatlakoztam már hozzájuk – így betekintést kaptam a
fordítási munka érdekes, izgalmas, szövevényes világába (olyan kérdések, meglátások
kerülnek így felszínre, amiken az ember napi
csendessége folyamán aligha tőnıdik el,
fıképp nem üt szöget a fejében). Ezek az
alkalmak megerısítik bennem azt, hogy tartsak ki, mert tulajdonképpen ezért indultam el
én is pár éve a Wycliffe-es misszió felé, és
minden nappal közelebb vagyok ahhoz, hogy
egyszer én is hasonló szolgálatot végezhessek…
Örömeim – a természet közelsége, érintetlensége, de már maga a természetközeli létörömHíRlap
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forma, ami az itteni emberek mindennapjait
átjárja, mélyen meg tud érinteni – Isten
gyakran ajándékoz nekem felemelı, melengetı pillanatokat ezen keresztül; a legtöbb
örömöt talán mégis azoknak a személyes
kapcsolatoknak, szorosabb kötıdéseknek
köszönhetem, amit Isten a helyi magyarok,
az itteni munkatársaim között, a családomban és az otthoni testvéreim között adott –
amilyen Te magad is vagy!
Ami kihívást jelent – a cigányok zárt világa, kultúrája megnehezíti azt, hogy közelebb
kerülhessünk hozzájuk, és valóságosabban
megérthessük ıket;
kihívást jelent nekem
az is, hogy nem érzem a közvetlen kapcsolatot Isten országának terjesztése és a
gábor nyelvtan vizsgálata között; az életem rengeteg alkalmazkodást kíván meg
(amire hol jobban, hol
kevésbé kapok erıt); az
utóbbi hetek szomorú
eseménye, hogy a házunk mögötti istálló leégett, és sok teendı van
még körülötte.
Kérlek, imádkozz
hogy tudjak elég szöveget győjteni a dolgozatom megírásához, hiszen már csak
nagyjából 3 hónap van hátra erre a feladatra,
illetve a még Erdélyben töltendı idım jó
kihasználásáért;
hogy a feladatommal kapcsolatos találkozásokat az Úr készítse el;
Mindra életéért, akinek sok viszontagságban és szenvedésben van része;
a helyi gábor gyülekezet vezetıiért: jó
belátásért a bibliafordítás szükségességét
illetıen és még kegyelem-központúbb gondolkodásért!
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Imatémák

És adj velem hálát
mert a munkatársaimmal nagyon jó – egyben baráti, testvéri és munkatársi – a viszonyunk;
egy-egy újabb vagy éppen lassan, de mélyülı kapcsolatért a környékbeli gáborokkal;
az eddig elvégzett munkáért, a segítıkész,
derős, szívélyes cigány emberekért, akikkel
jó találkozni, kapcsolatban lenni;
mert Isten egy kedves férfiút állított mellém!
„Ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom!” (Mik.
7,8.)
Nemrég kaptam ezt az igét bátorításul, és
adom most tovább Neked is! Ugyanaz az ÚR
világít Rád is és rám is, akármelyik pontján
legyünk a földnek – és én hálás vagyok,
hogy ez is összeköt Veled!
Sümegi Nóra

Akkor jön el
Ha fájni kezd majd, ami vagy,
és ami nem vagy, bár lehetnél,
majd ha bevallod végre, hogy
sosem voltál igaz keresztyén,
ha fájni fog, hogy annyian
vannak, kiket megejt a tévhit,
s ajkadról értük száll ima,
akkor jön el az ébredés itt.
Majd hogyha bőnné lesz a bőn,
s a Golgotához sírva érsz el
letenni ott mind keserőn
nem alkudva testtel és vérrel,
majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT,
s a döntésed is végleg megérik,
mert megtisztított az a Vér
akkor jön el az ébredés itt.
Majd hogyha jobban érdekel
kik ık, akik vetnek, aratnak
s közéjük állsz és nem leszel
többé olyan fontos magadnak,
mert látod már a tájat itt,
amely aratásra fehérlik,
s munkára lelkesít a hit
akkor jön el az ébredés itt.
Füle Lajos

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, énekkarunk 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.
örömHíRlap

16

Hirdetések

2009. REFORMÁCIÓ

Állandó alkalmaink 

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 Újkenyér
alkalmából jelenik meg.

Vasárnap
Szerda
Csütörtök
Péntek

Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet
Bibliaóra
Imaóra
Ifjúsági óra

Kéthetente csütörtökön
Minden hónap elsı keddjén
Minden hónap harmadik péntekén

9.30
18.30
17.00

Baba-mama klub
Férfióra
Nıióra

Énekkari próbák
Szólampróbák: hétfı
hétfı
kedd
kedd
Összpróba:

18:30
19:15
19:00
19:45

basszus
tenor
szoprán
alt

szerda 19:00

 Különleges alkalmaink 
Nov.

email: oromhirlap@fotiref.com
A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.

10.00
9.00
18.30
19.00

Dec.

15. 15:00

Hitmélyítı alkalom

22. 10:00

Örökkévalóság Vasárnapja

22. 17:00

Zenés áhítat - Németh Pál
kántor-karnagy orgonás szolgálata

28. 10:00

Egyházmegyei Presbiteri Konferencia

29. 15:00

Idısek szeretetvendégsége

29. 17:00

„Álom vagy valóság” - a pasaréti ifjúság színjátéka

13. 10:00

Az Ökumenikus Iskola Énekkarának
vendégszolgálata

21-23. 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

Füle Lajos - Méltó szenvedély
Legszebb, emberhez legméltóbb szenvedély: ö r ö m ö t szerezni.
Gyógyító kúra ez betegségben, szomorúságban.
Biztos védelem az érdektelenség köde, az önzés fagya ellen.
Boldog, ki ebben égeti magát!
Élete füstje, mint jóillatú áldozat, száll fel az égre…
örömHíRlap

