
 

 

2019. Reformáció  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

A reformáció olyan volt, mint a 
pünkösd. Gondoljunk bele! Leg-

többször a reformáció ünnepét 

olyan nagy nevekhez kötjük, mint 

Luther Márton és Kálvin János, 

és az ő nemes és nagy tetteikre 

emlékezünk. Pünkösd alkalmával 

pedig kihangsúlyozhatnánk Péter 

apostol szerepét tudva, hogy 

mennyi ember tért meg az igehir-

detésére, ám a pünkösdi esetnél 

nem felejtjük el azt sem, hogy itt 

Péter egy olyan ember volt, akit 

áthatott Isten Szentlelke, és úgy 

szólalt fel, hogy emberi életek, 

sorsok változtak meg gyökerestül. 

Na, ilyenek voltak a reformátorok 

is. A Szentlélek megragadta 

őket, érzékenyíteni kezdte őket 

először a saját életük, majd pedig a körülöttük lévő 

emberek iránt. Lukács elbeszélésében Jézus Lelke 

kapja a főszerepet, Péter csak mellékszerepben van, 

akárcsak Luther és Kálvin több száz évvel később. 

A kérdés, hogy vajon tanúja lehetünk-e ma is valami-

féle reformációnak, megújulásnak, ébredésnek? Ne-

kem úgy tűnik, hogy minden esélyünk megvan rá, mert 

mind a pünkösd, mind pedig a reformáció előmozdítója 

a Szentlélek Isten volt, aki most is munkálkodik közöt-

tünk örömöt és örökéletet hagyva maga után. Nem a 

világot, vagy Európát, még csak nem is Magyarországot 

megrengető megújulásról van szó. Azt gondolom, hogy 

ennél lokálisabb küldetést kaptunk. Vannak családos és 

magányos emberek, vannak barátságos és ellenséges 

emberek, vannak munkatársak és munkánkat szabotálók, 

vannak elveszett és megsebzett emberek, de mind itt 

Fóton, ahol lehet, hogy már régen söpört végig a Szent-

lélek „forgószele”. Minden ébredés és megújulás ki-

csiben kezdődik, a saját gondo-

lataimban, szívemben, aztán a 

nappalimban, aztán az étkező-

asztalnál, aztán a bibliaórán, 

aztán a templompadokban, 

aztán a városban. De sokan 

velem együtt szívesen ugranánk 

át pár lépcsőfokot és szemlél-

nénk diadalmasan, ahogyan 

szunnyadozó városi emberek 

tömegesen megtérnek az élő  

Istenhez. 

Az ébredéshez vezető út ott kez-

dődik, ahol a reformátorok szá-

mára is elkezdődött. El kell dön-

tenünk, hogy reformáltak aka-

runk lenni csupán, vagy reformá-

lók? Minden azzal kezdődik, 
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A legfôbb orvos 
Richterné Kiss Julianna vagyok, 2013-ban 
diagnosztizálták Parkinson kóromat. Tavaly, 
amikor orvosnál voltam, a doktornő DBS 
műtét javaslatával további kivizsgálásra kül-
dött. Egy hónappal később, mikor férjemmel 
vásárolni voltunk, találtam egy halacskás 
labdát a földön rajta egy igehellyel: 
„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és 
bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van 
Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak 
jársz.” (Józs 1,9) Mikor az Igét elolvastam, 
tudtam, bíztatásként kaptam, Ő mellettem 
lesz és fogja a kezem, ha megműtenek. 
Kicsit nehezen, de elkezdődtek a műtét előtti 
kivizsgálások. A leletek alapján a főorvos a 
műtét mellett döntött. Ezek után az 
altatóorvosi vizsgálatra vártam. Nekem ez az 
idő nagyon hosszúnak tűnt. De nem véletlen, 
hogy ennyit kellett várnom, közben az Úr 
felkészített a nehéz műtétre. Házi feladatnak 
megkaptam, nézzek utána a neten a műtét-
nek. Lehet, túl jól végeztem el a leckém, 
komplett műtétek vannak fent. Hogyan bí-
rom ki, hogy két lukat fúrnak a fejembe, 
bevezetnek egy-egy drótot, közben vizsgál-
nak, és mindezt éber állapotban? „Elítéli-e 
az embert a mi törvényünk, míg ki nem hall-
gatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit 
tett? Azok pedig így válaszoltak neki: ’Talán  
te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, 
hogy Galileából nem támad próféta.’ Ezután 
mindenki hazament.” (Jn 7,51-53) A fenti 

hogy a Szentlélek átformálja a szívemet. 
Sokunkban ez már elkezdődött, akiben pedig 
még nem, annak megvan a lehetősége arra, 
hogy feltárja Isten előtt, hogy milyen a szíve, 
és miért van szüksége arra, hogy Ő átformál-
ja azt. Az új szív, amit kapunk Istentől 

nem önmagáért dobog ezután, hanem bá-

torságot gyűjt, kilép a komfortzónából, és 

megpróbál minden körülmények között 

szeretni. 

Ehhez az új szívhez egy új parancsolat is jár, 
amiről János evangéliumában olvashatunk: 
„… szeressétek egymást: ahogyan én szeret-
telek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 
Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egy-
mást.” (Jn 13,34-35) Az isteni szeretet kicsit 
olyan, mint egy forgószél. Döbbenetes, káp-
rázatos és hatalmas erővel bír. Ezt a szerete-
tet a Szentlélek gerjeszti és mozgatja, de 
általunk fejti ki reformáló hatását! Merjünk 
lépni!         Székely Pál Domokos teo. 

 
 

Én nem mondhatom,  
– hogy egyedül vagyok,  
mert Te velem vagy;  
– hogy nem ért meg senki,  
mert Te megértesz engem;  
– hogy senki sem törődik velem,  
mert Te gondomat viseled;  
– hogy roskadozom a terhek alatt,  
mert Reád vethetem a terheimet;  
– hogy engem nem szeret senki,  
mert örökkévaló szeretettel szeretsz;  
– hogy nem ismerem az utat,  
mert Te vagy az út;  
– hogy szükséget szenvedek,  
mert kérhetek, és Te adsz;  
– hogy sötétség borult reám,  
mert Te vagy világosságom;  
– hogy az élet elviselhetetlen,  
mert nekem az élet Krisztus;  
– hogy rémít a halál,  
mert a meghalás nyereség.  
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Igét február közepén kaptam az Úrtól. Rájöt-
tem, hogy türelmetlen és önző vagyok. Nem 
én vagyok az egyetlen beteg, és sokan imád-
koznak értem. Nem viselkedhetem így! Le-
tettem az aggodalmak egy részét, imában 
kértem Atyám bocsánatát és alázatos szívet. 
De hogy viselem majd a kopaszságomat? Mi 
lesz a műtét után? 
Végül március elején megvolt az altatóorvosi 
vizsgálat, és két héttel később a műtét idő-
pontja is, április 12. Tudtam, hogy nem ha-
lasztják tovább a műtétet. Április 12. Virág-
vasárnap előtti péntek, a következő hétvége 
húsvét. A hajamat a férjem vágta le, és itt is 
Isten csodálatos szeretete mutatkozik meg. 
Tükörbe nézve rájöttem, nagyon hasonlítok a 
testvéremre, és ez számomra megnyugtató 
volt. 
A műtét hosszú volt és fárasztó, 7 órás, egy 
órával több lett a tervezettnél. Békével a 
szívemben mentem a műtőbe. Mikor a műtét 
során elkezdték fúrni a lukat a fejembe, va-

laki megfogta a kezemet. Nem tudom, ki 

volt, de ott és akkor úgy éreztem, Jézus 

Krisztus az, aki a kezem fogja. Leírni nem 

tudom ezt az érzést! A műtét alatt végig 

imádkoztam: Atyám, adj alázatos szívet 
nekem, hogy kibírjam, mert tudom, hogy 
utána sokkal jobb lesz. A műtét után egy 
hónappal indították be a pacemakert. Ez a 
négy hét nagyon nehéz volt. Egy lépés meg-
tétele is sok erőmbe telt. Egy kedves testvér 
házaspár segítsége nélkül nem tudtam volna 
istentiszteletre menni.  
A betegállomány alatt kifejezetten jó érzés 
volt, hogy minden vasárnap ott ülhetek a 
templomban, és hallgathatom az Úr szavát. 
Ez a védőburok kipukkadt, amikor vissza-
mentem dolgozni. Beszippantott a világ. 
Nehezen vettem észre. De egy szeptemberi 
éjszakán, amikor nem tudtam aludni, kimen-
tem a Bibliámat olvasni. „Közel van az Úr 
mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki 
igazán hívja.” (Zsolt 145,18) Isten egy sze-
rető Atya, aki türelmesen vár ránk. Meghall-
gatja imáinkat, megbocsátja vétkeinket. Min-

dig tudja, mikor kell kinyújtania felénk a 
kezét. És mint legfőbb orvos, úgy gyógyítja 
be sebeinket, hogy nem marad heg utána. 
„Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom 
jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj,  
én megsegítlek!” (Ézs 41,13) 

Helyemen vagyok 
Amikor a matek tanárommal beszélgettem az 
érettségiről, azt mondtam neki, hogy Isten 
biztos megáldja ezt az érettségit, hiszen én, a 
gyermeke is most érettségizek. Erre ő azt 
mondta, hogy már megáldotta. Nem nagyon 
értettem, hogy miért mondja ezt így megelő-
legezve. A nagypénteki istentiszteleten Végh 
Tamás tiszteletes úr által megvilágosodtam. 
„Elvégeztetett!” – ezt mondta Jézus a ke-
reszten. Tamás bácsi megmagyarázta, hogy 
már előre minden elvégeztetett, ami velünk 
fog történni. Ami a múltban, a jövőben, és 

ami most történik velünk, mindenen már 

most áldás van. Jézus Krisztus nem hiába 
adta értünk életét, értünk, akik hisznek ben-
ne. Akik merik vállalni azt a „kockázatot”, 
hogy hittel Őrá bízzák az egész életüket. Én 
ezt tettem 5 éve, azóta vezet mindenben. Ő 
indított el az iskolába is, amiről szeretnék 
írni. 
Gyermekeim évnyitóján egyszer szólt hoz-
zám az Úr, hogy sosem késő tanulni. Mindig 
kevésnek éreztem magam amiatt, mert nem 
volt érettségim. Amikor munkahelyet váltot-
tam, főnökeim bíztattak, hogy menjek és 
tanuljak, meg tudom csinálni. Istentől is egy-
értelmű bíztatást kaptam. Így hát belevágtam 
3 éve. Nagyon sok pluszt kaptam az iskola 
által. Volt, amikor kikapcsolódásnak vettem, 
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hogy kimozdulhatok 3 gyermekem mellől. 
Színházba jártunk, és a Csodák Palotájában 
is voltunk, és nagyon sok szuper embert is-
mertem meg.  
Az elején még nagyon nehéz volt, több mint 
20 év után újra beülni az iskolapadba, de a 
kezdeti nehézségeket Isten segítségével le 
tudtam küzdeni. Nagyon sok bátorítást 

kaptam Istentől egy-egy vizsga előtt. Az 
érettségi előtt 2 hónappal kislányom hazaho-
zott gyermek-istentiszteletről egy Igét: „Az 
Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az 
Úr, amihez hozzáfogott.” (1Móz 39,23) Ha 
behelyettesítem József 
helyére az én nevemet, 
akkor kell ennél na-
gyobb ígéret?  
Volt olyan hajnal, 
amikor nem tudtam 
visszaaludni, sokszor 
volt görcs a gyomrom-
ban, de az egyik isten-
tiszteleten Isten újra 
megnyugtatott. Nem 
kell idegeskednem, mert Ő már megáldotta 
ezt az érettségit. Az osztálytársaimat is 

sokszor nyugtatgattam, hogy ne aggodal-

maskodjanak. Apropó aggodalmaskodás… 
Isten arra is rávilágított, hogy az bűn. Benne 
van a Bibliában, hogy ne aggodalmaskodja-
tok, és ha ellent mondunk Isten parancsolatá-
nak, az már bűn. Tehát azt is le tudtam küz-
deni pár hétre. Aztán újra elindult bennem az 
izgulás. Olyan aranyos Jézus Krisztus, hogy 
nem megfedd, hanem újra felszólított egyik 
reggel Spurgeon áhítatos könyvét olvasva: 
„Megáld téged Istened, az Úr mindenben, 
amit cselekszel.” (5Móz 15,18) Nagyon sok 
bátorítást kaptam tőle. Soha nem gondoltam 
volna, hogy sikerülhet. Isten segítségével 
még ez a lehetetlen kihívás is sikerülhet! 
„Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 
9,23b) Nagyon sokan imádkoztak értem a 
gyülekezetből, nagyon hálás vagyok értük! 
Isten áldja meg őket! 
Amikor vizsgára készültem, nagyon sokat 

kellett tanulnom, és mindig azért imádkoz-
tam, hogy olyan tételt húzzak, amit tudok. 
Ez soha nem történt meg, mindig számomra 

nehéz tételt húztam. De mindig le tudtam 

belőle vizsgázni. Isten megdicsőítette ma-

gát rajtam keresztül. Ezek után mindig arra 
gondoltam, hogy majd akkor segít, amikor 
igazán szükségem lesz rá. Arra tartogatja a 
jó tétel kihúzását, amikor nem lesz más fo-
gódzkodóm. És így is lett. Volt egy vizsgám 
történelemből, ami egyszerűen, nem ment a 
fejembe. Szabadnapot is kellett kivennem, 
annyira nem sikerült megtanulnom. Egész 

nap sulykoltam, de 
nem tudtam, csak pár 
tételt. Vizsga előtt 
mondtam férjemnek, 
hogy itt már csak Isten 
segíthet, mire ő: Ak-
kor semmi gond! Mie-
lőtt elindultam az is-
kolába, ezt az Igét 
kaptam: „Aki győz, 
annak adok az elrej-

tett mannából, adok neki fehér kövecskét is, 
és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki 
sem tud, csak az, aki kapja.” (Jel 2,17) Mon-
danom sem kell, azt a tételt húztam, amit 
igazán tudtam! 
Ezzel az esti gimnáziummal párhuzamosan 
elvégeztem egy gondozónői OKJ-s tanfolya-
mot is, hogy érettségi után dolgozhassak 
gondozónőként. Idősekkel foglalkozom, 
nagyon szeretem csinálni. 3 éve még nor-

mális szakmám sem volt, se érettségim, 

most pedig azt csinálom, amit szeretek! 
             Decsi Ágnes 
 

Egyedül nem lehet 
Egyedül nem lehet, egyedül oly nehéz! 
Egyedül engemet elsodor bármi vész. 
Egyedül céltalan, egyedül úttalan, 
Csak Veled, Jézusom, csak Veled boldogan! 
           Füle Lajos 



 

 

Egy családi nap  
margójára... 
2019.09.08. Vasárnap. Reménykedő szívvel 
írtam be az asztali naptáromba már augusz-
tusban: CSALÁDI NAP. Már 15 éve va-
gyunk aktív szervezői ennek az alkalomnak, 
amely mindig szombaton került megrende-
zésre. Most azonban máshogy terelte gondo-
latainkat az Úr, és vártuk, mit hoz ki belőle. 
Az Ő terve ez volt: szenteljük meg a nap-
ját, és épüljünk szeretetben. A meteoroló-
giai  előrejelzések borzasztóak voltak. Sok 
csapadék, borult ég. Nem alkalmas szabadté-
ri rendezvényre. Mi azonban nekivágtunk 
imádkozva és bizakodva.  
Családi napot megszervezni nem könnyű 
manapság. Hiszen az egymástól való elide-
genedés, elkülönülés még keresztyén gyüle-
kezetekben is fellelhető. A szeretet, melyről 
az egyház megálmodója és létrehozója 
(Jézus) beszél, nem mindenkinek kell. 
Ahogy meg van írva az utolsó időkről: „A 
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szeretet sokakban meghidegül.” (Mt 24,12) 
Szóval, mi vártunk és imádkoztunk... és új-
ból tettük: reménykedtünk, hogy sokan elfo-
gadják a meghívást. 
Aztán jött az ÚR, és átvette tőlünk az irá-
nyítást. Megszervezte, és egészen különle-
gessé tette a napot! Mitől volt különleges? 
Attól, hogy felragyogtatta napját kívül-belül 
egyaránt: 
1. Eloszlatta a felhőket, felszárította a föl-
det, és esőmentessé tette a napot. Az Ő nap-
ját. A vasárnapot. 
2. Vágyat adott szívekbe, hogy eljöjjenek 
családok, egyedülállók és közösségben tölt-
sék a napot. 
3. Megtöltötte templomát vasárnap 10:00-
kor. 
4. Bár sok kicsi gyermek is jelen volt az is-
tentiszteleten, mégis rend, ráhangolódás és 
áhítatos együttlét volt megtapasztalható 
köztünk. 
5. Megvalósult Isten szíve vágya: „Hat na-
pon át munkálkodjál, végezd minden dolgo-
dat, de a hetedik nap, az Úrnak napja, szen-



 

 

teld meg azt!” (2Móz 20,9) 
6. Boldogok voltunk... hálásak... kiválasz-
tottak. „Boldog, akit kiválasztasz, és köze-
ledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. 
Hadd teljünk be házad javaival, templomod 
szentségével!” (Zsolt 65,5) Aki eljött, kb. 

450 fő, és figyelte a jelenlévő, cselekvő 

Urat, az BOLDOG volt.  

Különlegesen kedves és szerető Urunk 

van!!! Amit itt tesz ebben a gyülekezetben, 

egészen rendkívüli! Boldog vagyok, hogy 
nem csupán az Ő gyermekeként élhetek, 
hanem a fóti református gyülekezet család-
tagjaként. Azért imádkozom, hogy minél 
többen rádöbbenjünk kiválasztott voltunkra, 
és boldogan éljük meg Istennel és az egy-
mással való kapcsolatot! SZERETETBEN, 
az Ő házának szentségével betelve! Hála és 
csordultig való öröm van a szívemben ezért a 
napért! A Menny egy kis szeletébe kóstol-

hattunk bele szeptember 8-án. 

Aki eljött és aktívan részt vett, annak kö-
szönjük! Aki távol maradt, azt szeretettel 
bíztatjuk: merjen kilépni az elszigeteltségből, 
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mert szeretni és szeretve lenni JÓ. Sőt, csak 
így érdemes! S ez az Isten akarata! Legyen 
Övé a dicsőség, illesse Őt szívünk hálája, 
magasztalása!!! 
      Sebestyén Julianna beo. lelkipásztor 
 

Hívogatás 
Ne csak olykor-olykor 
Lépj be a templomba, 
Keresd Isten házát 
Gyermekségedtől fogva! 
Halhatatlan lelked 
Ne koplaltasd éhen! 
Öröme, ha élhet 
Mennyei kenyéren. 
Lásd meg életedben 
Isten szent szándékát, 
S fogadd el az üdvöt, 
Szíve ajándékát!  
      Pecznyík Pál 



 

 

Katekéta képzés 
Idén szeptemberben a gyermekmunkában 
résztvevőknek továbbképzést tartott a 
Reménység Magjai Alapítvány (REMA) 
munkatársa, Baker Ági. 
Mikor megkértek, hogy írjak a képzésről, 
akkor visszatekintettem hogyan ismertük 
meg ezt a szervezetet, és hálás szívvel cso-
dálkoztam rá Isten munkájára, vezetésére. 
2017-ben a Csillagpontra jelentkeztem kis-
csoport vezetőnek, és a felkészítésünket a 
REMA egyik munkatársa végezte, Kerekes 
Szabolcs. Már akkor „elbűvölt” felkészültsé-
ge, módszerei, gyakorlati tanácsai. Azt érez-
tem, hogy minél többet szeretnék tudni, job-
ban meg szeretném ismerni a módszertanu-
kat. Megtudtam, hogy vannak képzéseik és 
alig vártam, hogy indítsanak egy tini tanítói 
képzést, amire végül 2018. szeptemberében 
került sor. Ez egy féléves képzés volt, ha-
vonta egy alkalommal, és a gyülekezetünk-
ből hárman vettünk részt (rajtam kívül még 
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dr. Brückner Melinda és Juhász Sári). Na-
gyon sokat adott ez a képzés nekünk: tudást, 
hogy jobban megértsük a fiatalok viselkedé-
sét, hogyan közeledjünk hozzájuk, hogyan 
vezessünk egy alkalmat, új módszertani 
megközelítést, és a tudáson kívül önismeret-
re is tanított minket. Személy szerint nem-
csak tudást kaptam, hanem két nagyon jó 
barátnőt is, akiket jobban megismerhettem, 
és a közös utazások során mély beszélgetése-
ket folytathattunk. Hálával gondolok vissza 
erre a fél évre. 
Miután véget ért a tanfolyam, beszámoltunk 
a lelkészeinknek a képzés során tanultakról, 
módszerekről, ötletekről, amit hasznosíthat-
nánk a gyülekezetünkben. Akkor fogalmazó-
dott meg az a gondolat, hogy a többi 
katekétának is milyen jó lenne egy ehhez 
hasonló továbbképzés a gyülekezetben. Fel-
vettük a kapcsolatot a REMA-val, és most 
szeptemberben sikerült ezt megszerveznünk. 
És ha itt megállunk, akkor látjuk Isten mun-
káját, hogy egy 2017-es Csillagpontos rész-
vételből hova vezetett minket. Mi mindig 



 

 

csak egy lépést látunk előre, de Isten látja az 
egészet, és ezért olyan csodálatos Ő. 
A szeptemberi másfél napos (péntek délu-
tán és szombat) továbbképzésen 20-an 
vettünk részt. Főleg arról tanultunk, hogyan 
épüljön fel egy vasárnapi gyermek-
istentisztelet, hogyan érjük el, hogy a gyere-
kek ránk figyeljenek. Fontos, hogy érzelmi-
leg bevonjuk őket, ne csak tudást adjunk át. 
Sok gyakorlati példát láthattunk és játszot-
tunk el mi magunk is. A drámapedagógia 
jelentőségét is megtapasztalhattuk saját ma-
gunkon. Sokat nevettünk, nagyon jó hangu-
latban telt el ez a másfél nap, és ami szintén 
csodás volt, hogy végre együtt lehettünk így 
20-an. Nagyon kevés alkalommal találko-
zunk, így csapatépítés is volt ez számunkra. 
Baker Ági személyében egy nagyon felké-
szült, lelkes tanárt ismerhettünk meg, öröm 
volt őt hallgatni, ahogy mondani szokták: 
ittuk szavait. 
Hálával tekintünk vissza, és azt mondhatom 
új „lendületet” kaptunk. Reméljük a gyerme-
kek is érezni fogják ezt! �     
                 Mezősi Rita 
 

A LEGNAGYOBB ÖRÖM 
Isten szava szerte száll, 
előtte nincs akadály. 
Falakon is átoson, 
száguld hanghullámokon. 
Boldog, ki meghallja azt, 
ajka nem ejt jajt, panaszt. 
Szíve hálával tele, 
hiszen Isten gyermeke! 
Bárcsak sokan hallanák 
Isten hívó, szent szavát! 
S ne felednék el soha, 
lelküknek itt nincs hona! 
Sírjuk nem végállomás, 
új hazájuk szebb, csodás. 
Ott az élet végtelen, 
száműzött a félelem! 
Az arcokon fény ragyog, 
szebben mint a csillagok.  

      Pecznyík Pál  
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Margit néni naplójából 
Kisoroszi csendesnapok 
2019. 09. 13-15. 
Indulás: péntek 16:20-kor 
Mennyei Atyám, hálás szívvel köszönjük a 
kisoroszi csendesnapokat! Csodálatos szép 
őszi időt kaptunk tőled. Megérkeztünk. Hála 
Neked, elhelyezkedtünk. Kis beszélgetés után 
vacsora és vetítés. Tanulságos volt, hogy aki 
a Te utadon jár, csodálatos élményt, tudást, 
megerősödést és nyugalmat kap. 
Szombat: 
A tahitótfalusi református templomba kirán-
dultunk, ahol a lelkipásztor, Árvavölgyi Béla 
megismertette velünk a gyülekezet múltját és 
jelenét. A 20. század első jelentős prédikáto-
ra Tildy Zoltán volt, aki sajnos később politi-
kai összeesküvés áldozata lett. A barokk 
szószék és a mózesszék említésre méltó. A 
tiszteletes úr megengedte Nagyváradi Sándor 
testvérünknek, hogy orgonán játsszon. A 
templomnak nagyon jó akusztikája van, az 
orgonajáték felejthetetlenül szép volt.  
11 órára visszaérkeztünk Kisorosziba, ahol 
meghallgattuk lelkipásztor testvérünk beszá-
molóját a roma misszióról. Tanulságos volt, 
hogy a romák is egyre jobban felismerik, 
hogy az Úrral járás mindenki javára válik, 
bármely etnikai kisebbséghez is tartozik.  
Tanultunk egy éneket is: 

A gecsemánei kertből a Golgotára fel 
Kis ösvény tart, s a lelkem ma arról énekel. 
E keskeny út a mennybe visz, 
De sok rajta a zord tövis. 

Mert szánt és szeretett minket: a Mester arra ment, 
S hogy bűnben el ne vesszünk, ott vérzett Ő, a szent. 
E keskeny út a mennybe visz, 
De sok rajta a zord tövis. 

Ó, égi szeretet mélye! Úgy látta, elveszünk, 
S kihulló drága vére lett üdvünk, életünk. 
E keskeny út a mennybe visz, 
De sok rajta a zord tövis. 



 

 

Ó, menj a szent keresztfához, te bűnös, elveszett! 
Ott békét adnak néked a vérző, mély sebek. 
E keskeny út a mennybe visz, 
De sok rajta a zord tövis. 

És ajkad énekre nyílik, új ének áldva kél, 
Fenn zengik égi népek a Bárány székinél: 
Ki mindent ím elvégezett, 
Ment az úton és vérezett. 
Szöveg: Liander, Carl Gotthard 1847-1916 
Fordító: Túrmezei Erzsébet 1912-2000 
Dallam: Liander, Carl Gotthard 1847-1916 

Vasárnap: 
A reggeli áhítatot a Kovács házaspár tartotta, 
mivel Zsuzsikának haza kellett jönnie. Isten-
nek hála, szép áhítatot tartottak. Utána a 
templomba mentünk, meghallgattuk a tiszte-
letes úr igehirdetését. Ebéd után indultunk 
haza. 
Mennyei Atyám, a Te Szentlelkeddel feltöl-
tődve tértünk haza szeretteinkhez. 
„Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, 
a mi Urunk Jézus Krisztussal való közös-
ségre.” (1Kor 1,9) 
„Meg van írva: Amiket szem nem látott, fül 
nem hallott, és embernek szíve meg se gon-
dolt, amiket Isten készített az őt szeretők-
nek.” (1Kor 2,9) 

2019.09.26. 
A házi bibliakör ugyan elmaradt, mert     
Zsuzsika elfoglalt volt, de mi azért elbeszél-
gettünk és megtartottuk zenés imaközössé-
günket. Peti nekem eljátszotta a 338-as éne-
ket, Sándor testvér a 295. éneket, Borikának 
közösen elénekeltük a 434. éneket is. Hálás 
szívvel köszönjük, Mennyei Atyám, hogy ze-
nével imádhattunk Téged. 
Mennyei Atyám! Köszönjük Neked, hogy 
imakörünk bővül, hála neked, Uram! Iste-
nem, olyan jó, hogy Te annyira szeretsz min-
ket, és mindig meg tudsz bocsátani bűnös 
lelkünknek. Nekünk is jó lenne, ha feltétlenül 
tudnánk szeretni és megbocsátani. Kérünk, 
erősíts meg bennünket, hogy ezt meg tudjuk 
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tenni! 
Mennyei Atyám, kérünk Téged, hogy Gizi 
nénit erősítsd meg, hogy továbbra is szolgál-
jon Téged közöttünk. Hiszen szorgalmas 
szolgálólányod volt egész életében. Kérünk, 
adj még neki időt, hogy hirdesse a lelki ke-
nyeredet, az Igét, a hitet, az igazi hűs forrás 
vizét. 
Mennyei Atyám, szeretünk és tisztelünk Té-
ged, kérünk, szétterülő palástodat terítsd 
fölénk, hiszen ma nagyobb szükségünk van 
Rád ebben a zűrzavaros világban, mint vala-
ha! 
Áldott légy, Mennyei Atyánk! 
          Csorbáné Margit néni 

Érdi Egyházmegyei  
Ifitalálkozó 
Eleinte eléggé féltem ettől a naptól. Valami-
lyen szinten kiléptem a komfortzónámból, 
mert visszahúzódóbb vagyok, ezért kissé 
félve indultam el.  
Mint utólag kiderült, teljesen alaptalan volt 
az aggodalmam. A napot dicsőítő énekléssel 
kezdtük. Olyan szokatlan, és mégis mámorí-
tó volt hallani, és meg is hatódtam rendesen, 
mennyi velem, vagy közel velem egykorú 
jött el erre a napra, és mosolyogva énekel. 
Utána Balogh Róbert tartott nekünk egy 
előadást, ahol a sztereotípia volt a téma, 
azon belül is a kinézet alapján való beska-
tulyázásról beszélt. A lelkész roma szárma-
zású volt, ezért saját tapasztalatait is megosz-
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totta velünk, és olyan történeteket mesélt el, 
melyeken nagyokat nevettünk. Nagyon érde-
kesnek találtam a témát, mivel velem is volt 
már, hogy a kinézetem, vagy öltözködésem 
miatt néztek ki egy adott társaságból, és al-
kottak rólam véleményt. Utána a kiscsopor-
tos beszélgetésen is ezt boncolgattuk. Megle-
petten tapasztaltam magamon, hogy merek 
megnyilvánulni a többiek előtt. Mindig is 
volt bennem egy gát, ha arról volt szó, 
hogy beszéljek mások előtt, de ezen az 
alkalmon sikerült túllépnem rajta. Mikor a 
beszélgetéssel végeztünk, mentünk ebédelni. 
Valamelyik csoport még nem végzett, ezért 
vártunk rájuk egy kicsit, és nem is értettem, 
hogyan, de minden félelem nélkül elkezdtem 
beszélgetni egy számomra teljesen idegen 
lánnyal. Olyan bátorságot, és erőt kaptam, 
ami hihetetlen volt számomra. El se hiszem, 
hogy ennyire nyitott tudtam lenni. Annyira 
meglepett (eleinte az itthoni ifiken is), hogy 
mindenki olyan kedves és előzékeny minden 
ok nélkül. Régen ez számomra abszolút  
szokatlan volt, és akkor még nem is értettem 
volna, miért kedvesek velem, de most már 
tudom, hogy amiatt, amiért én is úgy hatá-
roztam, hogy ha esik, ha fúj, eljövök erre 
a napra, bármennyire is félek. Isten for-
málja őket, és adja a szavakat a szájukra, és 
mikor erre (már otthon) rádöbbentem, majd-
nem elsírtam magam, hogy milyen jó, hogy 
végre közelebb kerültem én is Istenhez, és 
engem is tovább formálhatott, formálhat. A 
nap hátralevő részében elmentünk segíteni 
családokhoz, idősek otthonába, és köztérre. 
Csoportonként változott, ki hova látogatott 
el, mi egy idős bácsihoz mentünk, hogy a 
kertjét ,,rendbe hozzuk”. Annyira jó volt, 
hogy szinte észre se vettem az idő múlását, 
és hogy kezdek fáradni, mert olyan jókat 
beszélgettünk és nevettünk együtt.  
Végül elbúcsúztunk, és elindultunk hazafelé. 
Számomra ez a nap egy leírhatatlan lelki 
löket volt, és elképesztően feltöltődtem. 

             Szabó Réka 

Életem ott van  
Isten tenyerén 
1935-ben születtem. Apátlan-anyátlanként 
jöttem világra. 2 hónapos voltam, amikor 
egy négy gyermekes család befogadott. 
Nagy szegénységben éltek, de saját gyerme-
kükként fogadtak, neveltek. Az Úr Isten 
már születésem előtt elrendezte az én éle-
temet. Vallásos családban nőttem fel. Római 
katolikus neveltetést kaptam. Így utólag 
visszagondolva Isten tudta, hogy hova he-
lyez. Szeretetben neveltek fel saját gyerme-
keikkel együtt. Testvérként szerettek a neve-
lő szüleim gyermekei is. 
Mikor felnövekedtem, az állam gondosko-
dott arról, hogy szakmát tanuljak, így lettem 
esztergályos. A munkahelyemen Isten 
megajándékozott egy társsal, akivel idén 
50 éves házassági évfordulónkat ünnepeltük, 
és élünk szeretetben, békességben. Isten 
ajándéka, hogy fiunk született. Mivel fér-
jem református, így hát én is református let-
tem. Fiunk a konfirmáció után hívott a temp-
lomba, a sok hívogatás után végre elmentem. 
Végh Tamás tiszteletes úr és felesége látta, 
hogy rendszeresen járok a fiammal együtt 
istentiszteletre. A tiszteletes asszony eljött 
hozzánk egyszer, és megkérdezte, hogy el-
mennék-e egy csendeshétre. Azt se tudtam, 
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rulva megvallottam bűneimet. Imádságban 
kértem Isten bűnbocsánatát és hittel elfo-
gadtam. Befogadtam a szívembe az Úr 
Jézus Krisztust 1986. október 19-én. A 
bűntől való szabadulás öröme töltött el: az 
Úr értem is meghalt a kereszten. Akkor azt 
hittem, hogy most már minden jó lesz. Ak-
kor kezdődött az Úrral való járás naponta, 
ami nem könnyű: „Harcold meg a hit nemes 
harcát!” (1Tim 6,12) Jöttek a nehezek, de 
az Úr is ott volt, van velem: betegségek, 
műtétek. Egy vastagbél műtét váratlanul ért, 
azt sem tudtam, mi az, mivel jár. Rosszindu-
latú daganatom volt. Isten próbára tette a 
hitemet, de meg is vigasztalt: „Ez a beteg-
ség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére 
való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek 
Fia” (Jn 11,4) És jöttek a vigasztaló Igék: 
„Ne félj, mert én veled vagyok!” (Ézs 41,10); 
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívta-
lak téged, enyém vagy!” (Ézs 43,1);  
„Békességet hagyok nektek: az én békessége-
met adom nektek; de nem úgy adom nektek, 
ahogyan a világ adja.” (Jn 14,27) 
Ennek már 21 éve, azóta is sok nehézséggel 
meglátogatott az Úr, most is van egy gyó-
gyíthatatlan bőrbetegségem, amit csak úgy 
tudok elhordozni, hogy az Úr velem van. 
Ez most a legnehezebb, de az Úr mindig 
velem volt, és most is velem van. Hálás szív-
vel megköszönöm, hogy ma is van nála bo-
csánat, ha elbukom. Az Úr Jézus Krisztus 
kegyelméből élhetem idős napjaimat.  
Egy szép, kedves énekem: 

Egyedüli reményem, 
Ó Isten, csak te vagy; 

Jövel és nézz meg engem, 
Magamra ó ne hagyj! 

Ne légy tőlem oly távol, 
Könyörülj hű szolgádon, 

Úr Isten, el ne hagyj! 

Ha a nehéz időkben 
Elcsügged a szívem, 
Vigasztalást igédben, 
Uram, te adj nekem! 

hogy hová és miért. Egy hét múlva kellett 
választ adni. A férjem nem ellenezte. De hát 
mit kell oda vinni? Bibliát! De nekem nem 
volt. Így hát kaptam a tiszteletes úrtól egy 
Bibliát. Ezen keresztül szól hozzám azóta 
is Isten Igéje. 
Ahogy a csendeshéten naponta hallottam az 
Igét, Isten megszólított egy éneken keresztül: 

A mélyből kiáltok, Jézus, 
a bűnöm verme de mély! 

Rám omlott az átok, Jézus, 
oly szörnyű sötét az éj!  

Ha nem jössz segélyre, Jézus,  
kialszik minden remény;  
És itt a vak éjbe, Jézus,  
a mélybe veszek el én!  

Te mindent vállaltál, Jézus,  
kínt, szégyent ott fenn a fán,  
És értem meghaltál, Jézus,  

a véres, bús Golgotán.  
Nagy üdvöt szereztél, Jézus,  

s én hittel elfogadom.  
A szívem cserébe, Jézus,  

Tenéked odaadom! 

Ó téged szeretni, Jézus,  
a szívem boldog joga,  

És téged követni, Jézus,  
az élet célja maga.  

Tevéled haladni, Jézus,  
a mennyek felé menés,  

És nálad maradni, Jézus,  
az béke, megpihenés.  

A lelked vigasztal, Jézus,  
és Ő ad mindig erőt.  

A lelkem magasztal, Jézus,  
s megvall a világ előtt.  

Örömmel megyek be, Jézus  
Tehozzád a mennybe fel,  

S ott fenn az egekbe, Jézus,  
Te rólam vallást teszel. 

Ott és akkor éreztem, hogy milyen bűnös 
vagyok. De hogy lehet megszabadulni??? 
Egy kedves hívő testvérrel Isten előtt lebo-



 

 

12 

örömHíRlap 

Bizonyságtétel 4. 2019. REFORMÁCIÓ  

Ha kétség közt hányódom, 
És mentségre nincs módom, 

Te tarts meg, Istenem! 

A földön ha elvesztem 
Szerelmem tárgyait, 

Maradjon meg mellettem 
Szerelmed és a hit, 

Csak azt el ne veszítsem, 
Mi benned, ó Úr Isten, 

Remélni megtanít! 

Földi jó és szerencse 
Múlandó, mint magunk, 
De a hit drága kincse 

Örök és fő javunk; 
Hitünk áll rendületlen, 

Hogy Isten véd szünetlen: 
Élünk, vagy meghalunk. 

Uram, a nyomorultat, 
A gyöngét el ne hagyd, 
Az árvát, elhagyottat 

Gyámolítsd te magad! 
A szegényt, ki remélve 
Csak reád néz az égre: 
Úr Isten, el ne hagyd! 

(RÉ 276. dicséret) 
            Tóth Istvánné 

Megújuló erôforrás 
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, 
szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem 
lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak 
el” (Ézs 40,31) 
Ezt az Igét aznap helyezte az Úr a szívemre, 
amikor lehetőséget kaptam arra, hogy bemu-
tathassam, hogyan ismerhettem meg csalá-
dommal ezt a gyülekezetet, és hogyan mun-
kálkodik életünkben nap mint nap az Úr. 
Rögtön megörültem ennek a lehetőségnek, 
mert mindig reménykedve olvastam a gyüle-
kezeti tagok bizonyságtételeit, és bíztam 
benne, hogy egy nap talán majd én is beszá-
molhatok arról, hogyan ajándékozott meg az 
Úr lelki látással. A nagy öröm mellett azért 
el is bátortalanodtam, hogy ki kell állnom 
elétek, de az Úr nem hagyott magamra félel-
memben, mert rögtön ezzel az Igével erősí-
tette meg lelkemet, segített összeszedni gon-
dolataimat, és teremtett időt, hogy hívó sza-
vára válaszolhassak. 
Vasas-Lipcsei Noémi vagyok, az egyetemi 
évek befejeztével vidékről felköltözve elő-
ször Dunakeszin éltünk férjemmel, ide érke-
zett első kislányunk. Majd 2015-ben elhatá-
roztuk, hogy szeretnénk egy családi házba 
költözni, mivel kezdett egyre szűkösebb len-
ni lakásunk hármunknak. Pár hónap keresgé-
lés után Fóton találtuk meg jelenlegi ottho-
nunkat, bíztunk benne, hogy itt gyökeret 
verhetünk, és gyarapíthatjuk családunkat.  
Az udvar teljesen gondozatlan volt, és a há-
zon is akadt egy pár felújítandó feladat, de 
ahogy szépült otthonunk, és egy újabb kis-
lánnyal is bővülhetett a családunk, úgy egyre 
jobban éreztük, hogy szeretnénk igazán vala-
hová, Valakihez tartozni.  
A gyülekezettel akkor ismerkedtem meg, 
mikor nagylányom 3 éves lett, és óvodát 
kellett választani. Számomra nem volt kér-
dés, hogy a Száz Juhocska Református Óvo-
dába szeretném járatni, de mivel akkor még 
nem ennek a gyülekezetnek voltunk a tagjai, 
így nem volt biztos, hogy lesz-e számára 
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hely. Az Úrhoz fordulva, imádságos szívvel 
vártam a felvételi értesítőt, és nagyon boldo-
gok voltunk, hogy felvételt nyert. Ekkortájt 
szereztem tudomást arról, hogy a gyülekezet 
Baba-mama köre aktívan működik, és – ha 
tehetem – örömmel várnak az alkalmaikra. 
Egy pár hét gondolkodás után erőt vettem 
magamon, és elmenetem egy alkalmukra. 
Félve ültem le az anyukák közé, de ez a féle-
lem hamar elszállt kedvességük láttán. Be-
szélgetéseik arról, hogy hogyan vezeti, segíti 
őket az Úr, nagyon el-
gondolkodtatóak voltak 
számomra. Én is el-
kezdtem napi szinten 
olvasni a Bibliát, és 
nagyon vártam, hogy 
szóljon hozzám igazán 
az Úr, betekintést 
nyerhessek az Ő orszá-
gába, megtapasztal-
hassam szeretetét. Fan-
tasztikus érzés volt megtapasztani azt a cso-
dát, amikor keresgéléseimnek, kéréseimnek 
meglett az eredménye, mert lelki látással 
ajándékozott meg az Úr, fénye felragyogott 
előttem, miközben itthon végighallgattam az 
akkori berekfürdői alkalmak igehirdetéseit. 
Megerősítette bennem azt az elhatározást, 
hogy az Ő kezét fogva szeretném élni éle-
tem, és családommal ennek a gyülekezet-
nek szeretnénk a tagjai lenni. 
Hamarosan harmadik gyermekünket várhat-
tuk egyrészt boldogan, másrészt aggódással 
a szívemben, hogy hogyan fogjuk tudni meg-
oldani a három gyermek felnevelésének ne-
hézségeit, mivel nagyszülői segítség nincs a 
közelben. Nem hagyott az Úr válasz nélkül, 
egy középiskolai barátnőmtől kapott és 
„véletlenül” megtalált igekártyáján keresztül 
bíztatott, bíztat, hogy képes leszek megolda-
ni a rám váró feladatokat: 
„Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom 
jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, 
én megsegítlek!” (Ézs 41,13) Ez az Ige vi-
gasztalt és erősített, mikor várandósságom 

utolsó napjaiban váratlanul eltávozott közü-
lünk édesapám. Ebben a nehéz helyzetben 
csodálatos volt megtapasztalni a gyász fel-
dolgozásához kapott segítségeket. Valamint 
amikor megérkezett hozzánk kisfiunk, a gye-
rekek ellátásával és háztartásvezetéssel kap-
csolatos félelmeimet is ez az Ige hessegette 
el. Megható volt megtapasztalnom a Baba-
mama kör édesanyáinak gondoskodását, 
finomabbnál finomabb koma tálaikon ke-
resztül.  

Kisfiunkat nyáron ke-
reszteltük meg nagy 
örömünkre immár eb-
ben a gyülekezetben. Az 
ezt megelőző keresztelő 
felkészítő alkalmakat 
nagyon vártuk férjem-
mel, és úgy érezzük, 
hogy mindegyik beszél-
getés nagyon áldott volt 
számunkra. Meghatódva 

álltunk meg az Úr előtt a keresztelő napján, 
hogy kisfiunkat az örök élet lehetőségével 
ajándékozhassuk meg. A következő Igét 
helyezte a szívünkre az Úr ezen az alkalmon: 
„Jézus megkérdezte tőle: Mit kívánsz, mit 
tegyek veled? Ő így szólt: Uram, hogy lás-
sak.” (Lk 18,41) 
Férjemmel igyekszünk gyermekeinket úgy 
nevelni, és imádságban kérni, hogy ők is 
megtapasztalhassák az Úr szeretetét, 
ahogy mi is megtapasztaljuk nap mint 
nap, és bízunk benne, hogy egy napon ők 
is lelki látást fognak nyerni. Ebben a fela-
datban hatalmas segítség számunkra ez a 
közösség, nem lehetünk elég hálásak az Úr-
nak, hogy ideterelt minket, ide tartozhatunk, 
és a különböző alkalmak segítségével formá-
lódhatunk, mélyíthetjük hitünket.  
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Lelki Ebéd 
Közösség Istennel és egymással,  

a munkahelyünkön is. 

Gyerünk, gyerünk, már csak 2 percem van! – 
gondoltam, ahogy egyre feszültebben ültem a 
megbeszélésen. Amúgy kifejezetten érdekes 
volt a prezentáció, amit átnéztünk a kollégá-
immal, de már nagyon szerettem volna végre 
elindulni ebből a tárgyalóból. 
– Oké, köszi szépen! Bocsánat, de most mu-
száj elrohannom! – Álltam fel, ahogy vége 
lett a találkozónak. Gyors léptekkel indultam 
az irodaház bejárata felé. Kavargott bennem 
a délután rám váró sok feladat gondja és 
stressze, de ezt egyre inkább kiszorította 
belőlem az öröm: „Ma Lelki Ebéd lesz!” 
Egy nagy irodaházban dolgozom, ahol a 
kollégáim egy kis része keresztény. Moso-
lyogva várnak a portán, és már indulunk is a 
közeli önkiszolgáló étterembe. Útközben 
csatlakoznak hozzánk a többiek, ők a kör-
nyék más munkahelyein dolgoznak, együtt 
„Lelki Ebédelünk” minden szerdán. Persze a 

pénztárcámat nem volt már időm elhozni, de 
többen is felajánlják, hogy kifizetik az ebéde-
met. Érzem a testvéri szeretetet, elfogadást. 
Leülünk enni. Feri barátom készült ezúttal 
beszélgetés indító kérdésekkel, már olvas is 
egy bibliai részt, én pedig érzem, ahogy kez-
dek jól lakni – nem csak fizikailag, hanem 
lelkileg is.  
Sonkoly Tamás vagyok, marketingesként 
dolgozom egy multi cégnél, ahol szerdán-
ként ilyen napjaim vannak. Évekkel ezelőtt 
helyezte Isten a szívemre, hogy keressek 
keresztényeket a kollégáim között – nem 
volt könnyű, de sok idő után találtam egy 
keresztény leányt egy társosztályon, aki is-
mert még valakit egy másik emeleten, aki 
sejtette, hogy van még két keresztény kollé-
gánk… És így szépen kialakult egy kezdő-
csapat, ami folyamatosan bővül. Minden 

szerdán együtt ebédelünk és közben be-

szélgetünk olyan témákról, amik aktuáli-

sak az életünkben, a Biblia segítségével 

együtt fedezzük fel Isten vezetését, támo-

gatását. 
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Természetesen nagyon különböző emberek 
járnak Lelki Ebédre. Vannak, akik már sok-
sok éve odaszánt keresztények, mások in-
kább még csak ismerkednek Istennel. Külön-
böző felekezetekből és gyülekezeti háttérből 
érkezünk. Vannak férfiak és nők, idősek és 
fiatalok, informatikusok, jogászok, közgaz-
dászok, logisztikusok, és még sorolhatnám. 
És mégis, a közös munkahelyi légkör, az ott 
átélt sikerek, izgalmak és nehézségek terem-
tenek egy olyan közösséget belőlünk, ami 
felbecsülhetetlenül értékes. Senki sem jár 
kötelességből vagy megfelelésből, mindenki 
nagyon segítőkész, kiveszi a részét a felada-
tokból, érzi a Lelki Ebéd értékét. 
Isten a szívemre helyezte idén, hogy legyen 
ebből egy mozgalom – ha ez olyan jó dolog, 
akkor ne csak mi élvezzük ennek az örömét. 
Bárcsak minden munkahelyen lenne Lelki 
Ebéd! Hiszek benne, hogy Isten nem csak 
vasárnap kíváncsi ránk, Ő szeretné ve-
lünk szeretet-kapcsolatban átélni a mun-
kahelyi kihívásokat, lehetőségeket is. 
Indítottunk egy honlapot, www.lelkiebed.hu 
címen. Ha bárki érdeklődik, ha most úgy 
érzi, hogy mocorog benne Isten Lelke, ott 
egy szelíd, csendes hang, ami azt súgja „Ezt 
próbáld ki te is!”, akkor nézze meg a honla-
pot! A leírások, tanácsok mellett van a hon-
lapon egy 7 napos sorozat is, ami segít Isten 
akaratát felismerni ebben a kérdésben. Illet-
ve ott vannak az én elérhetőségeim is: leve-
lezzünk, beszélgessünk, segítek bármiben! 
Jézus megígérte: „Mert ahol ketten vagy 
hárman összegyűlnek az én nevemben: ott 
vagyok közöttük.” (Mt 18,20) 
Jó munkát kívánok, a szakmánkban is és 
Isten országa építésében is! 

Áldott magvetés 
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mon-
dom: örüljetek.” (Fil 4,4) 
Ezt az Igét helyezte az Úr a szívemre, miután 
felkérést kaptam a cikk megírására.  
Örüljetek! Micsoda nagy dolog, hogy van 
miért örülnünk: gyermekeket kaptunk aján-
dékba az Úrtól, kinek első, kinek második, 
sokadik gyermeke kezdhette el idén is az 
óvodát. Örüljünk, mert Isten gondoskodott 
egy nagyszerű óvodáról, a Száz Juhocska 
óvodáról, ahova beírathattuk gyermekeinket, 
és szeptemberben megkezdhettük a beszok-
tatásokat. A felvételt nyert gyermekek közül 
eddig kilencen kezdték el az ovit a Bárányka 
csoportban, és több szülőtársammal egye-
temben elmondhatom, hogy szinte kivétel 
nélkül zökkenőmentesen és természetesen 
sikerült a kezdés. Örülhetünk, hogy az Úr 
elvégezte gyermekeink kis szívében, hogy 
nem küzdelem az oviba járás, hanem uj-
jongva és boldogan indulnak reggelente 
óvodába. 
Nagyon meglepődtem, amikor a kislányom 
már a második napon megkérdezte 
(kifogásolta), hogy miért nem ebédelhet még 
az oviban a többiekkel. Nehezen fogadta, 
hogy van egy óvodai beszoktatási rend. Any-
nyira jól érezte magát a csoportban, hogy 
már a harmadik-negyedik napon érdeklődött, 
hogy mikor alhat bent az oviban. Bevallom, 
nehéz volt számomra megemészteni, hogy 
egyik napról a másikra az én „babám” óvo-
dás, és a nap nagy részét nem velem tölti. 
Pár hétig még ragaszkodtam ahhoz, hogy 
ebéd után hazavigyem és én altassam. De a 
kicsi lányom egyre gyakrabban kérdezte, 
hogy mikor alhat már ott, és az Úr is meg-
erősített abban, hogy engedjem el, nagyon jó 
kezekbe engedem a gyermekemet, az Ő ke-
zébe. Ujjongott a kislányom, amikor meg-
tudta, hogy az óvodában alhat. (Egyik regge-
li párbeszédünk: – Ma is ott aludok az ovi-
ban? Sokat aludok ott? – kérdi tőlem a kislá-
nyom; – Igen, most már ezután bent alhatsz, 
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mondom én, erre a leánykám felemeli kis 
karjait: Szupel!!! – ujjongott édesen.) 
Mitől is olyan különleges a mi óvodánk? 
Gyermekeinket tisztán és őszintén szerető 
közeg fogadja: reggelente az óvó nénik, a 
dadusnénik, az ovi minden dolgozója jézusi 
szeretettel és megértéssel fordul oda a ki-
csikhez, metszeget, ahol kell, erősít és báto-
rít, vigasztal, amikor arra van szükség, „tüzet 
olt” és gyermeki vitákat simít el kedvesen és 
építően. Hálásak vagyunk Kata óvó néninek 
és Kati óvó néninek, akik meg tudják osztani 
figyelmüket a legnagyobbak-nagyobbak-
legkisebbek között úgy, hogy a gyermekek 
lelki és szellemi szükséglete – a maguk 
szintjén – be legyen töltve. Ha belegondo-
lunk, egy vegyes csoportban nagyon nagy 
kihívás lehet helyt állni nap mint nap.  
Örülünk, mert gyermekeink számára az 
óvodai évek alatt természetessé válik a hit 
útja, valamint az, hogy van egy Megvál-
tónk, egy élő Istenünk, egy szerető, gon-
doskodó és beszélő Istenünk. Mindezt tisz-

ta gyermeki hittel elfogadják, örülnek neki, 
azonosulni tudnak a bibliai történetekkel, az 
oviban tanult dalocskákkal, imádságokkal. 
Jézus mondja: „Bizony, mondom néktek, ha 
meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint 
a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek 
országába. Aki tehát megalázza magát, mint 
ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek 
országában.” (Mt 18,3-4) 
Egyik anyuka hálásan mesélte, hogy – bár 
kislányánál még előfordul néha egy kis sír-
dogálás, főleg az elválásoknál – az ő kicsi 
lánya is nagyon jól érzi magát a csoportban, 
még hétvégén is szívesen ment volna. Elme-
sélte, hogy mennyire gyönyörködnek, ami-
kor a kislány otthon a játékba belefeledkezve 
dúdolgatja az oviban tanult dicsőítő éneke-
ket, mondogatja az Igéket. Vele együtt mind-
annyian hálás szülők vagyunk, hogy – aho-
gyan ez a kedves édesanya is fogalmazott – 
az Úr munkálkodik és veti el a mustárma-
gokat a kis szívükbe. 
Meggyőződésem, hogy ezek a magocskák 
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életet adó, életet „mentő”, életutat meghatá-
rozó magocskák. Sok múlik rajtunk is, szülő-
kön, hogy a magocskák hogyan fejlődnek 
gyermekeinkben. 
Elmondhatjuk, hogy idén is szuper kis csa-
pattal egészült ki az óvoda létszáma, talprae-
sett, szociális, tünemény kisgyermekek. Van-
nak, akik bölcsődei háttérrel érkeztek. Van-
nak, akik már a gyülekezeti Baba-mama 
körben szocializálódtak (áldott alkalmak, 
ahol sokszor olyan a légkör a kicsik között, 
mint egy kis „mini” óvodában), a sok apró-
ság ismerkedett egymással, együtt játszottak, 
közös élményeket szereztek már 1-2 évesen. 
Számukra ez a közeg amolyan óvodai 
„előszobát” jelentett, hiszen megszokhatták 
egymás arcát, közelségét.  
„Ismét mondom: örüljetek!”  
Hálás a szívem, hogy gyermekeink az Úr 
Jézus biztonságában tölthetik napjaik nagy 
részét. 
Végezetül az alábbi Ige lehet akár egy közös 
imádságunk: „Uram, Istenem! Sok csodás 
tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád 
fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, 

de több annál, amit fel tudnék sorol-
ni.” (Zsolt 40,6) 
Egyedül Istené a dicsőség!      Bódi Zsuzsanna 
 
 

HÍVŐ  ÉDESANYA  

Az az édesanya  
a legtöbbet tette, 

aki gyermekeit  
Jézushoz vezette. 

A legszentebb ösvényt  
nékik megmutatta,  
– az az édesanya  
a legtöbbet adta. 

Én sem kívánok mást,  
minthogy megérhessem: 

gyermekeim lelkét  
tudni szent kezedben. 

Ösvényeden járva  
házadban szolgálni, 
velük együtt Téged  

örökre imádni. 
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Jógázhat-e egy keresztény 
ember? 
A jóga szó a szanszkrit judzs tőből ered, 
melynek jelentése: összekapcsolni, egyesül-
ni. A jóga eredeti célja a hindu vallásban, 
hogy egyesítse az ember lelkét Brahmannal, 
az univerzális lélekkel, a mindenséggel. Az 
önmegváltásra azért van szükség, hogy az 
ember megszabaduljon az újjászületés állan-
dó körforgásából, a reinkarnációtól, ami a 
hinduk számára – nekünk meglepő módon – 
büntetés. A jóga célja tehát a szellemi halál, 
amikor a lélek feloldódik Brahmanban, és 
megszűnik létezni (nem születik többé ujjá). 
A jóga a lélek megváltoztatására törekszik. 
Ez a világ csak illúzió (maja), a nyomor, a 
szegénység, ami Indiában van, mind csak 
illúzió, ettől pedig a jóga által lehet elmene-
külni. Azért jógáznak, hogy egy magasabb 
rendű, békés, nyugodt tudatállapotot érjenek 
el, amiben elmenekülhetnek a körülöttük 
lévő világ csúnyaságától. 
„Krisna urunk arra tanította Arjunát, hogy 
nincs fontosabb dolog a jóga szorgalmas 
gyakorlásánál. Ennek az „isteni tutajnak” a 
segítségével az ember átjuthatott a tudatlan-
ság és a legutálatosabb tettek fölött az örök 
üdvösségbe. … Ezek a koncentrációs techni-
kák a megfelelő légzési technikával kombi-
nálva a tudat olyan területeire repítettek, 
amelyeknek semmi közük nem volt az en-
gem körülvevő világhoz. A jóga révén egyre 
növekvő mértékben megtapasztaltam szelle-
mi lények jelenlétét, akik vezettek és pszi-
chikus erőket ajándékoztak nekem” (R.R. M. 
- D. H.: Egy guru halála) 
De hát kik jógáznak Indiában? A guruk, ter-
mészetesen, és az öregek. „Egy öreg ember 
elmegy az asramba, ami egy kolostorszerű 
hely, ahol a guru, a megvilágosult mester él. 
… Szóval amikor ez az idős ember az 
asramba megy, azért, mert rászánta magát, 
hogy halála előtt komolyan elsajátítja a jóga 
alapjait, hogy felkészüljön a reinkarnáció 

körforgására, és remélhetőleg meg tudja vég-
re állítani, és ne térjen vissza, mint valami 
irtózatos dolog, például mint csótány vagy 
patkány, ami természetesen nem akar len-
ni.” (interjú Caryl Matrisciana-val) 
Amikor a jógát elhozták hozzánk, hozzáiga-
zították a nyugati kultúrához. A nyugati em-
ber ugyanis nem jógázna azért, hogy elérje a 
szellemi halált (bár a reinkarnációban sokan 
hisznek, ide mégsem akarnak eljutni). Akkor 
tehát a nyugati jóga mentes a vallási, lelki 
kapcsolattól? Idéznék egy profi jógaoktató-
tól: 
„Az ászanák erős hatást gyakorolnak a testre 
és a szellemre. Hatnak az izmokra… vala-
mint az elmére, a tudatra, illetve a pszichére 
és a csakrákra (energiaközpontokra). Az 
ászanák pszichoszomatikus gyakorlatok, 
amelyek erősítik és kiegyensúlyozzák a tel-
jes idegrendszert, s amelyek harmonizálják 
és stabilizálják a gyakorló lelkiállapotát. 
Segítségükkel elérhető a nyugalom, az elme 
békéje, az ellazultság, valamint a belső sza-
badság és béke érzése.” 
„A pránajáma nem más, mint a légzés tuda-
tos és szándékos irányítása. Lélegzetvételkor 
nem csupán oxigént veszünk fel, hanem 
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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 házaspárokért, a gyermekáldásra vágyókért; 
 a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért; 
 a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért. 

pránát is. A prána kozmikus energia, a te-
remtő, megtartó és változtató erő, a lét és a 
tudat alapeleme. A prána a táplálékban is 
megtalálható, ezért fontos, hogy egészséges, 
teljes értékű vegetárius táplálékot fogyasz-
szunk. A pránának a szervezetben való cél-
irányos vezetésével növelhető a vitalitás, 
méregteleníthető a szervezet, fokozható az 
immunitás, valamint elérhető a belső béke, 
az ellazultság és a szellemi megtisztultság 
állapota. A mitológia szerint valamennyi 
élőlénynek előre elrendeltetett, hogy hány 
levegővételig tart az élete. A jógi a légzése 
természetes lassítása révén igyekszik „időt 
nyerni”, és ily módon igyekszik meghosz-
szabbítani az életét.” 
(forrás: www.yogaindailylife.org) 
A jóga tehát a hinduizmus magja. Bár nyu-
gaton tudományként adják el, valójában val-
lás. Nyugaton úgy tanítják, hogy fontos a 
testi-lelki egészséghez, miközben Keleten 
azt mondják, fontos a meghaláshoz. 
A jóga nem más, mint a Sátán egy újabb 
hazugsága. El akarja velünk hitetni, hogy 
nem Istenre van szükségünk, hanem bármit 
elérhetünk a saját erőfeszítéseink által. És 
máris visszajutottunk az eredeti, édenkerti 
hazugsághoz…  
             (forrás: elbennemakrisztus.blog.hu) 

„Most már féltem az asztrális utazásoktól és 

a szellemek látogatásától, amelyeknek egy-

kor ujjongtam, de nem ismertem más, Isten-

hez vezető utat a jógán kívül. Vallásom, ed-

digi tanulmányaim, meditációs tapasztalataim 

mind arra tanítottak, hogy csak magamba 

tekintve találhatom meg az igazságot - így 

újra megpróbáltam. A belső keresés azonban 

hasztalannak bizonyult. Ahelyett, hogy Istent 

találtam volna meg, csak egy csomó go-

noszságot kavartam fel magamban, ami még 

jobban tudatosította bennem szívem romlott-

ságát. Nyomorult állapotom még inkább nö-

vekedett, bűnösségem és szégyenem érzé-

se elviselhetetlen teherré vált...  

Mivel felelősséget éreztem azért, hogy fel-

fedjem a nyugati társadalom hinduizálódását, 

egyre nyíltabban kezdtem nyilvánosan fel-

szólalni, figyelmeztetve azokat, akik belebo-

nyolódtak a jógába, a meditációba vagy a 

keleti miszticizmus más formáiba, hogy ve-

szedelmes csapdába esnek. Meghívásokat 

kaptam, hogy középiskolákban és egyete-

meken beszéljek összehasonlító vallástudo-

mányról, vessem össze a keresztyénséget a 

hinduizmussal vagy más keleti vallásokkal. 

Végül is én mindkét oldalról ismerem a té-

mát.” 
(Részlet: R.R. Maharaj, D. Hunt - „Egy guru halála” 

című könyvéből) 



 

 

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    8:30 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 17:30 Női óra 
Minden hónap utolsó vasárnapján 16:00 Házassággondozó 
  alkalom 
Énekkari próbák 

Szólampróbák:  
basszus - hétfő   8:00 szoprán - hétfő 19:30 
tenor      - hétfő 17:30 alt          - hétfő 18:30 

Összpróba: szerda 18:30 
Hálaénekkar próbája: szerda 17:30 és péntek 9:00 

örömHíRlap 

Hirdetések 20 2019. REFORMÁCIÓ  

�  Különleges alkalmaink  �  
November 15. 18:00 Gárdonyi Zoltán Énekkar 120 éves  
   jubileumi városi megemlékezés 
   a Művelődési Házban 
 17. 10:00 Székely Pál vizsga istentisztelete  
 24. 10:00 Gyászolók vasárnapja 
 30. 9:00 Egyházmegyei Presbiteri  
   Konferencia  
December 1. 10:00 Adventi zenés istentisztelet 
 1. 15:00 Idősek szeretetvendégsége  
 23. 18:00 Karácsonyi előkészítő alkalom 
 24. 16:00 Szenteste  
 25.és 26. 10:00 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet 
 31. 17:00 Évzáró istentisztelet  
Január 1. 18:00 Újévi istentisztelet   

örömHÍRlap 
A Fót-Központi Református  

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 

karácsonykor jelenik meg.  

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

Mint a madár szárnya 
”Krisztus keresztje olyan teher,  
mint a madárnak a szárnya –  
az emeli a magasba”  
     Clairvauxi Bernát 

Teher a szárnyad, suhanó madár? 
Repülsz! Kék egek végtelenje vár. 
Repülsz fényében aranynapsugárnak. 
Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad. 

Teher a kereszt, a Krisztus keresztje? 
Lehet, gyenge vállad már felsebezte. 
De olyan teher, mint a madár szárnya. 
Nélküle magasság hiába várna. 
Nélküle a célt soha el nem éred. 
A kereszt emel egyre feljebb téged. 
Repülsz fényében aranynapsugárnak. 
Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad. 

       Túrmezei Erzsébet  


