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   A Kárpát-medencei Magyar 
Református Generális Konvent  

Nyilatkozata a trianoni döntés 90. 
évfordulóján 

 
A hit erejével elhordozni de 

nem elfelejteni - a magyarság számára 
ez a feladat adatott a trianoni 
békeszerzıdés kilencvenedik 
évfordulóján.  

Mi, magyar reformátusok 
sohasem mások ellen, hanem mindig 
önmagunkért és megmaradásunkért 

szólunk. Trianon igazságtalan, 
generációkon átívelı, nemzeteket, 
embereket, családokat megnyomorító 
békediktátum. Mind a mai napig 
feszültté teszi nemcsak a magyar, 
hanem a Kárpát-medencében élı összes 
nemzet életét, egymáshoz való 
viszonyát is. Trianon, Európa 
gyermeke, olyan történelmi örökség, 
amelyet közösen kell hordoznunk, 
Kárpát-medencei népeknek. Három 
generáció elmúltával meg kell 
tanulnunk úgy együtt élni történelmünk 
e megrázó valóságával, hogy az új 
európai rend alapjain állva a 
megosztottságot meghaladó és a 
határokon átívelı közös jövıt kell 
építenünk.  

A Trianonban kijelölt határok 
nemcsak fizikai értelemben okoztak 
szakadást, hanem lelkileg is 
megosztották a magyarságot. 
Szemléletes példa erre a 2004. 
december 5-i népszavazás fájdalmas 
üzenete. Az érdektelenség és 
pártpolitikai érdekek szülte elutasítás 
felszakította a régi sebeket.  

2009. május 22-én, a 
magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, 
erdélyi és partiumi részegyházak 
Debrecenben aláírták a Magyar 

Református Egyház 
Alkotmányát. Ezzel a 
lépéssel, közel húszévi 

fáradozás után, mi, magyar 
reformátusok évszázados 
közösségünket juttattuk kifejezésre. 

Egységünk újból kimondása hálaadó 
ünnep, mely egyúttal felelısség is: úgy 
kell szolgálnunk az egységet, hogy az 
mintául lehessen az egész nemzet 
számára. Ezért fontos, hogy 
kiteljesedjen a Magyar Református 
Egyház egysége, és erısödjön a 
határokon átívelı összefogásunk. Ezzel 
is arról a reménységrıl teszünk 
tanúságot, hogy Isten mindeneket 
megbékéltetı kegyelme Krisztusban 
hatalmasabb minden ember okozta 
békétlenségnél és 
szétszakadozottságnál. A történelem 
Urának sebeket gyógyító kegyelmében 
és erejében bízunk. 

A ma élı református 
keresztyének történelmi felelıssége, 
hogy élettel töltsék meg a Magyar 
Református Egyház adta kereteket, a 
fájdalom, szomorúság és harag helyett 
gyógyulást, örömet és békességet 
vigyenek a trianoni határokon belülre és 
kívülre egyaránt.  

2010. júniusában Grand 
Rapids-ben a korábban elkülönült 
református világszervezetek 
egyesülésére kerül sor. Ezen a 
nagygyőlésen mi a világmérető 
református család tagjaként, Jézus 
Krisztus egyetemes egyházának 
részeként veszünk részt, örülve annak, 
hogy az egyesülés nem csak a mi 
ügyünk. Velük együtt törekszünk arra, 
hogy közösségünk a reménység jelévé 
legyen a széttöredezett világban. 

„Krisztus a jövı, együtt 
követjük İt!” 
 

Elfogadta a Generális Konvent ülése 
Komáromban, 2010. május 27-én. 

 

 

Trianon emlékpark és emlékmő 
Nagyigmándon 
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 Olvasandó: János 7, 37-39 
 
Az ünnepek után egy ünnep utolsó nagy 
napjára kalauzol minket az ige. Ez az 
ünnep a zsidóság -Jézus korában- 
legnagyobb ünnepe, a lombsátrak 
ünnepe. A pusztai vándorlásra 
emlékeztek, és a termésért is hálát 
adtak. Korabeli feljegyzések szerint 
ilyenkor egy héten át tartottak az ünnepi 
i s ten t i sz te le tek,  az  á ldoza tok, 
d íszkivilágí tásban pompázott  a 
templomudvar, és szinte nappali 
v i lágosság ragyogta  be  egész 
Jeruzsálemet. Az esték voltak a 
legcsodálatosabbak. Fáklyatáncot 
jártak, és azt tartották, hogy aki nem 
látta még a lombsátrak örömünnepét, az 
nem látott még igazi örömöt… 
 Bármelyik mai rendezvényszervezı 
iroda jó ötleteket meríthetne belıle 
napjaink fesztivál-szintre süllyesztett 
ünnep e inek  megszer vezéséhez . 
Bármelyik laza, 21. századi  ember is 
jól érezné magát ilyen forgatagban.  
Nézzétek, Jézus is ott van. Szót kap
(hat) az ünnepen. Mennyivel gazdagabb 
is így ez a forgatag, hogy İ is 
hozzáteheti a magáét…A nagy 
örömmámorban még Jézus is szólhat…
A nagy összeölelkezésben öleljük át ıt 
is… 
 „Az ünnep utolsó nagy napján pedig 
felállt Jézus és kiáltott, mondván: Ha 
valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és 
igyék.” Testvérek, az ünnep utolsó nagy 
napján Jézus beleszól a forgatagba. 
Amikor lassan vége mindennek. Lassan 
vége az egyházi –tévesen, de így 
nevezett- „ünnepes félévének”. Sok 
keresztyén számára adventig vége az 
ünnepeknek. És sajnos, e napokban 
sokaknak vége az ünnepnek –a 
konfirmációval. Ez az „utolsó nagy 
nap”, amikor még ott vannak az egyház 
ünnepi forgatagában, de fájdalom, 
sokak azzal az érzéssel : „vége”. És 
akkor Jézus feláll és belekiált az ünnep 
végébe. Nem azért, mert İ maga kér 
helyet, hiszen tudjuk, hogy önmaga 
érdekében „nem kiált és nem lármáz.” 
Amiért mégis kiált, az a hiányérzete. 
Hiányoznak a nagy forgatagban, az 
önfeledt ünnepben a boldog emberek. 
Azok, akik nem szomjúhoznak. Amikor 
Jézus végignéz a sokaságon, mosolygó, 
de szomjúhozó embereket lát. Az ünnep 
öröme és forgataga, a fesztivál 
hangulata jó –a lélek pedig száraz.  

Utánad is  kiált most: ember, aki az 
„ünnepes félévben” végighallgattad az 
evangéliumok üzenetét, esetleg a 
bibliaórákon is hőséggel ott voltál végig 
– esetleg mégis nem szomjúhozol? Ne 
fejezd be úgy, hogy hiányérzeted van! 
Gyere én hozzám, és igyál! Kedves 
konfirmált, aki végigtanultad a kátét, de 
mégis szomjasnak érzed magad, nem 
tudod, mi mire volt jó –ne fejezd be 
így! Ne menj tovább szomjúhozva. 
Jézus utánad is kiált: Gyere én hozzám! 
Te, aki napod végén csak a fásultságot 
érzed, a fáradtságot: ne fejezd be így! 
Napod utolsó órájában is hív Jézus! És 
aki egy életen át küzdöttél, és a vége 
felé azt érzed, hogy száraz, tartalmatlan 
az életed, kiégett a lelked – életed 
utolsó órájában is utánad kiált Jézus: 
Gyere én hozzám és igyál – hogy ne 
menj az örök szomjúságra, mint a 
példázatbeli gazdag ember.  
 „Aki hisz én bennem, amint az írás 
mondotta, élı víznek folyamai ömlenek 
annak belsejébıl” Amikor Jézus ezt 
mondja, az ünnep vagy az élet 
forgatagában, küzdelmében szavára 
megtorpanó embernek három kérdésre 
ad választ: Hogyan? Kihez? Minek? 
Hogyan menjek én Jézushoz?  Hittel! 
„Aki hisz én bennem…” Éspedig a 
hitnek a szívbéli bizalmával, hogy a te 
szomjúságodat is csillapítja, a te 
életedet is megöntözi. 
Kihez? Senki máshoz, csak Jézushoz 
egyedül! Ne csak a  Bibliáig, ne csak a  
templomig, ne csak a lelkészig… Jézus 
nem tanácsot ad, hogy ilyen vagy olyan 
problémáddal kihez fordulj, hová menj, 
hanem magához hív téged. Végül, ha 
azt kérdezed, minek menjek oda, halld a 
választ: hogy élı víznek folyamai 
ömöljenek belıled. Ne csak egy jó 
igéért, egy bíztató áldásért, egy korty 
felüdülésért menj oda. A szomjúság 
ugyanis nem az, amit te gondolsz róla. 
Bizonyára azt hiszed. hogy a szomjúság 
az, amikor nincs mit innod. Gondolj 
most egy percre a szegénységre! Az 
igazi szegénység sohasem az, a mikor 
neked nincs mit enned, hanem amikor 
rájössz arra, hogy a gyermekednek, a 
házastársadnak, a szülıdnek nincs mit 
enni adnod. Jézus így beszél e 
szavakban az igazi szomjúságról is. 
Nem az a szomjúság, amikor nem árad 
beléd a víz, hanem amikor ráébredsz: 
nincs mit adnom az enyéimnek a 
szívükbe, a lelkükbe. Mint gyakorló 

szülı magam is megkérdezem sokszor, 
amikor a gyermekeimnek ajándékot 
adok: és a lelküknek most, ezen az 
ünnepen mit adtam? Kérdezd meg te is 
önmagadat: ma mit adtál, ma mi áradt 
belıled a gyermeked lelkébe, a férjed, 
feleséged szívébe, a munkatársad, a 
szomszédod, az iskolatársad lelkébe? Ó, 
az a legszörnyőbb, az a legnagyobb 
szomjúság, amikor rájössz: nemhogy 
nem ömlik, árad, de nem is csepeg a 
lelkükbe semmi belıled! Hát ezért menj 
Jézushoz!  Nem késı, az ünnep, a nap, 
egy-egy életszakasz utolsó órájában 
sem.  
 „Ezt pedig a Szentlélekrıl mondta…” 
És vegyük is észre, hogy a pünkösd 
nemcsak arról szól, hogy a tanítványok 
betöltekeztek a Szentlélekkel, hanem 
arról is, hogy ugyanabban a pillanatban 
már áradt is belılük az élı, éltetı víz, az 
ige, a Krisztusról szóló bizonyságtétel.  
Isten Lelke az egyetlen, aki a 
szomjúhozót nemcsak megelégedetté, 
de öntözıvé is teheti. Jézus tehát az 
ünnep utolsó nagy napján azt mondja, 
hogy az övéi akkor nem szomjúhoznak, 
amikor másokat öntöznek a Krisztus-
hírrel. Amikor megtalálják az igazán 
kiszáradt, kiaszott lelkeket. Talán sokan 
emlékezne k  a  r ég i  nyi l váno s 
telefonkészülékekre. Ezek abban 
hasonlítottak egymásra, hogy a pénzt 
elnyelték, de vonalat nem adtak. Nem 
lehetnek ilyen lepukkant készülékek a 
keresztyének. A Szentlélek azért töltetik 
belénk, mint a telefonba az érme, hogy 
vonalat adjon: mások felé. Kapcsolatot 
nyisson. Úgy, ahogyan Ezékiel látja az 
új templomot: küszöbe alól víz folyik 
ki, és az öntöz, éltet. Az apostol azt 
mondja: „A ti testetek a Szetlélek 
temploma…” A Lélekkel betölt ember: 
templom. A Lélek ajándéka: áradó 
folyam! Gondoljátok meg egyszer, 
hogy mit mond az Írás a lélek 
ajándékairól és gyümölcseirıl! A 
legtöbb emberi kapcsolatokat építı és 
feltételezı ajándék.  
 Az „ünnepes félév végén”, egy-egy 
életszakasz végén, akár egy napod 
végén, Jézus feláll és kiált. Neked, 
utánad. Ami mögötted van, ne fejezd be 
szomjúhozva, csalódottan. Jöjj, és igyál, 
hogy másokat is megitathass az élı 
vízzel!                                 Ámen! 

                                                                                                               
Gerecsei Zsolt, Ács 
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Pálóczi Horváth Ádám születésére 
emlékezve győlt össze mintegy 
háromszáz ember a kömlıdi református 
templomban. 

250 évvel  eze lıt t i  eseményre 
emlékezett a gyülekezet, hiszen e falak 
közt keresztelték meg az akkori 
prédikátor újszülött gyermekét. Áll még 
a templom, de áll még az ısi hajlék, 
ahol a híres polihisztor életének elsı 
esztendejét töltötte. Sıt nemcsak áll 
még a parókia, de 2010-re teljesen meg 
is újult a felhasznált 37.000.000 
forintnak köszönhetıen. 
Az ünnepi istentiszteleten Máté László, 
a Tatai Református Egyházmegye 
esperese igehirdetéssel szolgált. İt 
követıen Szemeti Ferenc helybéli 
l e l k i p á s z t o r  k ö s z ö n t ö t t e  a z 
egybegyőlteket, kiemelte azt a nemes 
gondolatot amely mindannyiunkat 
egybegyőjtött, közösen emlékezzünk 
Kömlıd jeles szülöttére. Ez alkalommal 
jelentette be a gyülekezet elıtt, hogy 
nem csak a parókia újult meg, hanem 
egy mostani döntés értelmében a 
t e m p l o m f e l ú j í t á s r a  b e a d o t t 
pályázatunkat pozitívan bírálták el és 
39.000.000 forintot nyert a gyülekezet a 
templomunk megújítására. 
Dr. Németh József, nyugalmazott 
m ú z e u m i g a z g a t ó  e l ı a d á s á t 
hallgathattuk meg, aki munkásságának 
jelentıs idejét Pálóczi Horváth Ádám 
é l e t é n e k  m e g i s m e r é s é v e l  é s 
publikálásával töltötte. A költı 
gyermekkorában Kocson is járt 
iskolába, ez adta aktualitását annak, 

hogy a Kocs – Kömlıd általános iskola 
tanulói versekkel és énekekkel is 
emlékeztek jeles elıdükre. 
Dr. Papp Vilmos nyugalmazott 
l e lk ip ász to r  szo lgá la t ának  2 6 
esztendejét Bajánsenyén töltötte, itt vált 
egyházunkon belül a legjelentısebb 
Pálóczi Horváth Ádám kutatóvá. İ 
mindenkivel, így ezen a napon velünk 
i s  m e g o s z t o t t a  k u t a t á s á n a k 
eredményeit. Érdekes és eredeti 
elıadást hallhattunk tıle. Szokása 
szerint ismét megénekeltette a 
gyülekezetet. 
A Kömlıdi Református Egyházközség 
a teljesen felújított szülıi házat saját 
intézménye a Kerényi 
Béla  Református 
D i a k ó n i a i 
I n t é z m é n y e k 
kezelésébe adta. Így 
most az itt gondozott 
és fogyatékkal élı 
embertársaink kis 
csoportja elszavalta a 
375. dicséretet. Ha a 
csendnek van súlya, 
akkor az most mérhetı 
v o l t ,  m i n d e n k i 
elmélyülten hallgatta 
é r te lmi leg sérül t 
g o n d o z o t t j a i n k 
szavalatát.  
A szomszédos Császár 
községben töltötte 
fiatalságát Pálóczi 
Horváth Ádám, rá 
emlékezett a császári 
férfikar, Molnár Péter 
karnagy vezetésével 
i ga zá n  mi nı sé g i 
elıadást produkáltak. 
Budapestrıl érkeztek 
a z  I r o d a l m i 
Hag yo má n yáp o ló k 
E g y e s ü l e t é n e k 
képviselıi, dr. Birk 
Edit elnök mutatta be 
az egyesületet, s 
mondta el, hogy a Pálóczi évben még 
milyen rendezvényekre készülnek. 
Bajánsenyérıl, ahol a költı is élt 
küldöttség érkezett a szülıfaluba, s 
ünnepségünkön köszöntötték az 
egybegyőlteket. A kömlıdi gyülekezet 
számára ajándékkal kedveskedtek. 
A Himnusz közös eléneklésével ért 
véget a templomi alkalom, s innen 

átment mindenki a szülıi házhoz, ahol  
fából kifaragott emlékoszlopot közösen 
leplezte le Czunyiné dr. Bertalan Judit, 
újonnan megválasztott országgyőlési 
képviselınk, valamint Szemeti Ferenc 
lelkipásztor. Ezt az emlékoszlopot Soós 
Szilárd, mocsai lelkipásztor faragta 
meg, így állítva emléket Pálóczi 
Horváth Ádámnak. Máté László, 
esperes áldása után közösen elénekeltük 
a 471. dicséretet. 
A nap programjában a következı 
helyszín a faluház épülete volt, ahol 
Pálóczi Horváth Ádám emlékének 
szentelt kiállítást rendeztünk be a 
Kömlıdi Református Egyházközség és 

a Kulturál is Hagyományápolók 
Egyesüle tének győj teményébıl . 
R e n d e z v é n y s o r o z a t u n k 
szeretetvendégséggel zárult, melyért 
külön köszönet mindenkinek. 
 

Bogáth István   
 
 

 

 

Emlékmő a szülıi ház mellett 
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Hitmélyítı napok 
Balatonfüreden  

 
A Tatai Református Egyházmegye 

hitmélyítı konferenciája 2010. május 
3-6. között került megrendezésre a Ba-
latonfüredi Siloám Otthonban. Gyüle-
kezetünkbıl Bátki Dávid tiszteletes úr 
és családja, valamint Deák Kálmánné 
és jómagam vettünk részt az Etei Re-
formátus Egyházközséget képviselve. 

A konferencián Ács, Ete, Kocs, 
Komárom, Lábatlan, Nyergesújfalu, 
Mocsa, Pilismarót, Réde és Tatabánya 
református gyülekezetibıl – második 
csoportként – 35-en vettünk részt, a 
legfiatalabb 2 éves kisfiú, a legidısebb 
pedig 88 éves asszonytestvérünk volt. 

A konferenciát Bátky Miklós nyu-
galmazott esperes úr vezette, aki nagy 
tapasztalattal, tudással, és külön-külön 
mindenkire nagy odafigyeléssel tette 
bensıségessé ottlétünket. A konferen-
cia témaköre: Boldogok... volt, áhítato-
kon, igetanulmányokon és a záró isten-
tiszteleten is.  

A szolgálatokat a boldogokról Má-
té László esperes úr (...akik nemet, de 
igent is tudnak mondani Zsolt 1,1-3), 
Bátki Dávid Géza (...akik nem látva 
hisznek. Jn. 20,29), Kiss Péter (...az 
átmeneti hiányaikat hittel hordozók 
Mt .5,3-5), Nagy Attila (...akik tudnak 
és aszerint cselekednek. Jn. 13,17 
majd ...az éber szolgák. Lk. 12,37). 
Kiss Katalin (...akik elnyerték bőneik 
bocsánatát. Zsolt 32,1-5), és Bátky 
Miklós (...az /Isteni/ igazsággal élık. 
Mt 5,6-8 majd ...akik békességet te-
remtve vállalják a próbatételeket is. Mt. 
5,9-10) végezték. 

Ezeket az igehirdetéseket, igeta-
nulmányokat nagy figyelemmel hall-
gattuk, hiszen a mi elképzeléseink alap-
ján boldogok: akik sikeresek, egészsé-
gesek, békességben élnek, nem nélkü-
löznek. Meghallgatva az igemagyaráza-
tokat teljesen más véleményünk alakult 
ki a boldogokról. 

A konferencia résztvevıjeként 
leírhatom, hogy boldogok voltunk, mi-
vel eljöttünk erre a három napra és a 
médiától elzártan Isten igéjét hallgat-
hattuk, énekeltünk, imádkoztunk, jókat 
beszélgettünk, ismerıs és most megis-
mert testvéreinkkel. 

Boldogok voltunk, amikor estén-
ként református énekeinkbıl, zsoltára-
inkból legszebb énekek hangzottak el 
kívánságaink alapján, vagy amikor igaz 

szívbıl szóló imádságokat hallgathat-
tunk meg bizonyságtétel formájában.  

Boldogok voltunk akkor is, amikor 
a szakácsnı kérte, hogy írjuk le az asz-
tali imádságok elıtt mit énekeltünk, 
mert szeretné megtanulni. Az étkezés 
elıtti énekünk: „Az asztal terítve im-
már minden kész, / Gazdagon terített az 
Atyai kéz, / Jóságát lássátok és ízleljé-
tek, / Mit İ adott hálás szívvel vegyé-
tek.” Az étkezés után ugyanennek az 
éneknek dallamára énekeltük: „Urunk 
Jézus Krisztus fogadd hálánkat, / Hogy 
asztalt terítettél és velünk vagy, / Hol 
Te vagy Úr Jézus, nincs hiány többé, / 
Életnek kenyere vagy mindörökké.” 
Ezt az éneket Bátky Miklós esperes úr 
tanította meg, mivel Kárpátaljai látoga-
tása során ı is nemrégiben tanulta. 

Május 5-én az esti áhítaton 
„meglepetés vendégünk” volt: Petrıcz 
Lászlóné tiszteletes asszony személyé-
ben. Boldogok voltunk, amikor elıbb 
saját versét, majd Bódás János: Maradj 
magyar és kálvinista! c. versét szavalta 
el, majd kötetlen beszélgetésben emlé-
kezett az Ászáron eltöltött évekrıl, 
valamint még most is aktív balatonfüre-
di munkájáról. 

Csütörtökön úrvacsorával ért véget 
a konferencia, amin már úgy éreztük, 
hogy egy összekovácsolódott gyüleke-
zet tagjaiként vettünk az úrvacsorát. Jó 
szívvel ajánlom mindazon testvéreim-
nek, akik még nem, vagy már évekkel 
ezelıtt vettek részt hitmélyítı konferen-
cián, hogy a legközelebbi alkalommal 
legyenek részesei, mert valóban nagy 
szükségünk van hitünk megerısítésére. 

 
Pongrácz Jánosné 

Ete 

99 éves Varga Jánosné 

Az idei május Etén sok élményt 
hozott mindnyájunk számára. Idén az 
Önkormányzattal közösen, hagyomány-
teremtı céllal emlékeztünk meg közsé-
günk alapításának évfordulójáról május 
elsı hétvégéjén. Szombaton nagysikerő 
majálisunk volt rengeteg színes prog-
rammal, meghívott elıadókkal, 
mazsorett-, néptánccsoport, dalkör, 
színmővészek tették színessé a progra-
mot, amelyben Écsi Gyöngyi nagytisz-
telető asszony mesejátékából az is kide-
rült, bizony a felnıttek is szeretik a me-
séket.  

Vasárnap Makuvek István minden-
kit magával ragadó helytörténeti fotóki-
állítását Mátyás Lajos esperes úr nyitot-
ta meg, majd ünnepi istentisztelet kö-
vetkezett, melynek keretében Szabó 
Bálintné asszonytestvérünk gondolati-
val emlékeztünk meg a település múlt-
járól és életérıl. Az istentisztelet után 
megkoszorúztuk községünk alapításá-
nak emlékmővét. Nagy örömünkre a 
megemlékezés után, elsı hivatalos kép-
viselıi megjelenéseként Czunyiné dr. 
Bertalan Judit felavatta községünk táj-
házát. 

Délután anyák napja lévén a köz-
ség apraja-nagyja egybegyőlt a szabad-
téri színpadnál, hogy a fiatalok verses 
megemlékezése után dallal és verssel 
köszöntse az édesanyákat. Óvodások, 
iskolások, kis néptáncosok, és a Góbék 
néptánccsoport felnıtt tagjai, s a hely-
színi egyeztetések után még az angolo-
sok is énekeltek. Ezen az alkalmon kö-
szöntöttük községünk legidısebb édes-
anyját Varga Jánosnét, aki áprilisban 
betöltötte 99. életévét. Ezúton is minden 
jót kívánunk neki. 

Pünkösd hétfıjén néptáncosaink 
nyakukba vették a falut, s községünket 
végigjárva pünkösdölıvel köszöntöttek 
bennünket, amely mindnyájunknak 

nagy örömöt okozott. Bár 
eredetileg hét helyszínt 
tervezetek, végül a nagy 
érdeklıdés miatt tizenhat 
lett, s azóta is errıl beszél 
mindenki. Jó volt látni, 
ahogyan az emberek az 
utcán várták a gyermeke-
ket, ahogy újra megteltek 
a kerítés elıtti padok, s a 
pünkösdölı után is kint 
maradtak az emberek, 
hogy egymással beszél-
gessenek. Reméljük sok 

ilyen és hasonló alkalom részesei lehe-
tünk majd még. 
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Május 7-e reggelén, az ácsi 
gyülekezeti teremben református lelké-
szek és hitoktatók csoportja győlt ösz-
sze, azzal a céllal, hogy új valláspeda-
gógiai módszerrel ismerkedjenek meg. 
A Károli Református Egyetem 
Gyökössy Intézete továbbképzést szer-
vezett számukra "Bibliadráma elemek 
a valláspedagógiában" címmel. A fog-
lalkozást Potzner Irén bibliodráma 
vezetı és Tóth János lelkész‐
szupervízor tartotta. 

Kíváncsian vártuk az egymás-
sal való találkozást, s egyre fontosabb 
kérdés lett számunkra az, hogy „Mi a 
bibliadráma?”. A kurzust beszélgetés-
sel indítottuk, melybıl kiderült, hogy 
mindannyian azonos céllal érkeztünk 
ide. Színesebbé, a gyermekek számára 
érdekesebbé szeretnénk tenni a hittan 
órákat, s ehhez keresünk újfajta mód-
szereket. 

 Bemelegítéssel, játékos rá-
hangoló gyakorlatokkal ismertük meg 
egymást. Ezután következett az „igazi 
dráma”, egy bibliai történet eljátszása.   

 Ábrám elhívatásának történe-
te, ami a Bibliában csupán két sor 
mégis megérintette a csoportot, szemé-
lyes tapasztalatot szereztünk arról, 
hogy mit élhettek át a családtagok, 
beleláthattunk kételyeikbe, kérdéseik-

be, útkeresésükbe. Közben rájöttünk 
arra, hogy ezek a tapasztalatok saját 
életünkbıl is ismerısek. Az önismeret 
mellett a Bibliát más aspektusból lát-
tuk, közelebbinek tőnt az isteni üzenet: 
„Eredj ki a te földedbıl, és a te rokon-
ságod közül, és a te atyádnak házából, 
a földre, a melyet én mutatok néked. 
És nagy nemzetté tészlek, és megálda-
lak téged, és felmagasztalom a te neve-
det, és áldás leszesz.” 

Az együttlét második felében 
a bibliadráma eszköztárából kaptunk 
ízelítıt, amelyeket a gyerekeknél, ser-
dülıknél is alkalmazhatunk. Például 
ugyanannak a jelenetnek több nézı-
pontból történı megközelítése hozzá-
segített bennünket ahhoz, hogy egy 
gondolat gazdagságát, sokszínőségét, 
személyenként fölfedezett igazságát 
meglássuk. Egy bibliai szereplı érzé-
seinek, személyiségének szobrát is 
életre keltettük. Tárgyakat szólaltat-
tunk meg és ruháztunk fel mély emberi 
lélekkel, érzésekkel. 
 Hálásak vagyunk, hogy e rövid 
idı alatt a játékon keresztül lelkileg 
gyógyultunk egy kicsit és mővelése 
közben teljesen önmagunk lehetünk. 
  

Meszlényi-Mali Beáta 

 20. KÉRDÉS: Mindenek üdvözülhet-
nek-e Krisztus által, akik Ádám által 
elvesztek? 
Nem mindenek, hanem csak azok,  
akik igaz hit által İbelé oltatnak,  
és minden jótéteményét magukhoz kap-
csolják.  
 
21. KÉRDÉS: Mi az igaz hit? 
Az igaz hit nemcsak oly biztos ismeret,  
amelynél fogva igaznak tartom mindazt, 
amit Isten az õ Igéjében nekünk kijelen-
tett, hanem azon felül még az a szívbéli 
bizodalom is, melyet a Szentlélek az 
evangélium által gerjeszt bennem, hogy 
Isten nemcsak másoknak, hanem nekem 
is bőnbocsánatot, örök igazságot és 
üdvösséget ajándékoz  
az ı ingyen kegyelmébıl, egyedül a 
Krisztus érdeméért. 
 
22. KÉRDÉS: Mit kell hinnie a keresz-
tyén embernek? 
Mindazt, amit nekünk az evangélium 
ígér, s amit a mi közönséges és kétség-
nélküli keresztyén hitvallásunk tételei  
az Apostoli Hitvallásban összefoglalva 
tanítanak. 
 
23. KÉRDÉS: Hogyan szólnak a mi 
hitvallásunk tételei?* 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyá-
ban, mennynek és földnek Teremtõ-
jében. És Jézus Krisztusban, az õ egy-
szülött Fiában, a mi Urunkban, aki fo-
gantatott Szentlélektõl, született Szûz 
Máriától, szenvedett; Poncius Pilátus 
alatt megfeszítették, meghalt és eltemet-
ték. Alászállt a poklokra, harmadnapon 
feltámadt a halottak közül, felment a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya 
Isten jobbján; onnan jön el ítélni élõket 
és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hi-
szem az egyetemes keresztyén Anya-
szentegyházat, a szentek közösségét, a 
bûneink bocsánatát, a test feltámadását  
és az örök életet. Ámen. 
 
24. KÉRDÉS: Hány részre oszlik az 
Apostoli Hitvallás? 
Háromra:  
Az elsõ szól az Atya Istenrõl és a mi 
teremtésünkrõl.  
A második a Fiú Istenrõl és a mi meg-
váltásunkról.  
A harmadik a Szentlélek Istenrõl  
és a mi megszenteltetésünkrõl.  

 



XIV. évfolyam   6. szám 6.      

2010. május 8-án a Budapesti 
Református Teológia kis csapata 
érkezett Nagyigmándra.  A szombat 
délutáni Konfirmációs találkozón még 
csak a  teológusok egyik fele 
képviseltette magát. Itt egy énekkel 
köszöntötték az ünneplı gyülekezetet. 
Az alkalom szeretetvendégséggel 
folytatódott, amit a teológusok nyitottak 
meg,  a  Széke ly asz tal i  á ldás 
eléneklésével. A megterített asztalok 
mellett lehetıség nyílt beszélgetni 
egymással, jobban megismerni a 
gyülekezetet. Azt este további része a 
parókia udvarán folytatódott, ahol egy 
hittanos-ifjúsági kerti parti keretében 
együtt lehettünk a fiatalabb generáció 
tagjaival is. Játszottunk, énekeltünk és 
persze a vacsora sem maradt el. A késıi 
órákban ért véget az alkalom, már csak 
a pihenés volt hátra. Az éjszakát a 
teológusok a vendégfogadó családoknál 
töltötték.  

Másnap reggel már kellı 
izgalommal foglalták el vendégeink 
helyeiket a templom padjaiban. Az 
egész istentiszteletet a hallgatók 
tartották. A diákok mősorral készültek, 
melyben elıször mindannyiak röviden 
bemutatkoztak, majd hallhattunk két 
szép éneket, a teológia történetérıl pár 
szó t ,  a  különleges és ünnep i 
alkalmakról, valamint a teológusok 
mindennapjairól is néhány értékes 
beszámolót. Egy bizonyságtétel is 
elhangzott, valamint két vers is. Az 
igehirdetés szolgálatát Bölcsföldi 
András látta el, aki az egyetem 
spirituálisa, és szintén elkísérte a 
diákságot, és a hétvége nagy részét 
v e l ü n k  t ö l t ö t t e .  Az  i m á d s á g 
fontosságáról, erejérıl beszélt. Az 
istentiszteletet közös ebéd követte, az 
egyik vendéglátó családnál. Majd rövid 
beszélgetés után, vasárnap délután 
ind u l t ak  v i s sza  B ud ap es t r e  a 
vendégeink. 

Nagyon sok é lménnye l , 
tapasztalattal térhettünk mindannyian 
haza, és hálával a szívünkben 
gondolunk vissza a hétvégére. Annak 
minden áldására, a jó idıre, a jó 
hangulatra, arra, hogy betekintést 
nyerhettünk a gyülekezet életébe. A 
vizsgaidıszak elıtt, alatt azt hiszem, 
nagyon jó kikapcsolódás, feltöltıdés 
volt a két nap minden pillanata.  

Horváth Mariann 
1. évf. teológa 

M á j u s  8 - á n  r e n d e z t ü k  m e g 
Nagyigmándon az immár hagyomány-
nyá váló Konfirmációs találkozónkat. 2 
órára gyülekeztek a Református Temp-
lomban azok, aki konfirmációjuk kerek 
évfordulójára emlékeztek. Közel szá-
zan vehettünk részt az ünnepségen, 
amit szeretetvendégség követett a Re-
formátus Iskolában.  
 

Jó volt újra fogadalmat tenni, megerı-
sítve hitünket, s elbeszélgetni a régi 
emlékekrıl. Köszönjük mindazok se-
gítségét, akik részt vettek a szervezés-
ben és a szeretetvendégség megvalósí-
tásában. 
 

Sugár Tamás 

A konfirmációs találkozó résztvevıi 

  
 
 
 
Pünkösd hétfın délután a  napsütéses 
parókiaudvaron gyülekeztek a hittano-
sok és a szülık, a gyülekezet tagjai, 
hogy együtt fejezzük be a hittanos tan-
évet. Bátran mondhatjuk, hogy az 
egyébként nagy udvar majdnem kicsi-
nek bizonyult. A közös áhítat rendha-
gyó volt: énektanulás után Marci, a 
báb-kisfiú érdeklıdött, hogy miért is 
vagyunk együtt, és minden évfolyam 
felelt neki valamit az istentiszteletrıl, 
amit év közben tanult. Szó volt a Bibli-
áról, az imádságról, a vasárnapról, ar-
ról, hogy miként változott az istentisz-
telet az ıskeresztyénektıl máig stb. 
Mindez vidám, énekes, párbeszédes 
formában történt. Mire véget ért, az 
asszonyok kisütötték az elsı adag lán-
gost (összesen 11 kg. lisztet dagasztot-
tak be, és az utolsó lángos is elfo-
gyott!) A szülık által hozott süte- 
 

 
 

 
ményt, üdítıt még megtetézhettük gyü-
lekezetünk gondnokának, Molnár 
L á s z l ó  c u k r á s z n a k  a j á n d é k -
fagylaltjával, amit ezúton is köszö-
nünk. Nem tudjuk, mennyien voltunk, 
de a 150 fagyitölcsér nem volt elég, 
pedig többen nem is kértek fagyit.) 
Közben a negyedikesekbıl, hatodiko-
sokból alakult alkalmi bábcsoport a 
Róka és a nyúl címő mesejátékkal szó-
rakoztatta a legkisebbeket, az óvodáso-
kat, a kistestvéreket, akik feltőnı nagy 
számban vettek részt a délutánon. 
Nagyon örülünk, hogy több éve erre az 
alkalomra összegyőlnek a családok, 
nem sietnek, vidáman, kötetlenül, ál-
dottan lehetünk együtt. Köszönjük 
mindenki segítségét a nap lebonyolítá-
sában.   

                                                                             
Gerecsei Judit 
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 Lórántffy Zsuzsanna 2. rész 
 
Emlékeztek még arra a kislányra, aki a 
sárospataki várban árván maradt, és 
egyetlen vigasztalása a Szentíráson 
keresztül Isten volt? Most az ı 
történetét szeretném folytatni. 
Zsuzsanna lassan felcseperedett és 
gondolkodása, hite érettebb lett. 
Megtanulta, hogy Isten szereti ıt, még 
akkor is, ha elvesztette szüleit és 
rokonai is elfordulnak tıle, Isten soha 
nem fogja elhagyni. Bízott Isten 
ígéretében és követte a Bibliából 
megértett útmutatásait. 
Isten azonban csodálatos dolgokat 
tervezett Zsuzsanna életében és ennek 
az elsı lépése az volt, hogy társat adott 
mellé. A sárospataki várban régen nem 
volt annyi boldog ember, mint az ı 
esküvıjükkor. Férje, Rákóczy György  
hatalmas vagyon birtokosa volt, nagy 
tiszteletben állt mindenki elıtt, mégis 
tudott felesége és családja odaadó 
támasza lenni, és tudott Isten elıtt 
me gá l l n i ,  e l fo g ad v a  aka r a t á t . 
Gyerekkoruk óta szerették egymást és 
házasságuk, szerelmük, egy életre szólt. 
Két fiukat, Zsigmondot és Györgyöt 
nagy szeretetben és egyetértésben 
nevelték. Mind a ketten „bibliás” 
emberek voltak, naponta olvasva az 
Írást és aszerint is éltek. Életük nagy 
eseménye volt, amikor férjét Erdély 
fejedelmévé választották. Zsuzsanna 
megtanult a férje mellett belelátni az 
ország gazdasági és politikai életébe is. 
Nem egyszer férje helyett tanácskozott  
a követekkel, a város vezetıivel. De ez 
csak egy része volt Zsuzsanna életének, 

hiszen a várban szorgos élet folyt. A 
hatalmas gazdaság irányítást követelt, a 
Gombos kert, ahol haszonnövényeket és 
gyógynövényeket is termesztettek, a 
fejedelemasszony által alapított 
kórházban hozott hasznot. A várban 
fiatal lánykák nevelése, az életre 
felkészítése folyt. Varrtak, hímeztek 
terítıket, amelyeket gyülekezeteknek 
ajándékoztak. De az illemtan, olvasás, 
fızés sem maradt ki a tanulásból. 
Zsuzsanna sohasem felejtette el honnan 
jött és mit köszönhet Istennek. Ezért 
alapított a szegényeknek kórházat és 
iskolát is. Bár sok megpróbáltatás érte, 
élete végéig kitartott Isten igéje mellett. 
Szerény, de határozott asszony volt, 
kezének és hitének munkája ma is él. 
 

 

   
Forgasd te is szorgalmasan a Szentírást, 
figyelj Isten üzeneteire, cselekedd 
akaratát. Hidd el, Isten – bármi is 
történik veled – szeret téged és a 
javadat akarja. 
 
        1.A szántó-vetı ember ezt hinti                                             

 2.A Hegyi beszéd része a ………
mondások                         
 3.Így is hívták Jézust:……….fia                                     
 4.A Szentírás másik neve 
 5.Az egyik házépítı jelzıje 
 6.Anna fia 
 7.A csaló fiú 
 8.A Paradicsom másik neve 
 9.A kalászt szedegetı asszony 
10.Itt  ırizték elıször a szent ládát 
 

 

Táncház a konferencia résztvevıi számára 

           

           

           

           

           

           

           

           

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

A megfejtésben Lórántffy Zsu-
zsanna kertjének nevét találjátok 
meg!                 
 

Gerecsei Judit                                                                                                                  
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Barabás Péter, Halász Noémi, Palotai Tamás, Hajdú Georgina,  
Bauer Attila, Nyírı Krisztina, Márkus Péter, 
eltemettetett:Pánczél István, Rieder László, Szalai Zsigmondné, 
Budai Istvánné, Szabó Gyuláné, Csaplár József  
Csép: Megkereszteltetett: Sorosy Dániel, Herczenik Áron, 
                                          Herczenik Ádám 
Házassága megáldását kérte: Kiss Csaba és Somogyi Orsolya 
Dad:  Konfirmált: Aknai Róbert Richárd, Gerlei Máté,  
                              Lantai Levente Lél, Rokosz Andrea 
Ete: Konfirmált: Deák Zsolt Kálmán, Fazekas Katalin, Nyári 
Szilvia, Rácz Balázs Miklós, Sallai Márk, Susa Katalin 
Házassága megáldását kérte: Horváth Zoltán és Farkas Erika 
Eltemettetett: Deák Imréné   
Kisbér: megkereszteltük: Bagyó Patrik Imrét 
 Konfrimáltak: Baranya István és Iván Rajmund 
Kömlıd: eltemettetett Palakovics Józsefné,  Zeke Lajos 
Környe: megkeresztelték Bottyán Marcellt 
    Eltemettetett: Kovács Sándorné 
Nagyigmánd: Megkereszteltük: Kovács Gergıt, Kovács Nórát, 
Vincze Lujzát 
Konfirmált: Bálint Ádám, Borsos Lilla, Farkasdi Edina,  
Galgán Péter, Körmendi Máté, Nagy Adrienn, Pintér Bence, 
Prostek Nóra, Sebestyén Nikolett, Somogyi Viktória és  
Sugár Gergı 
Házasságot kötött: Román László és Nagy Zsuzsanna 
Eltemettük: Kiss Józsefnét és Somogyi Józsefnét 
Vérteskethely: megkeresztelték: Egri Noelt 
 eltemettetett: Tóth Sándorné 
 konfirmált: Szabó Ákos, Deák Krisztián 
Oroszlány: megkeresztelték Nagy-Kasza Hannát 
Réde: Eltemettük: Dobos Ferencnét, Takács Imrénét 
Konfirmáltak: Balogh Réka, Czigány Kornél, Juhász Ágnes, 
Kiss Miklós, Váradi Tibor, Vida Krisztina, Volf Jennifer 
 

Ács vasárnap                                       10.00 és  18.00   
Ászár vasárnap                                             10.00 
Bana vasárnap                                                 9..30 
Bábolna vasárnap                                           11.00  
Bokod  vasárnap                                                9.00 
Csép vasárnap(vagy bibliaóra)                         9,00 
Császár   vasárnap                                         10,30 
Dad   vasárnap                                                 10,30 
Ete  vasárnap                                      11.00 és  14.30            
Kisbér    vasárnap                                              9.30 
         a hónap elsı vasárnapján                          15.15 
Kisigmánd                                                     11.00 
Kömlıd   vasárnap                                          10,00 
Környe   vasárnap                                           9,00 
Környebánya  a hónap elsı 
                       vasárnapja                                   13,00   
Nagyigmánd vasárnap                                   10.00  
Oroszlány    vasárnap                                      14,00  
Réde vasárnap                                     10.00 és 14.00 
Szákszend   vasárnap                                9.00 
Tárkány vasárnap                                            14.00 
Vérteskethely vasárnap                                   9.15 

 
    A szórvány területeken 

Bakonysárkány a hónap második vas.  16.00 
Bakonyszombathely a hónap elsı vas. 16.00 

Hánta a hónap elsı vas. 11.00 


