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Az esztendı eleje az egyházlátogatások 
idıszaka is. Sokat beszélünk ezekrıl: 
szükségesek-e, jól csináljuk-e, van-e 
értelme? 
Ezekre a kérdésekre nem akarok most 
elméleti választ adni, hanem néhány 
vonásban szeretném megmutatni, hogy 
mi volt a helye az egyházlátogatásnak 
az egyház életében. Ugyanis a fı 
gondok szerintem abból adódnak, hogy 
jelenleg nincs a helyén az 
egyházlátogatás intézménye sem a 
közegyház (a látogató), sem a 
gyülekezetek (a meglátogatottak) 
életében. 
Bibliai alapok: Az apostolok szolgálata 
nemcsak új gyülekezetek megalapítása, 
de a meglévık meglátogatása, az 
azokkal való kapcsolattartás is volt. Az 
Apcsel 9, 31-43-ban Péter 
„egyházlátogatási körútja” van 
megörökítve Júdeában, Samáriában, 
Galileában: a gyülekezetekben békesség 
volt, épültek, sokasodtak –értékelte ıket 
a vizitátor.  Vagyis: a látogató elıtt 
megmutatják a maguk hitéletét. És 
Péter feltámasztja Tábitát, és 
„megmutatta nekik, hogy él”. 
Számomra az egyházlátogatás feladata 
és missziója (!) ebben fogalmazódik 
meg legmarkánsabban: megmutatni 
egymásnak (helyi gyülekezet, az 
egyetemes egyházat képviselı látogató) 
a Jézus Krisztusba vetett hit valóságos 
megélését, erejét.   
 Középkori gyakorlat: Az egyházi 
szervezet, a hierarchia 
megszilárdulásával az apostolok 
„utódai”,a püspökök  feladata lett, de 
bizony elhanyagolták, illetve az 
archidiakónusok által végeztették. 
Emellett sajnos külsıségessé vált: 
1215-ben már szabályozni kellett, hogy 
a vizitáló mekkora kísérettel mehet, 
mert olykor hatalmat fitogtató, több 

száz fıs kísérettel indultak. A 
reformáció hatására a tridenti zsinat újra 
elrendelte, hogy a püspök maga végezze 
látogatást, és szálláson, ellátáson kívül 
mást nem követelhet. 
 A reformáció korában: A kiüresedett 
vizitációt a reformáció egyházai nem 
vetették el, hanem igyekeztek 
tartalommal megtölteni. Ez az egyház 
egyetemességét hirdetı hittételek egyik 
következménye volt. A magyarországi 
kánonok kivétel nélkül szólnak az 
egyházlátogatásról: a püspök, és az 
esperesek számára kötelezı feladatul 
írják elı. A vizitálást évente, a 
közgyőlés elıtt kellett megtartani, és a 
közgyőlésen annak tapasztalatairól 
részletes beszámolót adni. 
 A válságos idıkben: Amikor az 
ellenreformáció nyomása igyekezett 
megkötözni a protestáns egyházak 
életét, szinte hitvallás-számba ment az 
egyházlátogatások megtartása. Nem 
abbahagyták, hanem akár életük árán is 
végezték! Amikor pl. a hatalmas 
területő Komáromi egyházmegyében, 
amelyen keresztülhúzódott a török 
hódoltság határa is, az esperes nem 
tudta veszély nélkül meglátogatni a 
gyülekezeteket, egyszerően létrehozták 
a hódolt területekbıl a Tatai 
egyházmegyét – hogy meglátogathassa 
az új esperes a gyülekezeteket! Amikor 
a gyászévtized alatt nem volt esperes 
(vagy előzték), másokat jelölt ki maga 
helyett a vizitációra, hogy el ne 
maradjon. Hodosi Sámuel püspök a 
Rákóczi-szabadságharc adta 
lehetıségekkel élve azonnal 
végiglátogatta a gyülekezeteket (1708), 
amiért aztán a Veszprémet elfoglaló 
császáriak el is őzik ıt… Amikor Kocsi 
Major István püspök elmulasztja a 
látogatásokat, a gyülekezetek és az 
esperesek erre levélben figyelmeztetik 

és felszólítják! 
 Az egyházlátogatás helye...: 1, 
Komolyan vették. 2, Beleillesztették az 
egyház rendjébe: az esperes elıre 
körlevélben értesítette a gyülekezeteket 
a vizitáció megkezdésérıl, majd utána 
körlevélben számolt be a 
tapasztalatokról, a változásokról, 
gondokról. A tapasztalatokról 
gyülekezetekre és személyekre lebontva 
a közgyőlés elıtt tettek jelentést.  
Vagyis: a vizitáció nem maradt 
következmények nélkül.  
 Például…: megvizsgálták a lelkész 
erkölcsét, családja életét, a 
hitvallásoknak megfelelı szolgálatát. A 
lelkészt is megkérdezték a gyülekezete 
felıl: van-e panasza, hogyan bánnak 
vele stb. A gondokat, személyi 
ellentéteket azonnal a vizitáción 
megpróbálták elintézni: a vizitáció elé 
idéztek problémás személyeket, 
békéltetı eljárást kezdtek stb. Tételrıl 
tételre átvizsgálták a könyvelést, és ha 
kellett, ki is javították. İk írták ki az 
adatokat – így pontos volt a jelentés, ık 
szedték be a közegyházi befizetéseket -  
így nem volt elmaradás… Amit 
fontosnak érzek: egy személy, vagy egy 
bizottság látogatta a gyülekezeteket, 
nem több. Így a látogatók az egész 
egyházmegye életére ráláttak, nem csak 
néhány gyülekezetre, és így pontos 
képet tudtak festeni az egyházi 
testületek elıtt. Mellesleg, így nem volt 
kérdés, kit melyik gyülekezet hogyan 
fogad… 
 Hamarosan minden gyülekezetben 
megjelennek a vizitátorok. Rajtunk is 
múlik, lesz-e értelme, hogyan csinálják, 
jó-e ez így?                                                                                                         

 
Gerecsei Zsolt, Ács 
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  Böjt havába lépünk, lassan véget 
ér a disznóvágások és bálok sora, hogy 
átadja helyét a Nagyhétre való 
készülıdésünknek. Örökös református 
talány: böjtölni vagy nem böjtölni. Mit 
jelent a böjt? Fizikai megtartóztatást 
vagy lelki böjtöt? S ha az utóbbit, amit 
elıszeretettel hangoztatunk protestáns 
egyházakban, akkor mit jelent 
tulajdonképpen a lelki értelemben vett 
böjt? Értjük és gyakoroljuk, vagy csak 
kibúvónak, mentsvárnak jó. 
 Egy ideje foglalkoztat a böjt 
kérdése, írom ezt úgy le januárban, 
hogy nem tudom fogok-e böjtölni 
ebben az esztendıben. A kérdés 
azonban bennem van. Végül is Jézus a 
Hegyi beszédben nem azt mondja, hogy 
ne böjtöljünk, hanem elmondja, hogyan 
ne tegyük, illetve hogyan tegyük, ha 
tesszük. Kényszerré sem teszi, nem 
parancsolja – sokkal inkább ránk bízza 
a döntést. 
 Szentföldi kiküldetésem három 
hónapja Ramadánnal kezdıdött. Az 
Iszlám vallás szent hónapja, melynek 
meghatározó eleme a böjt. Nem a 
keresztyén forma szerint történik. İk 
napkeltétıl napnyugtáig semmit nem 
fogyasztanak, sem ételt, sem italt. 
Napnyugta után pedig lakomát tartanak, 
ünnepelnek. Persze a böjt alatt 
összeszőkült gyomruk ilyenkor sem tud 
sokat enni, csupán csipegetnek a 
bıségesen megterített asztalról 
Nem abban a formában gyakorolják a 
böjtöt, mint a keresztyén hagyomány 
mondja, annál sokkal határozottabb és 
drasztikusabb formát ölt ez az ı 
vallásukban. De nem is ez a lényeg, 
hanem a mögöttes érzés. Sokszor 
beszélgettünk velük, mit jelent ez 
nekik. Válaszaikból sugárzott az 
életöröm. Boldogok voltak, hogy 
böjtölhettek. Nem szenvedésként, 
nélkülözésként élték meg a teljes böjtöt, 
hanem áldásként, ami megerısíti ıket 
mind testileg, mind lelkileg, de 
legfıképpen hitükben. İk úgy 
fo ga lmaz ták ,  megt i sz t u lnak  – 
mindhárom értelemben. 
Egy hónap alatt nem találkoztam olyan 
muszlim hívıvel Jeruzsálemben és 
környékén, akirıl ne áradt volna a 
vallásos öröm és boldogság, amit a böjt 
okozott. Így volt ez a sok keserőség 
e l l e n é r e  i s ,  a m i t  á t é l t e k  a 
mindennapokban. 

 S amiért ez most eszembe jutott: 
ez év elsı napjaiban beszélgettem egy 
hívı, református asszonnyal, akinek 
veje iszlám vallású arab. Jelenleg 
különösen nehéz helyzetben van a 
fiatalember, sok keserőséget kell 
átélnie. S ahogy ez az asszony 
elmondta, bámulatos milyen erıt merít 
a böjtbıl és az imádságaiból. Mert nem 
csak Ramadán hónapjában böjtöl. Ez 
számára általános vallási gyakorlat. 
Nem keserőséget és hiányt okozva, 
hanem megerısödést és bíztatást. 
Ugyan úgy fogalmazott ı is, ahogyan 
én tapasztaltam egy évvel annak elıtte. 

Boldog, hogy böjtölhet, mert ez 
számára az öröm és erı forrása, a 
megtisztulás útja. 
 Böjt elıtt állunk ismét, s 
megszólal bennünk régi dilemmánk. 
Jézus nem parancsolta a böjtöt. 
Református vallásunkat ismerve, soha 
nem lesz egyfajta elıírásszerő böjt 
része a hit-gyakorlatunknak. Ez pedig 
nem is baj, hiszen megadja hitünk 
számára a választás szabadságát, ami 
olyannyira sajátja kegyességünknek. 
Mégis, én remélem, hogy egyszer 
visszakerül a böjt a református 
gyakorlatban is a méltó helyére. Mert 
hiszen nem rossz dolog az, sıt áldásos. 
Lemondani valamilyen formában az 
ételrıl, vagy annak egyes típusairól – 
boldogan és örömmel. Nem azért, hogy 

nagyobbnak vagy jobbnak tartsuk 
magunkat másoknál, hanem azért, hogy 
megpróbáljuk az Istenért való lemondás 
gyönyörőségét. Hogy a böjt által 
mege rı söd hessünk te s tünkben, 
lelkünkben és hitünkben egyaránt. 
Egyfajta megtisztulásképpen, mely 
bizony ránk fér. Egyen-egyenként és 
közösségeinkben egyaránt. 
„Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a 
fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy 
böjtölésedet ne az emberek lássák, 
hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, 
aki látja, ami titokban történik, 
megfizet neked.” (Máté 6, 17-18.) 
 

Sugár Tamás 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Testvérünk! 
 
Kérünk, ha adód egy-egy százaléka 
felıl rendelkezel vegyél számításba 
bennünket is! 
 
A HÉT HATÁR újság kiadójának a 
Közelebb Egymáshoz 
Alapítványnak adószáma: 
 
18606876-1-11 
 
és   
 
A Magyarországi Református 
Egyház 
technikai száma: 0066 

 
Tudod, ha nem rendelkezel 
sehogyan, akkor elvész adód egy 
százaléka a “nagy kalapban”. 
 
Elızı évben az egy százalékokból 
342693 forint érkezett. 
A kuratórium döntése értelmében a 
Hét Határ kiadási költségeit enyhí-
tettük vele. 
 
A kuratórium. 
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A Pápai Református Kollégium 
Gimnáziumának Dadi Általános 
Iskolája 
 
Iskolánk életében egy teljes tanév eltelt 
már úgy, hogy mind a nyolc évfolyam 
ebben a rendszerben végzi a munkáját. 
A második tanév felén is túljutva már, 
látjuk iskolánk pozitívumait, értékeit, 
és látjuk a problémákat is, amelyeket 
meg kell oldanunk. Intézményünkben a 
közoktatási törvény szabályai mellett 
eleget kell tennünk a református egy-
ház közoktatási törvényében foglaltak-
nak is. 
Iskolánk pedagógusai tisztában vannak 
azzal, hogy keresztyén erkölcsi alap-
elvek csak Isten Igéjének útmutatás-
ára adott engedelmes válaszként 
érvényesülhetnek a nevelı-oktató 
munkában és a kollegiális-testvéri 
kapcsolatokban. Így nekünk különö-
sen is arra kell törekednünk, hogy hi-
tünkben mutassuk meg az igazi ember-
séget. (II. Pét. 1:5-7.) 
Tudatában vagyunk annak is, hogy 
tanulóink személyiségfejlesztését csak 
a szülıkkel együtt tudjuk megvalósíta-
ni, de tudjuk azt is, hogy a gyerekekre 
hatnak az iskolán kívüli közösségek is. 
Büszkén mondhatom, hogy tantestüle-
tünk magas színvonalú szaktudással és 
elkötelezett gyermekszeretettel végzi 
munkáját. Testületünkben öt egyetemet 
végzett pedagógus dolgozik.  
A 2008. évi kompetenciamérés ered-
ményei szerint a hatodik osztályos 
matematika és szövegértés felmérésben 
a kistérségben elsı helyen végeztünk 
messze fölötte az országos átlagnak is. 
Az átlagosnál alacsonyabb osztálylét-
számoknak köszönhetıen nyugodt, 
családias légkörben, a szülıkkel sze-
mélyes kapcsolatot tartva végezzük 
oktató-nevelı munkánkat. 
Hitéletünk gyakorlásának legfontosabb 
elemei a hittanórák, az egyházi ének 
tanítása-tanulása 4.-5. osztályban, 
valamint a hétfıtıl péntekig reggelente 
megtartott áhítatok. Mindezeknek 
kiemelkedı nevelı hatása van. Kovács 
Tamás nagytisztelető úr és felesége és 
tantestületünk tagjai közösen végzik 
ezt a munkát is. 
A fejlesztı, felzárkóztató, logopédiai 
foglalkozásokra éppolyan nagy hang-
súlyt fektetünk, mint a tehetséggondo-
zásra. Negyedik osztálytól angol nyel-

vet tanulnak gyermekeink, de külön 
foglalkozás keretében elsıtıl harma-
dik osztályig is folyik angoltanítás. 
Szükség szerint a német nyelv tanítá-
sát is megoldjuk. Jól felszerelt infor-
matika tantermünk is van. Biztosítjuk a 
napközi és tanulószobai foglalkozást 
is. 
A szabadidı hasznos eltöltése érdeké-
ben a délutáni foglalkozások széles 
skáláját kínáljuk diákjainknak: 

alsós matematika szakkör, 
alsós kézmőves szakkör, 
fafaragó szakkör, 
rajz szakkör. 

Nagyszerően mőködik az alsós, felsıs 
tömegsport foglalkozás is. Lehetısé-
get adunk a gyógytestnevelés igénybe-
vételére, de az atlétika szakosztályt is 
választhatják a gyerekek. 
Büszkék vagyunk arra is, hogy óra-
rendbe építve tanítjuk 1.-6. osztályig 
a néptáncot is. 
A mővészeti nevelés keretében további 
lehetıségeket biztosítunk tanulóinknak 
azzal, hogy tanulhatnak zongorázni, 
gitározni, xilofonozni. Az elsı félév-
ben 4 alkalommal voltunk színházban 
is. 
Nagy gondot fordítunk arra, hogy tanu-
lóink mind a körzeti versenyeken, 
mind a református iskolák számára 
szervezett versenyeken részt vegyenek: 

a Bolyai matematika versenyen 
3., 

a bokodi anyanyelvi versenyen 
1. és 3., 

a Lengyel József matematika 
versenyen 2. helyezést értek 
el. 

A Baar-Madas Református Gimnázium 
által rendezett irodalmi pályázaton 
országos elsı helyezést értünk el, és 
szintén ebben a körben országos dön-
tıbe jutottunk angol nyelvbıl is. Ter-
mészetesen folyamatosan készülünk az 
elkövetkezı tanulmányi versenyekre. 
Megmérték magukat tanulóink az ıszi 
kecskédi sportversenyeken; az elsı-
söknek ısszel-tavasszal lovaglást szer-
veztünk, és visszük tanulóinkat kor-
csolyázni, úszni is. Az egészséges 
életmódra neveléshez kapcsolódóan 
nagysikerő, változatos programokkal 
szerveztük meg az egészségnapot is. 
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink óv-
ják, szépítsék környezetüket. Így közö-
sen kifestettük a tornatermünket, 

rendbe tettük a technikatermet, és 
minden tanulónk részt vett a hulladék-
győjtésben. Tisztasági verseny is 
folyik iskolánkban. 
Iskolai közösségünk erısítése is fon-
tos célunk. 
Közös programjaink voltak az eddig 
eltelt idıben: 

évnyitó magvetı tábor, 
iskolakirándulás az agostyáni 

arborétumba, 
rendhagyó énekórára vendé-

günk volt a Muzsikás együt-
tes, 

a bokodi Lipityı együttes tánc-
házzal ajándékozott meg 
bennünket, 

Diákönkormányzatunk nagy 
sikerő játékos délutánt szer-
vezett Mikulás ünnepére, 

a karácsonyt pedig, kézmőves 
fogalakozás keretében aján-
dékkészítéssel, mézeskalács 
sütéssel, karácsonyi asztal 
terítéssel köszöntöttük. 

Falunk közösségi életébe is igyekszünk 
bekapcsolódni. Nemzeti ünnepeinken 
tanítványaink hazafias érzését is 
erısítve mősorral szolgálunk, de segí-
tettünk az idısek napjának lebonyolí-
tásában is. 
Nagy megtiszteltetés volt iskolánk 
számára, hogy az egyházkerületi hit-
tanversenyt lelkészeinkkel közösen 
megrendezhettük. A versenyen elsı, 
második és harmadik helyezést is elér-
tek tanítványaink. 
Tantestületünk, lelkészeink, alapítvá-
nyunk, tanítványaink, a Szülıi Szerve-
zet és minden szülı, iskolánk Vezetı 
Tanácsa, valamint az egész falu, benne 
az Önkormányzat odaadó, lelkes, fá-
radságot nem kímélı segítségével, tá-
mogatásával és Isten mindenek felett 
álló kegyelmébıl és szeretetével tudjuk 
iskolánkat továbbvinni a megkezdett 
úton. 
Várjuk mindazon szülık gyermekeit 
iskolánk minden évfolyamán, akik ma-
gukénak vallják és elfogadják a keresz-
tyén elveken nyugvó, szilárd erkölcsi 
alapokat biztosító oktató-nevelı prog-
ramunkat. A más településrıl jelentke-
zı tanulóink bejárását biztosítjuk. 
 
Áldás békességgel 

Bakiné Takács Irén 
tagintézmény vezetı 



XIV. évfolyam   2. szám 4.      

  Új külsıt kapott a rédei szószék 

November elsı vasárnapján, az 
istentiszteleten részt vevı rédeiek nagy 
érdeklıdéssel és különös figyelemmel 
tekintettek a szószék felé. A fokozott 
érdeklıdésnek sajátos, jól látható oka 
volt. Teljesen megújult és kiegészült a 
rédei református templom szószéke.  

A változás legfıbb jele a 
fenyıbıl készült új 
hangfogó, vagy más 
néven sisak volt. Nem 
arról van szó, hogy a 
régit cseréltük volna le. 
A rédei templomban 
ugyanis ezt 
megelızıen nem volt 
hangfogó a szószék 
felett. A szépen 
elkészített és a 
templom stílusával 
teljesen harmonizáló új 
elemhez járul még az a 
hátlap, amely a 
szószék felsı része és a 
hangfogó közötti részt 
borítja. Ez utóbbi is 
újdonságnak számít 
nálunk. A szintén 
fenyıbıl készített 
lemezt cseresznyefából 
esztergált nagy mérető, 
keretbe foglalt csillag 
ékesíti. Ugyanennek a 
csillagnak egy kisebb 

mérető változata látható a hangfogó 
alsó részén is. Az a tény, hogy a 
szerkezet megálmodójának erre a 
református szimbólumra esett a 
választása, nem véletlen. Kálvin János 
születése 500. évfordulójának állított 
emléket a rédei gyülekezet.  

Említésre méltó, hogy a csillag 
közepébıl az egyik úrvacsorai 
kelyhünkrıl mintázott kehely formája 
domborodik ki. Továbbá a hangfogó 
tetején ugyanez az egész alakos 
szimbólum látható.  

A lelkész dolgát teszi 
könnyebbé az új könyvtartó, és annak 
stílusos és praktikus megvilágítása. 
Végül a hangfogó alsó részében 
elhelyezett égı lágy fénnyel borítja be a 
templom központi helyét.  

A templombelsı stílusával 
való egyezés lehetıvé teszi, hogy a 
templom valódi része maradjon az új 
megjelenéső szószék. Az impozáns 
hangfogó és a fa természetes színe, 
valamint a csillag és kehely együttese 
még inkább központivá teszi azt a 
helyet, ahonnan az Isten Igéje hangzik.  

A végére hagytam az 
elkészítés körülményeit. Ezt egyáltalán 
nem azért tettem, mintha nem lenne 
fontos. Éppen ellenkezıleg. Az egész 
alkotás ugyanis egy névtelenséget kérı 
gyülekezeti tagunk áldozatos 
adománya. A tervezés, elkészítés és a 
beszerelés összes költségét ı állta. Azt 
gondolom, minden rédei nevében 
mondom, hogy az önkéntes és alázatos 
adakozásnak ez a formája, csakis az 
elkészült alkotás fontosságához és 
szépségéhez mérhetı.  

Barta Zsolt 

 

Január 17. és 24. között tartották or-
szágszerte az ökumenikus imahetet a 
keresztények egységéért. Ez a hét arra 
buzdított mindenkit, hogy emelkedjünk 
felül az egyházak között fennálló múlt-
beli ellentéteken.  
Szülıfalum, Réde, nagyon szép példája 
annak, hogy hogyan lehetünk úrrá az 
egyházi megosztottságunkon. Kis fa-
lunkban három felekezet van: Refor-
mátus Egyházközség, Római Katolikus 
Egyházközség és Pünkösdista gyüleke-
zet. Én, mint római katolikus keresz-
tény majd 20 éve részt veszek ezeken a 
csodálatos imaheteken. 
Nagyon sokat köszönhetünk Bátky 
Miklós esperes úrnak és a nagytisztele-
tő asszonynak, hogy minden évben 
megszervezték az összejöveteleket. 
Emlékszem, elıször kicsit félın, tar-
tózkodva léptem át Édesanyámmal a 
parókia ajtaját. Félelmem aztán gyor-
san elszállt, mert azt a szeretetet, tisz-

teletet, amit a többi katolikus hívekkel 
együtt kaptunk, elfeledni nem lehet.  
Csodálatos érzés évrıl évre hallgatni a 
környezı községek lelkészeinek igehir-
detéseit. A közös éneklések és imádko-
zások által mindig közelebb kerülünk 
egymáshoz. Esperes úr nyugdíjba vo-
nulása után az élet úgy hozta, hogy egy 
nagyon kedves, lelkes és szeretetre 
méltó fiatal lelkészházaspár került fa-
lunkba: Barta Zsolt nagytisztelető úr és 
kedves neje, Barta Lívia tiszteletes 
asszony. Kicsit féltem, hogy elmarad-
nak az imahetek, de annál nagyobb az 
örömöm, hogy ugyanolyan szeretettel, 
lelkesedéssel és tisztelettel szervezik 
meg, amiért valamennyi rédei lakos 
csak köszönetet mondhat.  
Nagyon jó tudni azt, hogy falunkban  
 
nincs vallási ellentét, csak egymás 
megbecsülése és tisztelete. Nyugodt 
szívvel és lelkiismerettel elmondha-

tom, mint a rédei posta 40 éves tapasz-
talattal rendelkezı nyugdíjas vezetıje, 
hogy Réde lakói büszkék lehetnek – 
sok egyéb mellett – a felekezeti egy-
ségre, békességre, amit az imahetek 
nagy mértékben elısegítettek. 
Hálás szívvel köszönöm még egyszer a 
katolikus hívek - úgy gondolom, hogy 
a pünkösdi testvérek – nevében is a 
Református Gyülekezetnek, hogy bát-
ran elmondhatjuk: „Velünk az Isten és 
kezében egyek lehetünk.”  
 
Hader Ferencné Valéria, Réde 
 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
minden résztvevınek és a szolgálónak 
(gyülekezeti tagoknak és lelkészeknek 
egyaránt), akik az idei imahéten az 
egységet munkálták közöttünk igehir-
detés, igeolvasás és imádság által. 
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Ige: Apcsel. 6:1-7 
 
Az elolvasott igeszakasz most az 
ökumenikus imahét után kicsit 
aktuálisabb, hiszen nagyon sok 
gyülekezetben az igei alkalmak után 
minden bizonnyal szeretetvendégség 
következett, ahol az asztalok körül sok- 
sok szorgos asszony és férfi 
forgolódott. Mégis ott marad az öröm 
mellett az üröm is, hiszen a gyülekezeti 
alkalmakon sokukat ritkán látjuk. 
Felmerült már a kérdés 
mindannyiunkban, miért van ez így, így 
kell-e lennie? De mielıtt választ 
kapnánk a kérdésre, térjünk vissza 
Jeruzsálembe. Pünkösd után vagyunk, 
ami azt jelenti, hogy a korábban kb. 120 
fıre becsült jézusi gyülekezet 3000-
5000 fıre növekszik. Gondoljunk bele, 
micsoda változást jelentett ez egy 
zömében zsidó vallást gyakorló 
városban, ahol lépten nyomon Jézusról 
tettek bizonyságot, ahol gyökeresen 
megváltozott élető emberekkel 
találkoztak. Ahol csodák történtek az 
apostolokkal és csodálatos gyógyulások 
kísérik útjukat. Bátor kiállást 
tanúsítanak, szeretetközösségben élnek 
s akiket még a nagytanács fenyítése is 
örömre indít. Azt gondolom, jó lehetett 
ott is keresztyénnek lenni és egy 
ugrásszerő számbeli növekedést látni a 
gyülekezetben. Mint ahogyan ma is jó 
látni azt, amikor emberek elindulnak a 
hit útján, botladozva, de örömmel és 
lelkesen. A gyülekezet növekszik, 
hiszen a Római Birodalom elnyomása 
miatti méltatlankodás, tehetetlenség és 
elkeseredettség fojtogatta az emberek 
lelkét. Talán nem kell mondanom, úgy, 
mint ma is. Az emberek, mint a pásztor 
nélküli juhok szétszéledtek, kóboroltak, 
kerestek, nélkülözve a szabadságot, a 
biztonságot. Kérdéseikre megnyugtató 
választ nem kaptak. A birodalom 
válasza a még több adó, a még több 
adminisztráció s hogy az ember még 
inkább érezze, a rendszer kiszolgálója 
kell hogy legyen. És ekkor találtak egy 
közösséget, ahol az emberek 
odafigyeltek egymásra, volt miben és 
kiben hinniük, és ezt a hitet az életük 
árán is vallották. A lelki válság utat 
nyitott az emberek számára az 
evangélium felé. Ma, amikor ugyanezt a 
társadalmi válságot éljük át, valahogy 
mégis lassan találják meg az emberek 
az utat Krisztus egyháza felé. Az ok ott 
kereshetı, hogy az elsı gyülekezet élete 

más volt, mint a mai gyülekezeteké. Azt 
mondja az ige: egy szívvel, együtt 
imádkozva, odafigyelve egymásra 
vonzóvá tették a kiüresedett emberek 
elıtt. Egy pogány felirat úgy emlegette 
a keresztyéneket: akik egymást szeretik.  
Nem kellett a pantomim, extra zene 
stb., a gyülekezet beszeretgette az 
embereket. S amiért ma olyan sokat 
morgolódunk, hogy hányan vagyunk 
vasárnaponként, ott kis közösségben, 
házanként, katakombákban tartották az 
istentiszteleteket. Mégis Isten 
Szentlelke eggyé tette ıket, testvéri 
közösséggé formálta az embereket. 
Nekünk is át kell gondolnunk, mennyire 
vagyunk mi testvéri közösség? 
Megéljük szeretetben dolgainkat? 
Megtaláljuk a hangot fiatalok és idısek 
szeretetben? A jeruzsálemi gyülekezet 
megnıtt. Ez a probléma remélem 
minket is fenyeget! Zúgolódás támadt. 
Ez a fajta zúgolódás azonban nem 
feltétlenül rossz, hiszen a gyülekezet 
közössége a vélemények ütköztetése 
által is formálódik. Itt például a görög 
asszonyok tették szóvá, hogy dolgozni 
szeretnének. Amit eddig az apostolok 
végeztek, a jelenlegi számok mellett 
elképzelhetetlenné vált. Változtatni 
kellett a megszokott dolgokon. Mások 
is szolgálatot kaptak, aki eddig 
mellızöttnek érezhették magukat. Az 
apostolok bölcsek voltak, hiszen azt 
mondták, aki dolgozni akar, dolgozzék, 
érezze, hogy amit tesz, értékes. Aki 
addig a periférián nézelıdött, 
szolgálhatott. Látogathatott, fızhetett, 
pénzügyeket intézhetett, igével 
szolgálhatott, vendéglátásban 
segédkezett. Mert kívülrıl minden jó, és 
édes dolog, amiben én nem vehetek 
részt, savanyúvá válik. Gyere, csináld!- 
mondták az apostolok és az emberek 
jöttek és a szeretetben még a rosszat is 
elnézték egymásnak. Isten szeretete és 
Szentlelke segítette ıket ebben. Az 
apostolok ugyanakkor felszabadultak a 
többi munka alól és az igehirdetés, 
imádság szolgálatát hatékonyabban 
végezhették. A mi gyülekezeteink 
munkája is hatékonyabb  lenne, ha a 
különféle szolgálatokat az végezné, akit 
megillet. A gyülekezet szerkezete 
megváltozik. Hét diakónust 
választanak, akikben megérzik és látják  
a Szentlélekkel betöltöttséget és a 
bölcsességet. Emlékezzetek a 
Szentlélek gyümölcseire: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség, 

jóság, hőség, szelídség 
önmegtartóztatás. Felleljük-e 
magunkban ezeket.?  Mert ezek nélkül 
lehet élni gyülekezetben, de vajon ki 
leli kedvét bennünk, ha ezek 
hiányoznak, vagy csak egy kettı van 
meg belıle? Isten biztosan nem. A 
másik dolog a bölcsesség, ami nem a 
tájékozottságot jelenti itt, hanem azt, 
amit akkor veszünk észre embereken, 
amikor tudjuk, érezzük, látjuk rajtuk, 
hogy Isten társaságában töltenek el sok 
idıt. Amikor az igeismeret és az 
istenfélelem valami csodálatos ötvözete 
világlik ki az életükbıl. Ott a 
jeruzsálemi gyülekezetben találtak ilyen 
embereket, nem is keveset. Ezek az 
emberek megtalálták küldetésüket és 
életükön ott volt Isten áldása. 
Olyan jó lenne, ha gyülekezeteink ki 
tudnák mutatni azt a szeretetet, amit 
kaptak Krisztustól a falvak, városok 
„görögjei” számára. Hogy szükség van 
rájuk, értékesnek tartjuk ıket. Ilyen 
befogadó, elfogadó szeretetért, szolgáló 
emberekért könyörögjünk, hogy ezáltal 
növekedjék gyülekezetünk és ez a 
szeretetközösség adjon élı hitő, 
szolgálni vágyó embereket.  Ámen  

                                                                                                                  
Gerecsei Judit, Ács 

 5. KÉRDÉS: Megtarthatod?e 
tökéletesen mindezeket? 
Semmiképpen nem;  
mert természet szerint hajlandó vagyok  
Isten és felebarátom győlölésére. 
 
6. KÉRDÉS: Hát Isten az embert ily 
gonosszá és fonákká teremtette? 
Nem; Isten az embert jóvá és a maga 
hasonlatosságára, azaz valóságos 
igazságban és szentségben teremtette,  
hogy az ı teremtı Istenét igazán 
megismerje, szívbıl szeresse, örök 
üdvösségben vele éljen, ıt dicsérje és 
magasztalja. 
 
7. KÉRDÉS: Honnan van tehát az 
emberi természet eme romlottsága? 
Elsı szüleinknek, Ádámnak és Évának 
paradicsombeli esetébıl  
és engedetlenségébıl, minek követ-
keztében a mi természetünk úgy 
megromlott, hogy mindannyian bőnben 
fogantattunk és születtünk. 
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A képeslapok készítését Kovácsné 
Gombos Tímea lelkész kezdte 2009 
tavaszán. A fonalgrafikás technika 
azonnal megtetszett néhány felsı 
t a go z a to s  l á n yn a k ,  ak i k  az 
édesanyjukkal együtt azóta is 
folyamatosan készítik a lapokat. A 
húsvéti, születésnapi, névnapi és 
karácsonyi üdvözlıkártyák mellett 
ugyanilyen technikával igés könyvjelzık 
is készültek, így a gyülekezet 
születésnaposait, vendéglelkészeit, 
vendégeit, az itt koncertezı énekkart és 
az erdélyi testvérgyülekezet tagjait is 
egyedi lappal tudtuk megajándékozni.  

A gyülekezet formálásában is van 
szerepe ennek a tevékenységnek: cérnát, 
mőszaki rajzlapot, színes kartont, 
ragasztót és használt képeslapokat 
kaptunk több családtól is már (ezeket a 
továbbiakban is köszönettel fogadjuk), 
valamint négy közösségi alkalmat 
szerveztünk már a képeslaphímzés 
megtanítására. Ez a munka gyerekek 
által is könnyen elsajátítható, türelemre, 
kitartásra nevel, és nagymértékben 
fejleszti a tanuláshoz oly fontos 
finommozgásokat. 
 Karácsony elıtt újabb lendületet kapott 
e mozgalom: két (azóta már három) 
asszony kapcsolódott be nagyon aktívan 
a hímzésbe, ık már sokszáz lapot 
kihímeztek. A karácsonyi csillagos, 
angyalos, csengıs, hópelyhes minták 
után most a húsvéti és virágos képek 
szezonja következik.   
Nincs két egyforma képeslap: a színek és 
formák kombinálásában szárnyalhat a 
kreatív fantázia. A munka nagy része 
otthon zajlik, hiszen beszélgetés, 

zenehallgatás és tévézés közben is lehet 
öltögetni.  Egyre újabb mintákat és 
formákat szereznek be és találnak ki az 
alkotók: öröm nézni az elkészült mővek 
tarka sokaságát. 
A dadi képeslapok eljutottak már Pest és 
M i s k o l c  m e l l e t t  Au s z t r i á b a , 
Németországba és Erdélybe is, hirdetve 
az Igét, vagy örömöt szerezve az egyedi 
alkotás szépségével.  
Szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik 
szívesen szeretnének örömet szerezni 
akár ajándék gyanánt, akár képeslapként 
szeretteik számára. 
 

Ár: képeslap:100.- 
      könyvjelzı: 70.- 
 
Megrendelhetı a következı 
telefonszámon: 06-34-470-140 
Átvehetı postai utánvétellel, vagy 
személyesen: 
2854 Dad, Fı u. 28.  
 

Sárköziné Csonka Zita, Dad 

Imádságom 
Uram, Istenem, mennyei Atyám a 
Jézus Krisztus által. Köszönöm ne-
ked, hogy Atyámnak szólíthatlak Té-
ged, s Te elfogadsz gyermekednek 
engem is. Így gyermeki hittel és biza-
lommal jöhetek Hozzád, és tárhatom 
ki elıtted lelkemet. 
Olyan sok próbát adsz, Uram! Bo-
csásd meg, hogy nehezen hordozom, 
hogy sokszor zúgolódom vagy két-
ségbe esem. Megvallom Elıtted, 
hogy sokszor megrendül a hitem, 
kételkedés fog el. Jól tudom Igédbıl, 
hogy Te velem vagy, de sokszor nem 
érzem a fájdalmak között. 
 Köszönöm, hogy most mégis 
érezhetem, hogy itt vagy velem, s 
fogod a kezem. A Te ígéreteidben 
bízhatom, azokra építhetek. Tudom, 
hogy célod van velem,  próbatétellel 
is ezt munkálod. Segíts abban, hogy 
ne az okát keressem a nyomorúság-
nak, hanem meglássam a célját, hogy 
mi az, amit el akarsz érni az életem-
ben. 
Szeretném, Uram, még jobban oda-
szentelni magam, a Fiadban elkészí-
tett bőnbocsánat örömét érezni. S ha 
kedves elıtted, tarts meg, és használj 
a Te akaratod és a Te terved szerint, 
szeretı mennyei Atyám! Ámen 
Az Úr énnékem ırizı Pásztorom, 
azért semmiben meg nem fogyatko-
zom. Gyönyörő szép mezın engemet 
éltet, és szép kies folyóvízre legeltet. 
Lelkemet megnyugtatja szent nevé-
ben, és vezérl engem igaz ösvényé-
ben. (23. Zsoltár) 
 

Somogyi Györgyné, Dad 

Presbiteri konferencia február 13-
án, 10.00 órakor Komáromban a 
református templomban! 
 
 A konferencia témája a presbiteri 
eskü lesz. 
Steinbach József püspök úr igehirde-
tése után az eskü bibliai hátterérıl dr. 
Herczeg Pál tart elıadást.  
 

 
 
 

 
 
Dr. Kocsev Miklós a presbiteri eskü 
tartalmáról és személyi hátterérıl 
szól. A 250 éve született Pálóczi  
Horváth Ádám egyházi munkásságá-
ról Gerecsei Zsolt emlékezik meg az 
erre az alkalomra alakult presbiteri 
énekkar szolgálatával együtt. 



  

Kedves Gyerekek! 
 
Az elızı számban olvashattunk arról, 
hogyan lehet igazán boldog az új évünk. 
Nem az ígéretek és fogadalmak 
betartásától, hanem attól, ha jó alapot 
vetünk napjainknak. Mint ahogy egy 
ház építésének a sikere sem azon múlik, 
hogy sárga, vagy fehér lesz-e a fala, 
hanem attól, hogy milyen erıs az 
alapja. A Te életed alapja micsoda? 
Vagy inkább kicsoda? Mi vagy ki az, 
ami meghatározza a véleményedet, a 
döntéseidet?  
A farsangi mulatságok elteltével egyre 
gyakrabban fogjátok hal lani a 
következı kifejezést: böjt. Valakinek 
ennek hallatán a következık jutnak 
eszébe: nem eszünk húst, fogyókúra, 
méregtelenítés, nem lehet szórakozni…
stb. De mit is jelent ez a szó igazából? 
A böjt lényege nem az evés vagy a 
nemevés. De gondoljátok csak el, ha 
valaki nagy ebéd mellıl kel föl, van-e 
kedve komoly dolgokkal foglalkozni? 
És ha valakit az izgat, mi lesz a 
csemege, akkor nemigen gondol másra. 
Mire kellene akkor gondolni? Ezekben 
a napokban közeledünk az Úr Jézus 
szenvedése és halálának ünnepe felé, 
amit İ irántunk való szeretetbıl vállalt. 
Hat hetet szentelünk arra, hogy ennek 
ismeretében gondoljuk végig életünket, 
mit hogyan csinálunk, mi az igazán 
fon tos  számunkra ,  szere t jük-e 
embertársunkat, tudjuk-e, hogy Isten 
szerete te  mindennél  fontosabb 
számunkra? Mikor gondolhatjuk ezt 
végig? A  szabad idınkben. Ekkor ne 
foglalkozzunk olyan dolgokkal, ami 
elvonná a figyelmünket Tıle. Élünk, 
dolgozunk, tanulunk, mint eddig, de a 
szabad idınk legyen az Övé. Van 
akinek „discoböjtöt”, „TVböjtöt”, 
„számítógépböjtöt” lenne jó tartani, 
valaki másnak talán „szóböjtöt”, hogy 
kevesebbet fecsegjen, és többet 
hallgasson másokat, vagy másokra. 
(Nem véletlenül van két fülünk és egy 
szánk –  hogy ké tszer  annyi t 
hallgassunk, mint amennyit beszélünk 
J. Így nagy dolgokat fedezhetünk fel.) 
Sokaknak a „rosszhírböjt” tenne jót, 
nem beszélve a környezetérıl! Hiszen 
„aki másokat felüdít, maga is felüdül.”  
Néhány ötletet kaphattál a böjt 
gyakorlásával kapcsolatban, de neked 
kell megtalálnod, hogy mi az, ami 

számodra akadályt jelent az Istennel 
való mélyebb kapcsolat kialakításában. 
Ne félj belevágni! Ne ijedj meg a 
lemondástól, hiszen a lényeg nem a 
sanyargatáson van, hanem azon, hogy 
ahelyett, amirıl lemondasz, találj 
valami jobbat, valami szükségesebbet. 
A disco helyett a családot, a Tv helyett 
esetleg egy közös társasjátékozást, a 
fecsegés helyett a megértés örömét, a 
rémhírek helyett talán meglátod a 
körülöttünk rejlı világ apró csodáit, 

hiszen „raj tuk át  Is ten szól: 
jövök” (Reményik Sándor) 
Kívánok mindehhez bátorságot, 
kitartást és sok áldást! 
Meríts erıt a nehezebb napokban a 
következı énekbıl: 
 

Kovácsné Gombos Tímea 
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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 

 Ács: eltemették: id. Szendi Ferencet  
Ászár: eltemették: Palla Alexandert 
Ete. decemberben eltemették Huszka Józsefnét és 
                 Malcsik Ferencet 
Dad: eltemették Karancsi Pált  
Kisbér: eltemették: Pákozdi Lászlónét 
Nagyigmánd: eltemették Juhász Sándort, Csidei Sándort,  
                         Molnár Józsefnét, Kasza Józsefet 
Tárkány: eltemették Kalmár Sándornét  

PÁLÓCZI ÉV 2010. 

Ebben az esztendıben ünnepeljük Pálóczi  
Horváth Ádám születésének 250. évfordulóját. 
A tatai egyházmegyében több esemény is kap-
csolódik személyéhez. 
Igyekszünk méltó körülmények között emlékez-
ni Kömlıd, és egyházmegyénk szülöttére. 
Az év eseményeinek programjáról olvashatnak 
itt. 

 Kömlıd, 1760. május 11.  
                     Nagybajom, 1820. január 28. 
 
2010. február 13. 10.00 óra Komárom, református templom. 
           Presbiteri konferencia, a témák között Pálóczi Horváth Ádám, 
           mint presbiter . 
 
2010. március 05. 16.00 óra Kömlıd, református templom, parókia. 
           Teljes körően felújított szülıi házának átadási ünnepsége. 
           Igehirdetı: fıtisztelető Steibach József püspök.  
 
2010.  április 23. 14.00 óra Császár, református templom. 
           IV. Pálóczi Horváth Ádám szavalóverseny 
           A zsőri elnöke Császár Angéla színmővész 
 
2010. május 09.  15.00 óra Kömlıd, református templom. 
           Központi megemlékezés neves elıadókkal. 
           Emlékoszlop felállítása a szülıi ház udvarán   


