
  2008. tavaszán jelent meg a Közép-
Dunántúli Operatív Program pályázati 
kiírása, mely szociális alapellátások 
infrastrukturális fejlesztéséhez nyújt 
pályázati támogatást.  Intézményünk az 
eltelt két év alatt létszámában 
feltöltıdött és igény jelentkezett a 
b ı v í t é s r e .  Í g y  k a p c s o l ó d o t t 
elképzelésünk a kiírt pályázathoz, 
megtoldva azzal, hogy térségünkben 

nincs támogató szolgálat. Döntöttünk, 
vállaljuk ennek létrehozását is a 
férıhely bıvítéssel párhuzamosan. 
Ehhez a gyülekezet felajánlotta 
használaton kívüli parókiáját. 
Pályázatunkat 2008. július 25-én 
nyújtottuk be. A támogató döntés 2009. 
február 09-én született meg.  
Az elnyert 39.900.600 forintos 
támogatás lehetıvé teszi, hogy 
évszázados mőemlékünket teljes 
mértékben felújíthatjuk.  A támogatási 
szerzıdés 2009. április 17-én lépett 
hatályba, így elkezdıdhetet t a 
nagyszabású munka. 
A kiírt közbeszerzési pályázatot a 
D’OMIKRON Kft. nyerte el, s bontási 
munkálatokat meg is kezdte 

A projekt  dokumentumait június 26-án 
helyeztük el az épület  funda-
mentumába.   
Nagyban nehezítette a munkálatokat, 
hogy akkor amikor nem volt tetı az 
épületen, nagyon sok esı esett. 
Folyamatos egyeztetéseket folytattunk a 
Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi  
Hivatallal, hogy a mőemléképület 
minden szempontnak megfeleljen. Az 

épüle tek te l jes  körő akadá ly-
mentesítését is megvalósítottuk. Az új 
mőhelyek szervesen kapcsolódnak a 
nappali intézményünk foglalkoztatási 
rendszerébe.  
2009. augusztusában Németországba 
utaztunk barátainkhoz a kömlıdi 
gyülekezet hat önkéntes tagjával. 
Bielefeld városában, az ÁLDÁS - 
SEGEN Alapítvány segítségével 
ö s s z e g y ő j t ö t t ü k  a z  é p ü l e t e k 
berendezéséhez szükséges bútorokat. A 
győjtı és szervezı munkát  Reinhard 
Fischbach  testvérünk vezényelte. İ 
már sokadik alkalommal tette ezt meg, 
Isten áldása legyen munkáján. Hála és 
köszönet érte, neki és munkatársainak. 

A kivitelezı tartani tudta a tervezett 
ü t e me t ,  í g y  n o v e mb er  3 0 - á n 
elkezdıdhetett a mőszaki átadás, mely a 
felmerült hibák kijavítása után 
december 11-én lezárult. 
A betervezett eszközöket sikerült 
megvásárolnunk, s ezzel párhuzamosan 
berendeztük épületeinket. 
Az elszámolásokat a VÁTI közhasznú 
Kft. -hez kellett  benyúj tani Az 
aprólékos, precíz elszámoltatás a 
f o l y a m a t  k ö z b e n  t ú l z o t t a n 
bürokratikusnak tőnt, ám most azt kell 
mondanom, így legalább biztosak 
lehetünk abban minden rendben van 
pénzügyeink körül.  
A projekt teljes bekerülési költsége 
44.334.000 forint volt. Ebbıl a 
pályázati támogatás 39.900.600 forint, 
míg az önerı 4.433.400 forint volt. 
Idıközben támogató szolgálatunk 
szervezése is folyamatosan zajlott, 
jelenleg mőködési engedélyének 
beszerzése folyik. Mivel a támogató 
szolgálat beindítása külön pályázati 
lehetıségek meghirdetésétıl függ, ezért 
várnunk kell arra, hogy kiírják ezeket a 
pályázatokat.  
 2010. február 07-én megkaptuk a 
használatba vételi engedélyt.  
A projekt végsı elszámolása április hó 
f o l ya má n  me g t ö r t é n i k ,  e k k o r 
ténylegesen is használatba adjuk 
gondozottjaink számára az újabb és 
lezárult projekt eredményét a megújított 
református parókia épületét. 
 
Köszönetet mondunk mindenkinek, 
aki bármilyen kicsiny segítséget is 
hozzáadott ahhoz, hogy Kömlıdön ez 
a beruházás elkészülhetett. 
SDG.. 

 
Bogáth István  
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 Zsolt. 51, 12 
 
Kedves Olvasók! 
 
A zsoltár amibıl az igeverset 
választottam, egyik kedvenc zsoltárom. 
Annak idején amikor a kolozsvári 
teológiának a felvételijére készültem, az 
51-ik Zsoltárt kívülrıl meg kellett 
tanulni. Én is megtanultam, hogy aztán 
ez egy életre megmaradjon. Gyönyörő 
szép bőnbánati zsoltár ez, Dávid 
imádsága, amit akkor mondott el, 
amikor bőnei miatt rá szakadt a 
keserőség, rájött, hogy azzal, hogy 
elvette Hitteus Uriás feleségét, 
többszörös bőnt követett el, s ezért 
tiszta szívért és erıs lélekért 
könyörgö t t ,  azér t ,  hogy I s ten 
megbocsássa bőneit. 
Vizsgáljuk meg ezt a két fontos dolgot, 
amiért könyörög Dávid: 
 
1. Tiszta szív 
 
Vajon ki ne imádkozhatna ezért, hogy 
Isten napról-napra, újra és újra 
megtisztítsa a szívét? Van-e tiszta szív, 
van-e tiszta ember? Nincs. Még a 
csecsemı sem tiszta,  hordozza 
magában, örökli a bőnt, a családi 
hajlamokat, jó és rossz tulajdonságokat. 
Nem vagyunk t iszták még az 
anyaméhben sem. „Lásd én bőnben, 
születtem, anyám vétekben fogant 
engem”- mondja a zsoltár 7-ik verse. 
Sok humanista, jótékonykodó embertıl 
hallottam, hogy ı jónak tartja magát, de 
Isten elıtt nincs igaz, jó ember, mert a 
jóság az igazság és a tiszta szív nem az 
emberbıl fakad, hanem az isteni 
szeretetbıl. Nem vagyunk önmagunktól 
tiszták, Jézus vére az, ami lemoshatja 
bőneinket egy szennyes mindent és 
mindenkit bepiszkítani akaró világban.  
Modernségünkben annyi ferde és 
tisztátalan dolog van, ezért szüntelenül 
i m á d k o z n u n k  k e l l ,  h o g y  n e 
fertızıdjünk meg, hogy gyermekeink, 
unokáink megmaradhassanak az Isten 
kegyelmében. Kétségbeejtı, amit 
magunk körül látunk. Látjuk az Isten 
iránt közömbösek sokaságát,  a 
felelıtlenséget, pénzéhséget azt a 
felszínes és híglelkőséget, ami sokakat 
jellemez, látjuk a korruptak sokaságát, 
akik szétlopkodták és tönkretették 
hazánkat, látjuk, hogyan silányosodnak 
el nemzeti értékeink és érzéseink. 
Milyen nagy szükség lenne a tiszta 

szívekre, az ıszinte beszédre, az 
egyenes lélekre! Milyen nagy szükség 
lenne az igaz emberek, segítıkész, bátor 
tetteire, a tiszták szavaira!  
Imádkozzunk, kérjük az Urat, hogy 
tisztának maradhassunk, hogy vonja 
körénk az ı kegyelmének, szeretetének 
burkát, hogy a hiábavalóság és a bőn be 
ne férkızhessen életünkbe. 
 
2. Erıs lélek 
 
Ez a második dolog, amit kér Dávid. 
Vajon milyen is ez az erıs lélek, amiért 
ı könyörög? Ha rá gondolunk, akkor ı 
tudta és érezte, hogy az Istenben bízó 
erıs lélek rendült meg benne, amikor 
engedett a kívánságainak, amikor nem 
tudta legyızni szenvedélyét, amikor 
átgázolt mindenkin, hogy akaratát 
érvényesíteni tudja. Nem gondolt 
mások érzéseivel, nem mérte fel, hogy 
mit csinál. Elvette felebarátjának 
feleségét, ıt, pedig megölette. Neki, 
akinek mindene megvolt a másé kellett. 
Ismerısek ezek az emberi gyarlóságok, 
amikor nem tudom legyızni önmagam, 
saját rossz késztetéseim, indulataim, 
akaratom, ami nem a jóra, hanem a 
rosszra indít. Gyenge vagyok, esetlen, 
támadó és támadható, önmagam 
egyszer re  á ldoza t  és  gyi lkos , 
kiszolgáltatott és kiszolgálója a bőnnek. 
Erıs lélek? Igen. Erıs lélekre lenne 
szükségem, lélekjelenlétre, hogy amikor 
a kísértés jön, fel tudjam magam 
vértezni a hitemmel, segítségkérı 
imádsággal. 
Nagyon sok ember azt gondolja, 
hogyha rosszat tett, elrontott valamit, 
megbántott valakit, ı nem méltó 
semmire, nincs kiút, nincs lehetıség a 
jóvátételre. Ezért sokan még jobban 
megkeményítik szívüket, és tovább 
halmozzák a bőnt, az adósságot. A 
lehetıség a jóvátételre azonban mindig 
megvan Istennél. İ várja azt, hogy 
hozzá forduljunk, még akkor is, ha 
azok, akiket megbántottunk nem 
fogadják el bocsánatkérésünket. Nála 
készen van a bocsánat, az új élet és az 
újrakezdés lehetısége. Dávid is újra 
k e z d h e t t e ,  v é t k e s e n ,  d e  má r 
megtisztítva. Mi is újra kezdhetjük és ez 
nem a mi érdemünk, hanem a mi 
urunké Jézusé, aki minden vétkünket 
elvette, adósságunkat életével kifizette. 
Imádkozzuk hozzá bizalommal: „Tiszta 
szívet teremts bennem, és az erıs lelket 
újítsd meg bennem”. 

Imádság 
Uram te látod, hogy milyen mélyre 
süllyedtünk, mennyire megfeledkeztünk 
r ó l ad ,  me n n yi r e  n i nc s  id ı n k 
e l c s e n d e s e d n i ,  r á d  f i g y e l n i , 
kiimádkozni akaratodat. Kérünk azért, 
add nekünk a te erıs lelkedet, hogy 
kiemeljen a csüggedésbıl, adj tiszta 
szívet, hogy hozzád, önmagunkhoz is és 
másokhoz is ıszinték tudjunk lenni, adj 
bátorságot, bőneinket beismerni, 
mulasztásainkat  jóvátenni .  Adj 
t i sz tán lá tá s t  a  d ö nté se inkb en , 
j ó z a n s á g o t  é s  b é k e t ő r é s t 
felebarátainkkal szemben. 
Adj kitartást a hitben, becsületet a 
h a z á b a n ,  b ö l c s e s s é g e t  a 
kormányzásban,  t isztességet és 
emberséget a világban. Jézusért. 
Ámen. 
 

Sugárné Damó Márta 
    

   
A Magyar Köztársaság Kormánya 
nem tett eleget a Magyar Köztársaság 
2008. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló 2009. évi CXXIX. tv. 9. 
§ (5) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségének, azaz 2010. február 
15-ig nem alkotott kormányrendeletet 
a 2008. évi kiegészítı támogatás el-
számolásáról. A Magyarországi Re-
formátus Egyház Zsinatának Elnök-
sége ismételten felemeli szavát a kor-
mány jogbiztonságot sértı magatartá-
sa ellen, hiszen újra csak azt tapasz-
taljuk, hogy a jogállamiságot éppen 
azok nem tartják tiszteletben, akiknek 
ırködni kellene felette. A kormány-
rendelet megalkotásának hiánya azt a 
jogos aggodalmat kelti, hogy a kor-
mány az egyházi fenntartásban mő-
ködı közoktatási intézmények diák-
jait és azok családjait szándékosan 
megkülönböztetetten hátrányos hely-
zetbe kívánja hozni. Ezúton szólítjuk 
fel a kormányt, hogy a törvényben 
meghatározott kötelezettségének ké-
sedelem nélkül tegyen eleget. 
 

Budapest, 2010. február 17. 
Dr. Bölcskei Gusztáv 

lelkészi elnök 
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A Pápai Református Kollégium Dadi 
Általános Iskolájának lelki életérıl: 
 
Alsó tagozat:  
Iskolánkban változások sorozata 
kezdıdött azzal, hogy a református 
egyház átvette az intézményt. 
A tantervi oktatásban továbbra is 
igyekszünk a színvonalat növelni, de a 
lelki nevelés, az útkeresés Istenhez, 
Isten igéjének ismerete és megértése, 
valamint annak megértetése új 
pedagógiai kihívás. 
E feladat az egész munkánkat átszövi, 
de helyet és idıt is adunk a reggeli 
áhitatokon a lelki nevelésre. 
A fokozatosság elvét betartva ma már a 
hétkezdı-és záró áhitatokat a tiszteletes 
úr a templomban, míg a hétközi 
áhitatokat a pedagógusok felváltva 
tartják tagozat szintjén a gyerekeknek. 
A kicsiknek –életkori sajátosságaikat 
figyelembe véve- folyamatosan adjuk át 
a bibliai ismereteket úgy, hogy lelkileg 
közeledjenek Istenhez és az ı 
egyszülött fiához, Jézushoz. 
 

Tóth Józsefné tanítónı 
 
Felsı tagozat:  
E cikk megírása elıtt két dolog jutott 
eszembe: 
Ma, amikor a bulvárlapok, a híradó 
szinte minden héten tudósít egy-egy 
iskolával kapcsolatos rettenetes hírrıl, 
verekedésrıl, alkoholtól rosszul lett 
diákokról, Isten milyen különös 
kegyelme az, hogy mi a reggeli áhítatok 
áldásairól számolhatunk be az 
olvasóknak. 
Hosszú évekig elképzelhetetlen volt, 
hogy a pedagógusok Isten igéjérıl 
beszéljenek, az istentiszteleteken is csak 
titokban vehettek részt, az egyházi 
esküvıt sem nézték jó szemmel. Hány 
és hány nagyszülı, dédszülı – akik 
átélték a nehéz idıket, de nem érhették 
meg a változást – fogadná kitörı 
örömmel és könnyes szemmel a 
református iskola, az áhítatok létét. 
Iskolánk minden napot ¾ 8kor 15 
perces áhítattal kezd. A hétkezdı hétfıi 
és a hétzáró pénteki alkalmakat Kovács 
Tamás nagytisztelető úr vezetésével a 
templomban tartjuk. Minden hónap 
utolsó hétfıjén a katolikus egyház 
képviseletében vendég igehirdetı 
érkezik. 
A hét többi napján – az életkori 
sajátosságokat is figyelembe véve – 

külön győlik össze az iskolában az alsó 
és felsı tagozat. Ezeken a napokon egy-
egy osztály és egy-egy pedagógus 
felelıs – heti váltásban – az áhítatokért. 
Tiszteletes Úrtól kaptunk áhítatos 
könyvet, amelyben mindennapra 
található egy rövid igerész és az ehhez 
tartozó magyarázat. A kiválasztott igék 
ebben az évben a Tíz Parancsolathoz 
kapcsolódnak. 
Természetesen, mi pedagógusok 
választhatunk másik, hozzánk közelebb 
álló, kedvesebb igét is. Gyakran egy-
egy tanulságos történettel próbálunk 
megvilágítani egy-egy igerészt. 
A gyerekek is tevékeny résztvevıi az 
áhítatoknak: igét, imádságot, történetet 

olvasnak. 
Büszkék vagyunk arra is, hogy több 
tanulónk vállalkozik hangszeres 
k í sé r e t r e :  x i lo fo no n ,  g i t á r r a l , 
szintetizátorral kísérik az énekeket. 
Szülık és pedagógusok egyetértünk és 
hisszük, hogy ebben a „kapaszkodók” 
nélküli világban, ahol gyerekeink 
gyakran kapnak torz képet a valóságról 
a médiából, az internetrıl, mennyire 
fontos, hogy ezeken az áhítatokon örök 
értékekkel,  igazságokkal,  egész 
é l e t ü n k r e  k i h a t ó  i g é k k e l 
ismerkedhetnek meg. 
 

Rokosz Márta tanár, hitoktató 
  

 

    

 
Ha megkérdeznénk gyülekezeteinket, 
hogy mi az, ami életükbıl hiányzik, 
akkor azt hiszem kilencven százalék-
ban azt mondanák, hogy az ifjúság, 
amely nem jár a gyülekezetbe. Persze 
az ifjúság alatt sokan sok mindent érte-
nek, néha még a negyven-ötven éves 
„fiatalság” is kimarad a gyülekezete-
inkbıl. De alapvetı igazság, hogy ha a 
tizenhárom, tizennégy éves fiatalok 
„kikonfirmálnak” a közösségbıl, akkor 
nehezen találnak vissza.  E z é r t 
olyan fontos, hogy a megkonfirmált 
fiatalok megmaradjanak a gyülekezet 
közösségében. Emberileg azonban 
teljesen érthetı, hogy a magányos fia-
tal gyülekezeti tag nem jár szívesen 
olyan társaságba ahol egyedül érzi 
magát. Az egyházkerült ifjúsági elı-
adója éves jelentésében ezért biztatta a 
gyülekezeteket és a lelkipásztorokat, 
hogy fogjanak össze és közösen szer-
vezzenek ifjúsági köröket.  

  
A Héthatár gyülekezetei ebben is meg-
elızték az egyházkerültet .  A 
nagyigmándi, kisidmándi, banai és 
bábolnai gyülekezetek már majdnem 
fél éve közösen tartják ifjúsági óráikat. 
Eddig elmondható, hogy az érdeklıdés 
töretlen, hiszen hetente tartunk össze-
jöveteleket, és általában szép számmal 
győltünk össze minden alkalmon. 
Ilyenkor egy-egy mindennapi témát 
járunk körbe a Biblia alapján (pl. siker, 
reklámok, tolerancia). De nem csak 
igetanulmányozással telik az idı, lehe-
tıség van kötetetlen beszélgetésre, 
játékra filmvetítésre. 
  Alig várom már a jó idıt, hogy 
kiszabaduljunk a gyülekezeti terem 
„fogságából” és közös bográcsozással, 
szalonnasütéssel, szabadtéri progra-
mokkal múlassuk az idıt. 

MVP 
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 János evangéliuma szerint Jézus maga 
vitte a keresztet a Golgotára. Megváltó 
Urunknak minden bizonnyal nagyon 
nehéz volt a durva kereszt, ami az egész 
világ bőnéért vett a vállára. A Bőntelen, 
a Tiszta - Szent szótlanul vállalt értünk 
gúnyt, szidalmat, leköpdösést és 
kereszthalált. A halállal szembenézve is 
legfıbb küldetése Isten akaratának 
teljesítése volt. „Isten szeretet.” (1Jn 
4,16) A szeretet Istene akarata az, hogy 
a bőnt megbüntesse, de a bőnöst 
megmentse szent Fia élete árán. Örökre 
szóló áldozat ez. Eltörölte vétkünk, és 
odaszegezte a vádiratot, amely minket 
terhel a keresztfára. Üdvösség! 
Kárhozat! Ezt hirdeti a kereszt. Isten rád 
és rám bízta a választás jogát.  
Nagypénteken három kereszt sötétlett a 
koponyák hegyén, középen Isten szent 
Fia, Jézus Krisztus keresztje, mellette 
jobbról az egyik, balról a másik 
gonosztevı keresztje állt, akik Jézust 
elítélték nem ismerték fel benne a Világ 
Világosságát (Jn 8,12).  Olyan 
elvetemült bőnözı emberek közé, akik a 
zsidók törvénye szer int  bőnös 
életvitelükkel kiérdemelték a borzalmas 
kereszthalált. Mindezek tudatában 
hiszem: nem Pilátus vagy a nagytanács, 
esetleg a nép akarata teljesült. Sokkal 
inkább Isten életmentı szeretete folytán 
került a két gonosztevı fizikailag is 
Jézus közelébe, pontosan Jézus mellé. 
Életük utolsó óráiban látták, hallották, 
hogyan imádkozik azokért, akik İt 
szidalmazták, elítélték, keresztre 
feszítették: „Atyám bocsáss meg nekik, 
mer t  nem tud ják mi t  cse l ek-
szenek!” (Lk 23,32b) Az Isten által 
felkínált kegyelmet – az örökélet 
lehetıségét – az egyik lator nem ismerte 
fel Jézus személyében. Gúnyosan így 
káromolta İt: „Nem te vagy a Krisztus? 
Mentsd meg magadat és minket is!” (Lk 
23,19) 
 A Szentírást olvasva megérezzük a lator 
szavából, hogy nem bánta meg bőnét, 
helyette a jogosnak vélt önigazolás, a 
követelızés került elıtérbe, amely 
örökre bezárta elıtte az üdvösség ajtaját. 
Az ı keresztje a lázadás keresztje. 
Ellentétben a másik latorral, aki így 
figyelmezteti társát: „Nem féled az 
Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt 
vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink 
méltó büntetését kapjuk, de İ semmi 
rosszat nem követet el.” (Lk 23,40-42) 
Majd így szólt: „Jézus, emlékezzél meg 
rólam, amikor eljössz királyságodba.” 

Jézus szava szelíden, bíztatóan szólt a 
la torhoz:  „Ma ve lem leszel  a 
paradicsomban.” A bőnbánat a 
megtérés keresztje. 
Ennek a latornak a keresztje: Most 
teljesedett be az újszövetségi prófécia, 
amit az agg Simeon jövendölt a gyermek 
Jézus felıl: „Íme, İ sokak elesésére és 
felemelésére rendeltetett Izraelben. (Lk 
2,34)  
Mi mindnyájan kapunk, vagy magunk 
szerzünk magunknak keresztet. Van, 
akinek egész élete kereszthordozás. 
Némelyek bátran cipelnek súlyos 
keresztet. Mások könnyebb terhek alatt 
is roskadoznak, összeroskadnak. A 
közelmúltban hallottam a Kossuth 
rádióban egy riport kapcsán az alábbi 
igaz történetet. Emlékezetbıl próbálom 
felidézni. Szimpatikus, kedves szavú 
szemész fıorvosnı nyilatkozta a riporter 
hölgy kérdésére az alábbiakat: „ 
Csodálatra méltó azoknak a fél vak, 
vagy teljesen vak embereknek a 
bizakodása azokkal szemben, akik 
k i s e b b  p r o b l é m á k  m i a t t  i s 
kétségbeesnek. A negyven éves férfi, 
akinek látása korrigálására szemüveget 
írtam fel, teljesen kétségbe esett.”  
Nehézségeket elismerı, mégis bizakodó 
az a családanya, aki vakon szülte és 
neveli látó férje segítségével három kis 
gyer meküket .  Szavában semmi 
keserőség, panasz nem érzıdött a vakság 
keresztje miatt.” 
Mi  türe lmet len emberek e lke-
seredésünkben megismerhetjük a 
lázadás keresztjét és felismerhetjük 
jobbik esetben a bőnbánat keresztjét. 
Isten szívesebben tanítana más módon, 
ha hallgatnánk szavára, szívünk azonban 
ellenszegül, nem hajlik a jóra. A 
szenvedés mégsem értelmetlen, ha 
megtérést, bőnbocsánatot eredményez: a 
megtérés keresztjének segítségével. 
„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és 
beteljesítıjére, Aki az elıtte lévı öröm 
helyett- a gyalázattal nem törıdve – 
vállalta a keresztet és az Isten trónjának 
jobbjára ült. Gondoljatok Rá, Aki ilyen 
ellene irányuló támadást szenvedett el a 
b ő n ö s ö k tı l ,  ho g y  l e l k e t e k b e n 
megfáradva el ne csüggedjetek.” (Zsid 
12,2-3) Jézus keresztje a megváltás 
keresztje. 
 

Badics Lászlóné, Bokod 
    

 
    

RÉSZLETEK  EGY  
BIBLIA  ELKÉPZELT 

 NAPLÓJÁBÓL: 
Január 20. 
Nyugodt hetem volt. Újév elsı estéjén 
gazdám szokása szerint belémlapozott, 
olvasgatott innen-onnan, de azóta kézbe 
se vett. 
Február 16. 
Ma takarítás volt. A többi könyvvel 
együtt engem is leporoltak, aztán visz-
szake-rültem megszokott helyemre, a 
könyvespolcra. 
Március 24. 
Reggeli után a gazdám a kezébe vett. 
Néhány helyet kikeresett belılem. Az-
tán a zsebébe tett és elvitt az istentiszte-
letre. 
Május 8. 
Ma keményen dolgoztunk. Gazdámat 
bízták meg azzal, hogy vezessen be a 
gyüleke4etben egy bibliaórát és izgatot-
tan készült erre. Ide-oda lapozgatott 
bennem, nyugtalanul. Többnyire nem 
találta meg a keresett verseket, — pedig 
azok a helyükön voltak. 
Június 1. 
Ma valaki kinyitott és egy négylevelő 
lóherét helyezett el a lapjaim között. 
Hallottam, amint mondja: itt majd szé-
pen lepréselıdik. 
Június 29. 
Elıkerültek a bıröndök. A ruhákkal 
együtt engem is betettek az egyik táská-
ba. Úgy néz ki, hogy nyaralni me-
gyünk ! 
Július 10. 
Én még mindig a táskában vagyok, pe-
dig mellılem már mindent kipakoltak. 
Azt se tudom, hol nyaralunk ! 
Július 15. 
Ismét a régi helyemre kerültem, a polc-
ra. Elég strapás volt az utazás, nagy 
szorosságban voltam a többi holmival 
együtt. Fogalmam sincs, miért vittek el 
engem is a nyaralásra, ha egyszer se 
nyitottak ki ott. 
Augusztus 10. 
Ma megint belémlapoztak. Meghalt a 
gazdám barátjának a papája. Vigasztaló 
levelet írt. Ehhez kellett neki belılem 
néhány vigasztaló ige. Nagy nehezen 
talált is. 
Augusztus 30. 
Újra nagytakarítás. Megint leporoltak, s 
aztán visszatettek helyemre a polcra. 
Stb., stb. 
Kérdés:Lehetne ez a te Bibliád nap-
lója is? 
 
Közreadja: Kovács Tamás, Dad 
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 Talán sokan felkapták a fejüket, amikor 
meghal lot ták a  híré t ,  hogy a 
N a g y i g m á n d i  R e f o r m á t u s 
Egyházközség jótékonysági bált 
szervez. Sokszor, tévesen, az a képzet él 

bennünk az egyházról, hogy az komor, 
örülni és vidámnak lenni nem tudó 
emberek közössége. 
Erre a sztereotípiára cáfolt rá az a 

református bál, amit január 30-án 
tartottunk a Nagyigmándi Mővelıdési 
Házban. Az esemény terve már 2008 
végén felmerült. Próbaképpen 2009 
januárjában egy presbiter és kórus tagok 

családi találkozóját tartottunk, ami 
nagyon jó hangulatúra sikerült. Innen 
egyenesen vezetett az út oda, hogy 
megpróbálkozzunk bál szervezésével, 

ami több gyülekezetben már hosszabb 
hagyományra tekint vissza. 
A megnyitó rendhagyó módon történt, 
hiszen a nyitó tánc helyett a Református 
Kórus énekelt néhány vidám illetve 
hazafias éneket. A zenét a császári 
Mocsári Duó, erre az alkalomra három 
tagúra bıvülve biztosította. A hangulat 
az elejétıl a végéig igazán remek volt, 
sok tánccal és vidámsággal. 
A bál célja a közösségépítésen túl a 
templomunk felújítására való győjtés is 
volt. Hála a bálra jegyet, támogatói 
jegyet és tombolát vásárlóknak az 
alkalom több mint 400.000Ft bevételt 
hozott. 
Ez  úto n i s  köszö njük a  bá l 
szervezésével kapcsolatos mindennemő 
segítséget és támogatást, bízva benne, 
hogy e kedves alkalom hagyományt 
teremt majd Nagyigmándon. 
 
 
 

  8. KÉRDÉS: Annyira megromlottunk-
e, hogy a jóra egyáltalán alkalmatla-
nok vagyunk, minden gonoszra pedig 
hajlandók? 
Bizonyára úgy van, hacsak a Szentlé-
lek újjá nem szül bennünket. 
 
9. KÉRDÉS: Nem igazságtalanul cse-
lekszik-e Isten az emberrel, mikor tıle 
törvényében olyat követel, amit teljesí-
teni nem képes? 
Nem, mert az embert olyanná teremtet-
te, hogy teljesíthetné azt.  
Az ember azonban a Sátán ösztönzésé-
re, szándékos engedetlenségével mind 
magától, mind utódaitól az isteni aján-
dékokat elrabolta.  
 
10. KÉRDÉS: Büntetlenül hagyja-e 
Isten ezt az engedetlenséget és elszaka-
dást? 
Semmiképpen nem, sıt inkább rettene-
tesen haragszik, mind a velünk szüle-
tett, mind az elkövetett bőnök miatt,  
és azokat igazságos ítéletébıl  
mind ideig való, mind örökké tartó 
büntetéssel sújtja, amint maga 
mondotta:  
Átkozott minden, aki meg nem marad 
mindazokban, amik megírattak a tör-
vény könyvében, hogy azokat csele-
kedje. 

 

 
40 napos idıszak kezdetén vagyunk. 
Nem árt végiggondolnunk azt, hogy 
miért is ünnepeljük a böjtöt. Nem árt 
ezt tennünk annál is inkább, mert ma 
nagyon kevesen tartják meg a böjtöt. 
Nagyon kevés embernek változnak 
meg a szokásai ebben az idıszakban. 
Pedig a böjt 40 napja Jézus 40 napos 
böjtjére emlékeztette és emlékezteti a 
híveket. 40 napra volt szüksége Jézus-
nak ahhoz, hogy mennyei Atyjának 
színe elıtt böjtöléssel, imádkozással 
elcsendesedéssel készüljön fel hivatá-
sára, szolgálatára. 40 napra volt szük-
sége, hogy felkészüljön a tanításra, a 
gyógyításra, az emberek közötti forgo-
lódásra. Ha nem lett volna erre szüksé-
ge, bizonyára azonnal az emberek kö-
zé ment volna, és rögtön elkezdte vol-
na a tanítást, a gyógyítást. De İ elıbb 
böjtöl, elıbb elcsendesedik Atyja színe 
elıtt. Vajon nekünk nem lenne szüksé-
günk ilyen idıszakokra? Ha a mi 
Urunknak szüksége volt egy 40 napos 
Isten elıtt lételre, nekünk ne lenne? 
Bizony szükségünk van! Azonban az a 
szomorú tapasztalat, hogy sok ember 
nem érzi ennek szükségét. Nem érzi  

 
szükségét az Isten elıtti elcsendese-
désnek, nem érzi szükségét annak, 
hogy egy idıszakot az Isten színe elıtt 
töltsön. Pedig Jézus példájából láthat-
juk, hogy az emberekkel való érintke-
zésre, feladataink végzésére milyen jó 
Isten színe elıtt felkészülni.  Az Isten 
színe elıtt felkészült ember Isten sze-
retetével fordul embertársai felé. Az 
Isten színe elıtt felkészült ember fel-
készült a támadásokra is és azok kivé-
désére. Jézus a 40 napos böjt végén 
kapott támadást a sátántól, mivel azon-
ban 40 nap alatt a támadás kivédésére 
is felkészült, ezért nem tudott gyıze-
delmeskedni a sátán. Az élet várt és 
nem várt eseményeire való felkészü-
lésnek eszköze tehát a böjt. Nem pusz-
tán ételtıl és italtól való tartózkodás. 
Mert az lehet koplalás, diéta vagy fo-
gyókúra is. A böjt esetében azonban 
nem az a cél, hogy a kevesebb táplálék 
magunkhoz vétele által egészségeseb-
bek legyünk, hanem az Isten akarata 
szerinti élet, az Isten akarata szerinti 
döntés, az Isten akaratának megértése, 
elfogadása. 

Somogyi Györgyné, Dad 
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Február 13-án a hideg téli idı ellenére, s 
rossz útviszonyokat leküzdve az 
e g y h á z m e g y e  s z i n t e  m i n d e n 
gyü lekeze tébı l  megér kez tek a 
küldöttségek a komáromi református 
templomba. 
Itt rendezte meg a Tatai Református 
Egyházmegye a 2010. évi presbiteri 
konferenciáját. 
A teljesen megtelt templomban a 
rendezvény istentisztelettel kezdıdött, 
ahol Isten Igéjét fıtisztelető Steinbach 
József püspök hirdette. Igehirdetésének 
alapja a 2 Kor. 2. 12-17 versek voltak. 
Részletesen ki fej te t te ,  hogy a 
presbiterek egész tevékenysége az 
evangélium hirdetésérıl szóljon. Mit 
jelent a 21. században Isten Igéjének 
terjesztése, milyen feladatokat tudunk 
eb b en  vá l l a l n i ?  E l mo nd ta  az 
evangélium egy fix pont, ehhez bátran 
köthetjük tevékenységünket. Három 
gondolatkört említett amely mellett 
érdemes munkánkat végezni. 
A hely amihez kötött az igehirdetés. 
Isten akik közé állított ott kéri majd 
számon rajtunk vállalásainkat. 
A szóbeli bizonyságtétel. Az Ige 
hallásból van így kell ezt továbbítani. 
A hiteles élet. Ez az a bizonyságtétel, 
melytıl hitelessé válunk s rajtunk 
keresztül ítélik meg mások is Isten 
népét. 
Tegyük mi is a dolgunkat Isten 
dicsıségére, ne kutassuk a gyors 
eredményeket. 
E z á l t a l  s z á m o s  g ö r c s t ı l 
megszabadulunk. Tudjam azt, hogy 
hiteles életem Krisztus jó illatát 
sugározza. 
  A következıkben Ocskáné Nagy 
Júlia, komáromi fıgondnok köszöntötte 
a megjelenteket. 
İt  kö vetıen G yimó thy Géza 
egyházmegyei gondnok megnyitotta a 
presbiteri konferenciát. 
  A konferencia elsı elıadója, dr. 
Herczeg Pál nyugalmazott teológiai 
professzor. Elıadásának címe: Eskü a 
Bibliában volt. A Biblia könyveit sorba 
véve taglalta milyen fajta eskük 
léteztek az elmúlt idıkben. Mindig is 
fontos volt az adott szónak a súlya. 
Törvényes alapot is szolgáltatott a 
kimondott szó, mely szerzıdések, 
békekötéseket is szolgált. 
Sajnos léteztek a régi korokban is csaló 
eskük, melyeknek azonban nagyon 
súlyos következményeik is lehettek. Az 

eskü súlyát Isten nevének segítségül 
hívása biztosította. Beszélt az eskü 
utáni életvitelrıl is, hogyan változtatta 
meg egy ember, egy nép életét az adott 
szó, az esküvel tett fogadalom. 
   Dr.  Kocsev Miklós teológiai 
professzor elıadása elıtt elénekeltük a 
134. zsoltárt, az elıadó javaslatára 
fennállva, így segítve egy kis 
n y ú j t ó z k o d á s h o z  j u t t a t n i  a 
gyülekezetet. 
Elıadásában a presbiteri eskürıl szólt, 
t a g l a l v a  a z  e s k ü  s z e m é l y i 

összefüggéseit.  Érdekes módon 
egyházunkban 3-4 féle eskü szöveg 
l é t e z i k ,  m e l y i k e t  t e k i n t s ü k 
meghatározónak. Felvetıdik a kérdés, 
kinek az érdekében áll a szövegek 
változtatása? Szükséges-e, hogy az 
eskü szövege egységes legyen? Nagyon 
fontos tétel, hogy tudjam, az eskü  
szövegébıl melyik a fontos számomra! 
Vannak olyanok akik tudják az eskü 
szövegét azonban alkalmatlanok a 
benne foglaltak megvalósítására. 
Nagyon fontos kérdés, hogy mindent 
nekem kell-e csinálnom?  Különbség 
van-e az eskü és a fogadalomtétel 
között? Melyiknek van nagyobb súlya, 
s hogyan lehet számon kérni? 
   A Pálóczi Év 2010. eseményeihez 
kapcsolódott a következı elıadó 
Gerecsei Zsolt, ácsi lelkipásztor, aki 
megismertetett bennünket Pálóczi 
Horváth Ádám életútjával, nagyszerő 
személyiségével. Elıadásában Pálóczit 
elsısorban, mint presbitert mutatta be. 
Kiemelte sokoldalúságát és számos 
tudományokban való jártasságát. 
   Ezek után a jelenlévı presbiterekbıl 

Molnár Péter által szervezett alkalmi 
énekkar Pálóczi énekeket szólaltatott 
meg. 
   A konferencia Máté László esperes 
zárszavával ért véget. 
A közel négyszáz fıs gyülekezet ezek 
után szeretetvendégségen vehetett 
részt, ahol érdekes, személyes 
beszélgetések keretében ejthettünk szót 
napi gondjainkról, eredményeinkrıl. 
 

Bogáth István   
 

 

 

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”. 
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A BIBLIA - Levél 
számodra… 

 
Éppen, hogy elmúlt a farsangi 
forgatag, és megkezdıdött a böjti 
idıszak, máris egy újabb ünnep állít 
meg bennünket. Március elsı 
vasárnapján Biblia vasárnapot 
tartanak szerte a gyülekezetekben. Jó 
ilyenkor különösen is több figyelmet 
szentelni az Élet Könyvének. Tegyük 
ezt mi is. 

 
Tudjátok, melyik az Újszövetség elsı 
könyve? Igen. Máté evangéliuma. És a 
második, harmadik és negyedik? Így 
van: Márk, Lukács, és János 
evangéliuma. 
Mit jelent ez a furcsa kifejezés, hogy 
evangélium? 
Ez egy görög szó. Ami azt jelenti, hogy: 
örömhír. A Biblia üzenetét ezzel az egy 
szóval lehetne összefoglalni: örömhír. 
A Biblia tehát nem történelemkönyv, 
nem regény – bár izgalmas olvasmány - 
, nem fenyegetések és törvények 
győjtemény, hanem egy olyan könyv, 
ami valami örömhírt tartogat mindenki 
számára. 
De mi lehet az az örömhír, ami mindig 
és mindenki számára érvényes? 
Keressük csak ki a János 3,16-ot! 
Olvassuk el közösen! 
„Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy (ha) aki hisz 
ıbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” 

Tudod ki tartozik a világba? Te is? 
Akkor most olvassuk el úgy, hogy a 
világ szó helyett mindenki a sajátját 
mondja! 
Hát nem jó hír ez? Fontos vagy! 

Ezt mindig, minden körülmény között 
jó tudni! 

 
Ha a világon mindenki meghallaná 
Isten szavát, hinne Benne, és engedné, 
hogy a szívéhez szóljon, akkor egészen 
más volna ez a világ. Sokan vannak, 
akik még soha nem hallották Isten 
Igéjét, és sokan vannak, akik hallották 
ugyan, de nem hisznek benne. Így volt 

ez a bibliai korban is. Akik nem hittek 
benne, és nem engedelmeskedtek Neki, 
azok bajba kerültek.  
De voltak sokan, akik hallgattak  

Isten Igéjére, és ezekért az emberekért 
Isten csodálatos dolgokat mővelt. De jó 
lenne, ha ti is ezek közé tartoznátok! 
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XIV. évfolyam   3. szám 8.      

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: megkeresztelték: Edvy Gvendolint, Samai  Rékát 
         Urunkhoz tért Süveg László, Péntek Sándor 
Bakonyszombathely: Urunkhoz tért Ódor Józsefné. 
Bana-Bábolna:Urunkhoz tért Takács Lajos 
Bokod: Urunkhoz tért Balogh Pál és Baráth Pál 
Dad: Urunkhoz tért  Karancsi Pálné, Székely Zoltánné 
Kisigmánd:Urunkhoz tért  Kozicz Sándorné  
Kömlıd: megkeresztelték Bánfalviné Stasz Anitát, Bartl Évát, 
                Juhászné Vépi Zsuzsannát 
Nagyigmánd: Urunkhoz tért Vörös Sándorné 
Oroszlány: Urunkhoz tért Bodnár Józsefné 
Réde: Urunkhoz tért   Horváth Ferenc, Buda Ferencné,  
           Biró Istvánné, Balogh Vilmosné 
Tárkány:  Urunkhoz tért   Szabó Miklós presbiter, 
                 Töltési József presbiter, volt gondnok 

Nagyigmándi harangszó a Kossuth rádióban 
Ha a rádió programbeosztása nem változik addig, akkor márci-
us 22-én és 27-én a Kossuth Rádióban a Nagyigmándi Refor-
mátus Templom harangja fogja a déli harangszó címő mősor-
ban hirdetni Isten kegyelmét. Aki kíváncsi és teheti, hallgassa 
az aznapi adást! 

Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idı, most vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! – 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 
Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ısapáink, 
Kik szabadon éltek-haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 

Sehonnai bitang ember, 
Ki most, ha kell, halni nem mer, 
Kinek drágább rongy élete, 
Mint a haza becsülete. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 
Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart, 
És mi mégis láncot hordtunk! 
Ide veled, régi kardunk! 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 

A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy híréhez; 
Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot! 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
 
Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak, 
És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

Petıfi Sándor 


