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Egyetlen földi szónak sincs édesebb 
csengése, mint ennek az egynek: Anya. 
Néz téged, megtanít beszélni, nevetni, 
szeretni, óv, véd. Betegséged alatt ápol, 
gyógyít. Tejét adja mikor kicsi vagy, 
kenyerét midőn nagy vagy, az életét 
mindig. Akinek azt mondod: Anyám, és 
aki neked azt mondja: Gyermekem. 
Az anyaságot nem lehet szavakba önte-
ni igazán, az anyaságot érezni kell. 
Anyának lenni kicsit olyan, mint szerel-
mesnek lenni. Anyának lenni olyan, 
mintha ajándékba kapnád a holdat, de 
mégsem tudsz vele mit kezdeni. 
Anyának lenni a legcsodálatosabb do-
log a világon. Soha ne hagyjuk maguk-
ra őket, figyelmünkkel, szeretetünkkel, 
gondoskodásunkkal legyünk hálásak 
egész életünkben. 
 
„Megvan az az egy szó 
 Amire úgy vágytam 
„ Édesanyám”-ebben, 
Mindent megtaláltam.” 
 

Hérics Józsefné 

Miközben ezeket a sorokat írom a Bala-
tonfüredi Siloám otthon aulájában ülök, 
az éves lelkésztovábbképző alkalom 
szerdai előadásait várva. Bár, csak nem-
rég kezdődött el az alkalom a megjelent 
lelkészek számából látszik, hogy igazán 
nagy az érdeklődés az idén meghirdetett 
téma iránt. A szervezők még az első 
előadás előtt úgy fogalmazták meg, 
hogy „idén a lelkész áll a középpont-
ban”. Tehát ez alatt a négy nap alatt 
olyan előadásokat hallhatunk, melyek 
arról szólnak, hogy ki is a lelkész ma. 
Ennek a látszólag egyszerű kérdésnek a 
megválaszolásával talán mindnyájan 
jobb, és eredmé-
nyesebb munkát 
fogunk tudni 
végezni a hét-
köznapokban, 
saját gyülekeze-
teinkben. 
Remélhetőleg ez 
a jobb és ered-
m é n y e s e b b 
munka megérző-
dik majd a hét-
határ közösségé-
ben is, hiszen a 
kiskörben szol-
gáló lelkészek 
nagyobb része 
éppen itt van ezen az alkalmon. Mind-
nyájunk számára nagyon fontos, hogy 
tovább képezzük magunkat, és fejlőd-
jünk lelkészi szolgálatunkban. Persze 
nem ez az egyetlen haszna egy ilyen 
összejövetelnek. Hiszen önmagában az 
a tény, hogy négy napra és három éjsza-
kára kiszakadunk a megszokott környe-
zetből, és ez idő alatt rég nem látott 
barátokkal és ismerősökkel, kollegákkal 

találkozunk nagyszerű lehetőség. Száz 
kilométer távolságból, egy olyan lel-
késszel beszélgetve, aki egészen másfé-
le helyről érkezett a saját gyülekezetünk 
gondjai és bajai is más megvilágítást 
nyernek. Mert kicsit távolabbról szem-
lélve talán teljesebben látjuk a képet mi 
magunk is. 
Amikor ilyen szép időben eljövünk 
otthonról a kedves testvéreink gyakran 
kívánnak jó pihenést, még akkor is ha 
az ember egy ötven gyerektől zsibongó 
buszra száll fel éppen. S látszólag most 
is hasonló a helyzet, szép környezetben, 
jó barátokkal és ismerősökkel vagyunk 

együtt. Mégis ahogyan a gyerektábor 
nem szórakozás, legalábbis a tábort 
vezető lelkészek. Úgy ez a mostani to-
vábbképzés is inkább hasonlít iskolára, 
mint nyaralásra. Igazi célja az, hogy 
gyülekezeteinket jobban tudjuk építeni, 
az igét hitelesebben tudjuk hirdetni. 
S persze azért egy kicsit cél az is, hogy 
kikapcsolódjunk. 

MVP 
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„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tart-
satok könyörgéseket, imádságokat, 
esedezéseket és hálaadásokat minden 
emberért…” 
Timóteus 2,1. 
 
A történelemben a keresztyénség volt 
az első mozgalom, ami nem származási 
alapon, vagy a félelemre, bölcsességre, 
tudományra alapozva próbálta meg-
nyerni az embereket, hanem szeretettel 
igyekezett mindenkit bevonni az egy-
ház közösségébe. A féltő szeretet vezet-
te őket, hogy minél több embert meg-
mentsenek a kárhozattól és így gyara-
pítsák az üdvözülők seregét. A korabeli 
keresztyének úgy látták, hogy az egy-
házon kívüli embertársaik nagy sebes-
séggel rohannak a vesztükbe és az ő 
feladatuk az, hogy megakadályozzák 
ezt. Ebben a nagyszabású mentőakció-
ban nem volt többé jelentősége a szár-
mazásnak, ki melyik népből, nemzet-
ségből való, nem számított a vagyoni és 
a társadalmi helyzet sem. Egy volt a 
lényeg, minél több embert megnyerni 
Jézus Krisztusnak. 
Az emberi lelkek megmentéséért foly-
tatott küzdelem legfontosabb eszköze 
az imádság! 
Az imádsággal kapcsolatban a követke-
ző dolgokat biztosan átélték az első 
keresztyének: 
Imádkozni nehéz 
Legalábbis elmélyülten, őszintén, biza-
lommal imádkozni nem mindig köny-
nyű. A komoly imának a legnagyobb 
ellensége a felszínesség, a kishitűség, 
az állandó elfoglaltság, a lustaság. Az 
ember sokszor már kétségekkel fog 
hozzá és az ördög ott duruzsol a fülébe: 
nem hallgat meg, nem tud rajtad segíte-
ni, vedd inkább a saját kezedbe a sor-
sod alakítását, hallgass az ösztöneidre, 
az indulataidra. Kár szépíteni, az ördög 
sokszor sikerrel térít el bennünket az 
elmélyült, komoly imától. Imádkozni 
nehéz, de életbevágóan szükséges tevé-
kenység! Vegyük figyelembe Pál taná-
csát. Imádkozzunk minden emberért! 
Ne csak a saját személyes ügyeinkért, a 
közelünkben lévő emberekért, hanem 
tágítsuk a kört: könyörögjünk a többi 
gyülekezetért, az egyházon kívüliekért, 
hazánkért, ellenségeinkért, az emberi-
ség jövőjéért. 
Imádkozni érdemes 
A kipróbált , sokat tapasztalt testvérek 
számtalanszor átélték a meghallgatott 
ima áldását. Amikor az Úr megmutatja 

szeretetét, erejét a kegyelmére szoruló 
embernek. Valóságos csoda Isten be-
avatkozásának átélése. Érdemes tehát 
imádkozni, könyörögni, kérdéseinket, 
félelmeinket az Úr elé tárni. Az imád-
kozó ember élete egészen más minősé-
gűvé válik, mert tudja, hogy nyugodtan 
rábízhatja magát Isten vezetésére és 
bölcsességére. A rendszeres, elmélyült 
ima jót tesz az életvezetésnek, az ide-
geknek, erősíti a hitet, derűssé, boldog-
gá, elégedetté tesz. 
Az imádság életformává válik 
Pál nagyon sok mindenben példája a 
mai keresztyéneknek is. Isten gondos-
sága, bölcsessége látszik abban, hogy 
pont Pált választotta ki a hatalmas fel-

adatra, hogy sokaknak elvigye az evan-
géliumot. Pál állandó kapcsolatban volt 
az Úrral, tanácsait megfogadta, paran-
csait végrehajtotta. Az apostolság, az 
igehirdetés és imádság életformájává 
vált. A hitből fakadó tettek és esemé-
nyek nem ritka vendégek, hanem állan-
dó társak voltak Pál életében. Jó lenne, 
ha a mi életünkbe is szervesen beépülne 
az imádság, kialakulna bennünk az 
olthatatlan vágy, hogy kapcsolatba ke-
rüljünk és maradjunk az Istennel. Az 
ima életforma lehet a számunkra is, 
olyanná válik, mint a levegővétel. 
 

Juhász Róbert 
Császár 

      Ünnepi istentisztelet volt a kisbéri 
református gyülekezetben március kö-
zepén. Steinbach József dunántúli püs-
pök és az egyházkerület vezetői láto-
gattak el városunkba. Az évenkénti 
kanonika vizitáció mellett létezik egy 
úgynevezett generális vizitáció is, ami-
kor az egyházkerület püspöke keres fel 
egy- egy gyülekezetet.   Az első napon 
megvizsgálták gyülekezetünk hivatalos 
dokumentumait, majd másnap istentisz-
telet és nyilvános presbiteri gyűlés kö-
vetkezett.   
     Az istentiszteletet Vajs Tibor lelki-
pásztor és Máté László esperes nyitotta 
meg köszöntéssel, imádsággal. Az ige-
hirdetésben Steinbach József püspök 
Pál apostol utolsó életszakaszáról be-
szélt. Pál utolsó éveit egy római börtön-
ben töltötte.  A versek üzenetének ki-
bontását Simon András grafikus egyvo-
nalas bibliai grafikáihoz hasonlította.  
Az élő hitű ember grafikáját így ismer-
hetjük meg a textusból:  

1. Az élő hitű ember nem csügged 
2. Az élő hitű emberre a készséges 
szolgálat jellemző 
Az élő hitű ember tud távozni arról a 
helyről, ahová korábban Isten állította 
Az igehirdetés után Köntös László lel-
készi főjegyző imádkozott a gyülekeze-
tért, majd Dr. Huszár Pál egyházkerüle-
ti főgondnok, a Zsinat világi elnöke 
nyitotta meg a nyilvános presbiteri gyű-
lést. Először Vajs Tibor, gyülekezetünk 
lelkipásztora számolt be közel 20 éves 
kisbéri szolgálatáról, majd Máté László 
esperes ismertette a hivatali vizsgálat 
jegyzőkönyvét, melyben minden rend-
ben találtatott. Ezután a püspök úr kö-
szöntötte lelkipásztorunkat az őszi hi-
vatali beiktatása és a 2 évtizedes szol-
gálata alkalmából. Végül Vörös Sán-
dor, gyülekezetünk új főgondnoka, a 
gyülekezeti terembe hívta az egyházi 
vezetőket és a presbitérium tagjait.  
 

           Szász Lídia Dóra 
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  1.„Ezért tehát mi is, akiket a bizony-
ságtevőknek akkora fellege vesz körül, 
tegyünk le minden ránk nehezedő ter-
het, és a bennünket megkörnyékező 
 bűnt, és állhatatossággal fussuk meg 
az előttünk levő pályát. 
2.Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére 
és beteljesítőjére, aki az előtte levő 
öröm helyett  - a gyalázattal nem tö-
rődve -  vállalta  a keresztet, és az Is-
ten trónjának a jobbjára ült. 
3.Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irá-
nyuló támadást szenvedett el a bűnö-
söktől, hogy lelketekben megfáradva 
el ne csüggedjetek. 
4.Mert a bűn ellen való harcban még 
nem álltatok ellen egészen a vérig,”    
    (Pál Apostol: A zsidókhoz írt levél 
12, 1-4) 

Immár harmadik alkalommal hívogatta 
a császári templom hármas harangsza-
va a  
2001,1991,1981,1971,1966,1956,1951,
1946,1941 és 1941 előtti években kon-
firmált testvéreinket. 
A különböző évfolyamokból, akik el 
tudtak jönni a meghívásra, - minden 
túlzás nélkül – nem bánták meg. 
A 25. zsoltárral kezdődő Istentisztele-
ten az énekeket Szabó Nikoletta kísérte 
100 éves orgonánkon. 
„Fel, barátim, drága Jézus zászlaja 
alatt , Rajta bátran, megsegít és  
győzedelmet ad. Bízzatok, mert Jézus 
eljön, Ő a fő vezér,  Zengje ajkunk: 
hozzád esdünk győzedelemér’!” 
(471.dicséret 1.verse) eléneklése után a 
fentebb idézett Pál Apostoli levél volt 
a prédikáció alapigéje.  Az Igehirdetés 
szolgálatát ,  Csákainé Szabó Natália 
lelkésznő vállalta. „Nati” a császári 
templomban tett konfirmációi fogadal-
mat 10 évvel ezelőtt. Nagy öröm volt 
Őt hallgatni, mint Igehirdetőt. Prédiká-
ciójára  a  434.dicséret 1.versével –
„Vezess Jézusunk…”válaszolt az ün-
neplő gyülekezet. 
A hirdetésekben Juhász Róbert Nagy-
tiszteletű Úr elmondta, hogy a találko-
zó perselypénzét a kerítés felújítására 
fordítja a gyülekezet. 
A templomi együttlét második részé-
ben Mészáros János Elek az Alcsúti 
Református  Egyházközség presbitere-
ként gyülekezete  testvéri üdvözletét 
hozta közénk ,nem csak szóban. 
János testvérünk több országos és nem-
zetközi énekverseny győztese. 
Szuggesszív előadása, 2. blokkban 5-5 
énekkel színesítette az ünnepet.   
A szlovákiai Léváról érkezett  
Fuszkóné Süle Gizella testvérünk 1936
-ban konfirmált. Nagy boldogság volt 
számára , hogy részt vehetett ezen a 
megemlékezésen. „Giza” néni - 87 
évesen – fizikailag fitt és elegáns, szel-
lemileg friss. Egyedül utazott „haza”, 
vonattal és busszal. További jó egész-
séget kívánunk Neki. 
Imádságban emlékeztünk  örökre eltá-
vozott társainkról, testvéreinkről, a 
Mindenható vigasztalását kérve. 
A délután további része  szeretet ven-
dégséggel folytatódott a szomszédos 
Gyülekezeti Otthonban. Friss pogácsa, 
sütemény, tea és császári bor mel-
lett ,fehér asztalnál kialakultak a be-
szélgető, emlékező kis csoportok.  
Jó hangulatban, sötétedésig együtt ma-

radva, ölelkezve búcsúzkodtak a test-
vérek egymástól. Megígérték egymás-
nak, hogyha a Jó Isten is úgy akarja a 
következő alkalomra is eljönnek. 
Az első találkozón -2009-ben- megnyi-
tott könyvbe , évente beírták nevüket a 
jelenlévők.  
Istennek legyen hála , hogy létre jöhe-
tett ez a szép esemény. Sikeres szerve-
zéséért és lebonyolításáért köszönet 
illet minden segítő és  támogató testvé-
rünket. 
 

Beke Zsigmondné (Császár) 

Elbeszélünk 
 
Mindenki mondja a magáét 
Mármint amit fontosnak tart ő 
Sokan észre sem veszik hangjuk 
Csak a falaknak szól ércesen 
 
De mondják, mint a felhúzottak 
Csak nem tiktakolnak, szólnak 
Pedig a csend a bölcs is ott van 
Éppen elég volna előbb tán 
 
A Székely még mondja pontosan 
Lényeget, mit kevesen értünk 
Pedig rólunk is szól a mondás 
,,Sok beszéd szegénység"érted? 
 
Cselekvés vagy csendes áhítat 
Sokszor többet ér, mint kiáltás 
Mert az Úr a csendben is ott van 
Megérti szóló sóhajodat 
 
Hétfőn közös imánkat küldjük 
A mészkőből rakott falakon  
A bent szólóknak kik fontosak 
Mert népakarat által szólnak 
 
Tegyenek tiszta alaptörvényt 
Mely a nemzetünket szolgálja 
Érezze magáénak koldus  
S a nem különb úrhatnám is 
 
Remélem a Szent Korona tan 
Alapja lesz az új törvénynek 
Nem lesz attól ósdi csak igaz 
Angyalok mutassák az utat! 
 
Tatai Ferenc Ete, 2011-04-15 
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 Kedves Olvasók! 
 
Különösen aktuális az egyházi ünnep-
körnek ebben az időszakában húsvét 
küszöbén, a mi témánk, amely a gyá-
szolókhoz szól, hiszen húsvétban a 
feltámadott Jézus Krisztust ünnepeljük, 
az élet győzelmét a halál felett. 
Nem is olyan rég a Vérteskethelyen 
megtartott egyházmegyei asszonykon-
ferencián, hívő nagyasszonyunk 
Zsindelyné Tüdős Klára életéről és 
munkásságáról volt szó. Isten marká-
ban című könyvéből szeretnék idézni: 
„Nagy úr a halál! A hideg ágyak mel-
lett vigyázzba mered az az ember is, 
aki komázni próbált vele. Mellbeverő 
gondolat az a—„ma neked holnap ne-

kem”. 
A keresztyének halál feletti kétségbe-
esése arról árulkodik, hogy a hívő em-
bereknek milyen kapcsolatuk van a 
Feltámadott Krisztussal. Keresztyén 
hitünk konfirmációja nem az Úrasztalá-
nál történik, hanem annál a koporsónál, 
amely rázárul a nekünk legkedvesebb-
re. Súlyos vizsga ez! A Mester maga 
kérdez. Azt kérdezi, amit Mártától Láz-
ár halálakor.” Hiszed-e, hogy aki hisz 
énbennem, ha meghal is él”. Itt derül 
ki, hogy hisszük-é, valljuk.é a szívünk-
kel, amit a szánk annyiszor elmond, 
hogy Jézus a feltámadás és az élet, és 
aki benne hisz, soha meg nem 
hal ?” /46.old./ 
Kedves olvasók, súlyos vizsga volt a 

tanítványok számára is Jézus halála, de 
a kétségeket, a bánatot Jézus maga 
oszlatta el megjelenéseivel, amikor 
bebizonyította, hogy él, hogy Isten 
kihozta őt a sírból. Isten bennünket is 
és szeretteinket is képes kihozni a sír-
ból, van ígéretünk arra nézve, hogy Ő 
minket is feltámaszt, van ígéretünk a 
mennyek országáról ahol reménység 
szerint, lehetünk majd, van ígéretünk 
arra nézve, hogy Isten velünk van a 
halálunk után is. Valóban a hitünk pró-
bája az, hogy abba, amit az eszünkkel 
tudunk, a szívünkkel is bele tudunk-e 
kapaszkodni, akkor, amikor személye-
sen is érintettek vagyunk, amikor sze-
retteinket siratjuk. Segítsen az Úr ne-
künk, hogy valóban nehéz helyzetek-
ben alá tudjuk vetni magunkat az Ő 
akaratának, és rá tudjuk bízni a sorsun-
kat. Adjon igazi erőt és vigasztalást a 
feltámadott Jézus Krisztusban való 
hitünk, aki ezt mondta a tanítványai-
nak:” Ha valaki szeret engem, az meg-
tartja az én igémet, azt pedig az én 
Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk 
hozzá, és szállást készítünk magunknak 
nála”./ Jn. 14, 23. /  
Főtiszteletű Dr. Márkus Mihály nyu-
galmazott Püspök Úr írja a Dunántúli 
Református Lap „Református magyar 
vagyok”-című cikkében: „ Ha életemet 
megfelelően sikerült megalapoz-
nom,elmondhatom majd: tudom kinek 
hittem. Ha reménytelen állapotban 
visznek kórházba, tudom a további 
utat: Vagy haza megyek vagy hazame-
gyek. Vagy hazamegyek az X utca Z 
szám alá, vagy hazamegyek a mennyei 
hazába. A református ember-bölcsőtől 
koporsóig éli hitét…” 
Kedves Olvasók! Az Úr árassza ki re-
ánk áldott Lelkét, hogy, hogy megért-
hessük az Ő feltámadásának és az örök 
életnek titkát és reménységét! 
Ha valaki szeretne újságunknak ebben 
a rovatában bizonyságot tenni hitéről, 
meggyőződéséről, vagy szeretné meg-
osztani velünk kérdéseit, problémáit  
kérjük, írjon nekünk a damomarti /
kukac/t-online. hu email címre, vagy 
levélben a 2942 Nagyigmánd, Szikszai 
u. 53. postai címre. 

Sugárné Damó Márta 

lelkipásztor 

  

 Etén rendkívüli gyülekezeti 
gyermekalkalmak fogadták az érdeklő-
dőket a Gyermek istentisztelet keretein 
belül és kívül egyaránt. A gyermek is-
tentiszteleten három héten keresztül 
Húsvéti kellékeket készíttek a gyerme-
kek, Horváth Ilona vezetésével és Tálos 
Orsolya segítségével, akiknek nagysze-

rű munkáját ezúton is szeretnénk meg-
köszönni. Készült húsvéti ajtódísz, ka-
csa alakot ábrázoló tojástartó, hungaro-
cell húsvéti tojás, kiscsibe igazi tojás-
héjba ültetve, kartonlapokból húsvéti 
tojás, melyet a gyermekek önmaguk 
tetszés szerint díszítettek.  

Ezek a húsvéti kiegészítők mind-
mind a húsvéti bálunkra készültek 

meyet a gyermekek felajánlottak épülő 
templomi orgonánk építésére. Jó volt 
látni, hogy milyen nemes lelkű gyerme-
kek élnek a falunkban. Volt olyan alkal-
munk, ahol húsz gyermek készült a 
közeledő bálra.  

Hétközi délutáni alkalmakon 
kosárfonással is többen próbálkoztak, 

itt már nem csupán a gyermekek, de a 
felnőttek is kipróbálták önmagunkat. 
Közel 30 kosár készült a helyi lelkész 
vezetésével. Húsvéti tojásfestésünk 
alkalmával az ügyes kezek több száz 
tojást festettek. Mindenkinek köszönjük 
az alkotó részvételt. 

  
Bátki Zsuzsanna 
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2011. május 28-29-én szomba-

ton és vasárnap gyülekezeti kirándu-
lást szervezünk Etéről az Őrségbe. 

Terveink szerint szombaton 
megtekintjük: A Jeli Arborétumot, a 
Pankaszi Haranglábat, a Szikszay Edit 
néprajzi gyűjteményt, a Szalafő-
Pityerszeri skanzent, az őriszentpéteri 
katolikus és református templomot. 
Vasárnap: a magyarföldi templomban 
szlovéniai magyar református testvére-
inkkel közös istentiszteleten veszünk 
részt, délután a magyarszombatfai faze-
kasokat, a veleméri és s 
szentgyörgyvölgyi templomot keressük 
fel. 

Szállás a kerkafalvai és 
kerkáskápolnai vendégházakban lesz. 
Étkezések terén a szombati vacsorát és 
a vasárnapi ebédet a bajánsenyei Határ-
csárdában rendezzük, a többi étkezés 
önellátó rendszerben. 

Az utazás, a szállás, a két étke-
zés és a belépőjegyek költségei előzetes 
számításaink szerint aktív dolgozóknak 
11.000,-Ft, nyugdíjasoknak és nappali 
tagozatos diákoknak igazolvánnyal 
10.500,-Ft. Jelentkezni 2011. május 15-
ig lehet az Etei Lelkészi Hivatalban. 
Tel: 387-532 Mivel a befogadóképes-
ség 45 főben korlátozott így a helyeket 
jelentkezési sorrendben töltjük fel. 

 
A programváltoztatás jogát fenn-

tartjuk 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Húsvéti játszóházat szerveztek a 
kömlődi gyülekezet tagjai a helybéli 
gyerekeknek április 16-án szombaton.  
Az eseménynek a  Kerényi Béla Refor-
mátus Diakóniai Intézmények  adott 
otthont. 

A mintegy 25 résztvevő Kovácsné Vas 
Ágnes vezetésével és irányításával sok-
féle húsvéti ajándék elkészítésével is-
merkedett meg.  

Látjátok?  Mi ezt készítettük! 

Az ország nehéz gazdasági állapotára, 
valamint a központi költségvetés alakulá-
sára tekintettel, továbbá az államadósság 
csökkentése iránti kormányzati elhatáro-
zás támogatása céljából, a Magyarországi 
Református Egyház Elnöksége – az egy-
házkerületek elnökségei egyeztetése alap-
ján – úgy határozott, hogy idén nem kér 
segítséget az államtól ingatlanjai, templo-
mai felújításához, állagmegóvásához. 

A kormány a 2011. évi költségvetésben – 
szakítva az elmúlt évek gyakorlatával – 
ismét nagy összegű, összesen 1,2 milliárd 

forintos keretet hagyott jóvá az „egyházi 
kulturális örökség értékeinek rekonstrukció-
ja és egyéb beruházások” céljára. Ezzel a 
támogatási szándékkal ismét több, nagy 
értékű, közös örökségünk részét képe-
ző egyházi ingatlan helyreállítására, állag-
megőrzésére nyílna mód. 

Az Elnökség, az említett okokból, most 
mégis úgy döntött, hogy a felekezeti ará-
nyok figyelembevételével a ráeső, körülbe-
lül 200 millió forintos támogatásról lemond 
és beruházásait elhalasztja. Ennek megfele-
lően az MRE, egyházközségei, illetve intéz-

ményei nem igényelnek támogatást az erre a 
célra elkülönített keretből. A döntés olyan 
felújításokat, beruházásokat érint, amelyek-
re nézve nem hátrányos a halasztás. 

Az MRE javasolja, hogy az így megmaradó 
összeget az államadósság csökkentésére 
fordítsa a kormány. 

Az Elnökség a döntést a szerdai országos 
esperes-gondnoki értekezleten jelentette be, 
amelynek részvevői – az egyházmegyék 
vezetői – megértéssel és támogatással fo-
gadták a lépést.             (reformatus.hu) 

Nekünk is sikerült megcsinálni! 
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53. KÉRDÉS: Mit hiszel a Szentlélek-
ről? 
Hiszem először, hogy õ egyenlő örök 
Isten az Atyával és a Fiúval.  
Másodszor, hogy õ nekem is adatott, 
engem igaz hit által a Krisztusnak és 
minden õ jótéteményének részesévé 
tesz, engem vigasztal, és mindörökké 
velem marad.  
54. KÉRDÉS: Mit hiszel az egyetemes 
keresztyén Anyaszentegyházról? 
Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdeté-
től fogva a világ végezetéig az egész 
emberi nemzetségből Szentlelke és 
Igéje által magának az igaz hitben meg-
egyező, örök életre elválasztott sereget 
gyűjt, azt oltalmazza és megtartja;  
és hiszem, hogy ennek a seregnek én is 
élő tagja vagyok, és mindörökké az 
maradok.  
55. KÉRDÉS: Mit értesz a szentek 
közösségén? 
Először azt, hogy a hívők egyenként és 
együttesen mind tagok az Úr Krisztus-
ban, s minden õ javaiban és ajándékai-
ban részesek.  
Másodszor, hogy mindenki kötelessé-
gének kell ismerje, hogy ajándékaival a 
többi tagok javára és üdvösségére kész-
séggel és örömmel szolgáljon.  

1% 
Kedves Testvérünk! 
 
Kérünk, ha adód egy-egy százaléka 
felől 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”. 
 
Előző évben az egy százalékokból 
342693 forint érkezett. 
A kuratórium döntése értelmében a 
Hét Határ kiadási költségeit enyhítet-
tük vele. 

A kuratórium. 

   A héthatáros presbiterképzés harma-
dik állomására érkeztünk, 2011. április 
08-án. A nagyigmándi református gyü-
lekezet vendégszeretetét élveztük ezen 
az estén. 
A már bevált tematika szerint tartottuk 
meg ezt az alkalmat a 48 érdeklődő 
presbiter számára. 
   Sugárné Damó Márta, helybeli lelki-
pásztor áhítatával vette kezdetét  
együttlétünk. Ő, Isten Igéjét az Aposto-
lok cselekedetei 26. részének 1-23-ig 
tartó verseivel hirdette. 

Pál apostol megtérésének bizonyítéka-
ként tárta elénk a védőbeszédet. Ennek 
kapcsán szólt a hallgatósághoz Isten 
csodálatos átformáló erejéről. 
  Emlékeinket felidézendő három hitta-
nos fiatal, Sugár Eszter, Róth Ágnes és 
Pék Viktória elevenítették fel a Heidel-
bergi Káté néhány kérdését a gyüleke-
zet számára.  
   Krisztus lábnyomában címmel Sugár 
Tamás, nagyigmándi lelkipásztor tar-
tott vetített képes előadást. Saját, hely-
ben készített fényképeivel mutatta be 
számunkra azokat a helyeket ahol Jé-
zus járt. Ő egy békemisszió aktivistája-
ként járt a Szentföldön, így igazán hite-
les és maradandó beszámolót tartott 
számunkra. 
    Szakálné Maller Csilla a Presbiteri 
Szövetség Tatai szervezetének titkára 
előadásában a presbiteri tisztségről, a 

presbiterré válás folyamatáról beszélt 
az egybegyűlteknek. Beszélt arról ho-
gyan juthat el valaki addig, hogy pres-
biterré válasszák. Előadásában foglal-
kozott a presbiterek és a lelkészek he-
lyes kapcsolatával is. 
Az előadásokat kötetlen beszélgetés 
követte azokról a kérdésekről melyek-
ről az előadók is beszéltek.  
Presbiter lettem, de valóban az Úr hí-
vott el? 
Kivé válunk szolgálatunkban? 
A szolgálat megváltoztatja e életemet? 

Tudunk e példa lenni mások számára? 
Mind-mind valóban olyan kérdések 
melyek joggal merülnek fel különösen 
most a presbiterválasztások előtt. 
A jó hangulatú este imádsággal és 
énekléssel fejeződött be. 
 

Bogáth István    

 

 
Ne feledjük! 
A következő 

 presbiterképzési 
 alkalom  

Császáron lesz  
2011. május 13-án 

 17.30-kor. 
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A CSALÁD HÓNAPJA 
Kedves Gyerekek! 
 Május a család hónapja is lehet-
ne. Május első vasárnapján köszöntjük 
az édesanyákat, a hónap utolsó vasár-
napja pedig értetek van: nemzetközi 
gyermeknap. Persze ne feledkezzünk 
meg az édesapákról sem. Nekik is járna 
legalább egy nap. (Amerikában tartják 
is, június 3. vasárnapján.) És talán a 
nagyszülőknek, a keresztszülőknek is 
járna egy ünnepnap, akik gondoskodás-
sal és figyelemmel vesznek körül tite-
ket, akikre mindig lehet számítani… 
 A Bibliában sok család történetét 
megismerhetjük. Együtt örülhetünk 
velük és végigkövethetjük nehézségei-
ket. Ádámnak és Évának nagy szomo-
rúságot okozott, hogy a testvérgyilkos-
ság miatt elvesztették mindkét gyerme-
küket. (Kain megölte Ábelt, Kain ezért 
elbujdosott Nód földjére.) Ám mérhe-
tetlen volt örömük, hogy ezek után Is-
ten adott nekik egy újabb utódot, Sétet. 
Ismerünk a Bibliából olyan édesanyákat 
is, akiknek nem lehetett volna gyerme-
kük, mert meddők voltak. Van, aki ki-
tartóan imádkozott és Isten meghallgat-
ta imádságát. Így született meg Anna 
gyermeke, Sámuel. Van, akit öregségé-
ben ajándékozott meg Isten gyermekka-
cagással és gyermeksírással. Ilyenek 
voltak: Sára, Izsák édesanyja és Erzsé-
bet, Keresztelő János édesanyja. Ráhel 
két gyermeket kapott Istentől, Józsefet 
és Benjámint. Van egy közös ezekben 
az édesanyákban. Mindannyian aján-
dékba kapták gyermekeiket. Mint 
ahogy titeket is ajándékba kapott édes-
anyátok és a családotok. 
 A Biblia ugyanis Isten ajándé-
kának nevez minden gyermeket. Aján-
dék, amelyet pont a megfelelő pillanat-
ban nyújt át és, amelynek értéke van. A 
szüleitek nagy izgalommal vártak tite-
ket. Édesanyátok már akkor becézgetett 
és simogatott benneteket, amikor még a 
„hasában” növekedtek. Az első napok-
ban édesapátok alig mert a karjaiba 
venni, mert olyan törékenyek voltatok. 
Drágák és értékesek vagytok, mint egy 
születésnapi ajándék! Sőt, még annál is 
jobban. Remélem szüleitek így óvnak 
és féltenek titeket. Azért imádkozom, 
hogy vigyázzon rátok Isten is, aki min-
denkinél jobban szeret benneteket!  
Szeretettel: Barta Lívia 
 

Az alábbi betűhálóba a Bibliából isme-
rős hét édesanya és gyermekeik nevét 
rejtettem el. Gyűjtsétek ki mind a tizen-

négy nevet, majd a maradék 8 betűt 
sorrendben összeolvasva, egészítsétek 
ki az igeverset! 

 

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse 
…………………………..” 
 
Ha van kedvetek, tanuljátok meg ezt a szép éneket és énekeljétek el édesanyátok-
nak! 

S R É J J Á N O 
Á E Z U É T M S 

M B S I Z S Á K 

U E A A U Á R R 

E K U L S R I Á 

L A A N N A A H 

J Ó Z S E F A E 

K A I N O V M L 

E R Z S É B E T 

KONFIRMANDUS KIRÁNDULÁS 
2011. MÁJUS 21. 

Komáromi erőd — Ács 
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Újságunkat – hirdetőinknek és alapítványunk támogatóinak köszönhetően – ingyenesen juttatjuk el  olvasóinkhoz ! 

Hét  Határ Református hitéleti lap.   Megjelenik  minden hónap első vasárnapján Ács, Ászár,Bana, Bábolna Bokod, Csép, Császár, Dad, 
Ete, Kisigmánd, Kisbér,  Kömlőd, Környe, Környebánya, Nagyigmánd, Oroszlány, Réde, Vérteskethely, Szákszend, Tárkány  

reformátusai közt  
Kiadó: “ Közelebb  Egymáshoz “ Alapítvány   2854  Dad, Fő u. 28.   Felelős kiadó: Gerecsei Zsolt elnök  2941 Ács, Fő u.71. 

Szerkesztőség: 2853 Kömlőd, Perczel u. 26.   tel.:  06-34/578-503  fax.: 06-34/470-543     email.:  hethatarlap@freemail.hu     
   Felelős  szerkesztő:  Bogáth  István    Nyomtatás:  MONTÁZS  Press  Kft.  Oroszlány  tel.:  20/454-35-41  Molnár Ferenc  ügyvezető  

Internet elérhetőség:  www.hethatar.refdunantul.hu 
ISSN  1417 - 7641        

 
 

 
  

 

Bana-Bábolna megkeresztelték Szűcs Katát 
Dadon végső búcsút vettünk Madari Imrénétől 
Császár: megkeresztelték Pordán Petrát 
    eltemették: Kakula Istvánnét, Berki Gyulát,  
    Kincses Zsigmondnét, Kakula Istvánt 
Etén konfirmált és megkereszteltetett: Baji Bence 
Környe:megkeresztelték Bodrogi Rékát 
Nagyigmánd: Keresztelő: Varga Botond, Lentulai Zsombor, 
Kőrösligeti Péter, Kőrösligeti Dolli 
Konfirmáció: Bauer Márton, Görbe Dávid, Kovács Sándor 
Mátyás, Szijj László, Vajkai Viktória 
Eskövő: Bajcsai Miklós és Váradi Adrienn 
Temetés: Tóth Józsefné, Dr. Halom Géza, Dr. Halom Gézáné 
Oroszlány: eltemették Körösi Lászlónét 
Megkeresztelték Balogh Katalint, Rózsa Lili Zsuzsannát , 
Nagy Dániel Csabát 
Réde: Eltemettük: Vitáris Istvánnét, Takács Józsefnét, Szántó 
Lajosnét Szűcs Andrást, Takács Istvánt 
Vérteskethely: megkeresztelték: Egri Bencét 
 

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 első vasárnapján                          15.15 
Kisigmánd                                                     11.00 
Kömlőd   vasárnap                                          10,00 
Környe   vasárnap                                           9,00 
Környebánya  a hónap első 
                       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 első vas. 16.00 

Hánta a hónap első vas. 11.00 
 

A kömlődi református templom felújítása során új csillag és 
gömb került fel a torony tetejére.   
 

Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje  
minden fényes csillag!              Zsolt. 148.3 
 

A csillag és a gömb felhelyezése előtt az építtető reformá-
tus gyülekezet vezetése lehetőséget biztosított arra, hogy a 
kömlődiek a gömbben elhelyezett „időkapszulában” üzen-
jenek az utókornak.. 

 


