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Június 21-22-én került sor Temesvárott 
a Generális Konvent éves rendes ülésé-
re. Egyházmegyénk képviseletében 
Gyimóthy Géza egyházmegyei gond-
nok úrral együtt jómagam is részt ve-
hettem ezen a találkozón. A hosszú út 
után, 21-én, kedden délben érkeztünk 
meg a Temesvár Hotelbe, ahol a kon-
vent ülése helyet kapott. A száznál több 
jelenlévő  a világban élő magyar refor-
mátusokat képviselte: a Kárpát meden-
cei egyháztesteken túl Nyugat Európá-
ból és a tengeren túlról, az amerikai 
kontinensről is érkeztek vendégek. 
Ausztráliából a küldöttség nem tudott 
eljönni, de videofelvételen keresztül 
küldték el üzenetüket. Csűri István, a 
Királyhágó melléki egyházkerület püs-
pöke mint házigazda áhítatával kezdő-
dött a program. Utána a szétszórtságban 
(diaszpórában) élő egyháztestek mutat-
koztak be. Ennek a délutánnak legfel-
emelőbb percei voltak, amikor a Szlo-
vákiai Református Keresztyén Egyház 
püspöke bejelentette, hogy 2009. május 

22 óta most érkezett el az idő, hogy ők 
is csatlakozzanak a Magyar Református 
Egyházhoz. Mint ismeretes, akkor a 
szlovákiai református egyház a kebelé-
ben élő két szlovák anyanyelvű egyház-
megye miatt nem írta alá a közös alkot-
mányt. Azóta 
keresték a 
módját, és 
mostanra 
alakult úgy a 
helyzet, hogy 
ezt megtehes-
sék, szlovák 
testvéreik 
sérelme nél-
kül. Az alá-
írás ünnepé-
lyes pillanata-
it fennállva 
követte a 
konvent tag-
sága, majd a 
90. zsoltárt énekeltük. Ezzel az aktussal 
újabb egyháztest csatlakozott hivatalo-

san a magyar 
református egy-
séghez. A más-
nap délelőtti 
órákban a kü-
lönböző kon-
venti bizottsá-
gok (jogi, litur-
giai, tanulmá-
nyi alap stb.) 
tartottak beszá-
molót.  Ezután 
megemlékez-
tünk a 130 év-
vel ezelőtti, 
1881-es debre-
ceni alkotmá-
nyozó zsinatról, 
ahol az egysé-

ges magyarországi református egyház 
létrejött. Ezt követően átvonultunk a 
református templomba. (Tőkés László 
egykori szolgálati helye ez, ahonnan a 
rendszerváltó forradalom elindult. Ezt 
egyébként román és magyar nyelvű 

emléktábla is hirdeti.) Itt a záró isten-
tiszteletet Steinbach József dunántúli 
püspök tartotta. A Filippi 1, 3-5 alapján 
a reménységről beszélt, mint jelent és 
jövendőt betöltő ajándékunkról. Csodá-
latos énekkel temesvári fiatal leányok 
köszöntötték végül a konventet. 
 Felemelő és megható érzés volt szá-
momra ez a két nap. Minden percében 
emlékeztetett a 2009. május 22-i debre-
ceni ünnepségre. Azon túl pedig meg-
mutatta, hogy ami ott elkezdődött, nem-
csak szép ünnep és fellángolás volt, 
hanem komoly munka folyik azért, 
hogy valóság is legyen. Soli Deo 
Gloria! 

                                                                                                                  
Gerecsei Zsolt 

  

 

 

 

Képek forrása: reformatus.hu 
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 Olvasandó: János 6, 22-34. 

 
Ez a történet közvetlen folyta-

tása az ötezer ember megvendégelésé-
nek. Jézus ott öt kenyérrel és két hallal 
megvacsoráztat ötezer embert. Az ese-
mény helyén ma egy kis templom áll, 
oltáránál a padlón az egyik legősibb 
szentföldi képzőművészeti alkotással, 
egy mozaikkal, mely a két halat és a 
kenyereket ábrázolja. 
Az embereket megragadta a jézusi cso-
da, s mennek utána, keresik a csodaté-
vőt, hátha ismét láthatnak valami kü-
lönleges és természetfeletti eseményt, 
hátha megint ételhez, vagy valami más 
ingyen ajándékhoz jutnak. S természe-
tes ott van bennünk a kíváncsiság, a 
kérdés: kicsoda ez a Jézus? 
Megtalálják Jézust a túlparton, de Jézus 
átlát felszínes keresésükön. Ugyanak-
kor nem bánja, hogy ott a sokaság, sőt 
inkább kihasználja 
az alkalmat, hogy 
tanítsa őket. El-
mondja nekik mi-
lyen az az igazi 
kenyér, ami Isten-
től van. Elmondja 
mi az Isten célja, 
az Ő küldetése itt 
a világban. 
 K e d v e s 
Testvéreim, bi-
zony mi is sokszor 
és sokféle céllal 
keressük Isten 
jelenlétét. Van, 
amikor a kíváncsi-
ság hajt bennün-
ket. Tényleg léte-
zik Isten? Tényleg 
meghallgat ben-
nünket? Tényleg hatása van életünkre, 
megsegít bennünket problémáinkban? 
Aztán van, amikor a szükség hajt. Mert 
bizony sok alkalom van, amikor a saját 
erőnk kevésnek bizonyul egy-egy prob-
léma megoldásához. Annyi mindenféle 
baj vehet körül bennünket. Ismerjük jól 
a betegséget, az anyagi nélkülözést, a 
létbizonytalanságot. Oly sok testvérün-
ket érinti ma a munkanélküliség, a hitel
-visszafizetési nehézség, a mindennapi 
megélhetés gondja. S mindezek mellett 
átéljük a gyász fájdalmát, szeretteink 
elveszítést, s akár saját földi halálunkra 

való lelki felkészülést. 
Nagyon nehéz idők és alkalmak, ami-
kor hajt minket a szükség, a vágy, hogy 
Isten hatalmas ereje és jósága erőt és 
megnyugvást hozzon életünkbe, lel-
künkbe. 
Mindegy, hogy miért keressük Jézust. 
Az a fontos, hogy keressük! A tömeg 
célja is kétes volt történetünkben, amin 
átlátott az Úr. Mégis örült nekik, mégis 
szólt hozzájuk. A fontos, hogy keres-
sük Őt, mert az már egy kiindulópont, 
amin át meg tud minket szólítani, el tud 
minket érni. 
 A történet egyik fontos üzenete, 
hogy Jézus örül nekünk,  meghallgat és 
tanít minket. Ha emberileg nézzük a 
történetet, akár meg is haragudhatott 
volna az Őt követőkre. Talán csak egy 
kis nyugalmat szeretett volna, de még 
ekkor is követték. Ráadásul nem is 
kegyes érvek voltak, melyek hozzá 
vonzották a tömegeket. Nem értették 

vagy félre értették Őt sokan. 
Jézus mégis végtelenül türelmes, újra 
és újra tanítja őket. Ne a veszendővel 
törődjenek, hiszen Isten az örök élet 
kenyerét akarja adni. Az Ő Igéjét, s a 
megváltást. A hallgatóságot meg is 
érinti Jézus tanítása, immár nem a cso-
da, a külsőségek érdeklik őket, hanem 
az, hogy mit vár tőlük Isten. Jézus vála-
sza: higgyetek! Higgyetek abban, akit 
Isten küldött, higgyetek bennem – hívja 
őket megtérésre Jézus. 
Kedves Testvéreim! Jézus ma ugyan 
ezzel a türelemmel fogad és tanít ben-

nünket. Nem azt nézi, hogy jól imádko-
zunk-e, vagy jót imádkozunk-e. He-
lyette hív, hogy imádkozzunk, mond-
juk el neki, ami foglalkoztat bennünket, 
legyünk hozzá bizalommal. S ha imád-
kozunk, s ha Bibliát olvasunk, ha isten-
tiszteletre járunk – akkor ezeken ke-
resztül már meg tud minket szólítani. 
Tökéletesíteni, formálni tudja hitünket. 
A fontos, hogy meglegyen az indulás, 
hogy megtegyük az első lépést felé… 
 A történetbeli tömeg, saját el-
gondolását és elképzelését követve 
megy Jézushoz, hogy csodát lásson.  
Jézus nem azt adja nekik, amit ők ki-
gondoltak, hanem azt, amire igazán 
szükségük van. Talán csak egy újabb 
ételcsodáért jöttek, de nem kaptak en-
nivalót. Mégsem mentek el Jézustól 
üres kézzel. Lelki kenyeret kaptak. Élő 
Igét. Jézus beavatta őket Isten országá-
nak titkaiba, hogy megérthessék külde-
tésének lényegét. 

Mi is rengeteg mindent 
képzelünk el magunknak 
életünk során. Ezek közül 
sok mindent Isten elé is 
viszünk imádságban. Isten 
pedig minden kérésünket 
meghallgatja. S van amit 
megad, s van amit nem. 
Mert Istent elsődlegesen 
nem az érdekli, hogy mi mit 
gondoltunk ki magunknak, 
hanem az, hogy mire van 
szükségünk. S amire legfő-
képpen szükségünk van, az 
az életnek kenyere. Szüksé-
günk van a hitre, hogy hittel 
megláthassuk és elfogad-
hassuk az Úr Jézus Krisz-
tust. Szükségünk van arra, 
hogy Őt megváltóként, éle-
tünk Uraként tudjuk látni. 

Nem elég szenzációt keresni. Nem elég 
szerencse amulettként tekinteni Jézus-
ra. Nem elég utolsó lehetőségként szá-
mon tartani Őt. Mert Ő az élet kenyere, 
aki mindig, minden körülmények ve-
lünk van. Aki ismer bennünket és sze-
ret minket. Aki arra hív bennünket, 
hogy céltalan kereséseink véget érje-
nek, s ne „veszendő eledelért fáradoz-
zunk, hanem örök életre megmaradó 
ételért”. 
 

Sugár Tamás 
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  „A Magyar Református Egyház rész-
egyházai a kialakult hagyománynak 
megfelelően szervezik meg 2011-ben a 
Magyar Reformátusok Hatodik Világ-
találkozóját, amely így az 1938-as, 
majd az 1991-től – a 2000. évit kivéve 
– ötévenként megrendezett találkozók 
sorába illeszkedik. Májustól októberig 
tart és az egyházkerületek által szerve-
zett programokat öleli fel a a Magyar 
Reformátusok Hatodik Világtalálkozó-
ja.  
A honlapon a programfüzet teljes anya-
ga megtalálható, ugyanakkor lehetőség 
van a világtalálkozóhoz kötődő további 
programok regisztrálására is.” – olvas-
ható a vilagtalalkozo.reformatus.hu 
weboldalon. 

Ugye mindnyájan tudtuk, és 
tudjuk? Vagy talán most hallunk róla 
először? Pedig sok programján túl va-
gyunk már, s még mennyi van hátra, 
még az is lehet, hogy már magunk is 
részesei voltunk, csak nem tudtunk 
róla. Sokan nem tudnunk róla.  

Magam igen furcsán találkoztam 
a programsorozattal először. Egy lel-
készkolléga mesélte, hogy ő maga on-
nan tud róla, hogy a nőszövetség elnö-
ke elhozta neki, mert ő megkapta, míg 
a lelkész nem, noha maga is érintett a 
helyszínek és események sorában. S 
azóta több lelkész is hasonló élmények-
ről számol be, vagy csak csodálkozva 
néz, hogy miről van szó. Mi ugye tu-
dunk róla? 

Hiszen több dunántúli programja 
is volt, lesz. Például a dunántúli szak-
mai találkozók, orvosok, jogászok, 
polgármesterek találkozói, vagy a kerü-
leti nyári táborok, vagy éppen a Szere-
tethíd és a Csillagpont, majd a pápai 
tanévnyitó, s ki tudja még minden. 
Mert nézve programokat és azok hely-
színeit az embernek az az érzése, mint-
ha minden idei egyházi programra rá-
húznánk ezt az új kabátot Magyar Re-
formátusok VI. Világtalálkozója.  

Gyülekezetek, egyházmegyék, 
egyházkerületek programjai, melyeket 
egy új név is fémjelez, de a név még-
sem az igazi, mert valami hiányzik 
belőle. Hiányzik az igazi találkozás. A 
nagy közös rendezvények, amelyeken 
valóban minden magyar református 
részt vesz, nemcsak a Kárpát-
medencéből, hanem azon túlról is. Hi-
ányzik a találkozás, hiszen ezek a prog-

ramok még ha regionális találkozók is, 
világtalálkozó nélkül is meglennének. 

Idén minden találkozásunk a VI. 
világtalálkozó része? Legyen azzá! 
Legyen azzá minden alkalom, s most 
már tudatosan is valljuk minden talál-
kozásunk a Magyar Reformátusok VI. 
Világtalálkozójának eseménye, ahol mi 
is megélhetjük a testvéri közösséget a 
testvérekkel. Akár a szomszéddal, akár 
a másik utcabelivel, akár a másik tele-
pülésről valóval, vagy éppen a legtávo-
labbi magyar református testvérekkel. 
Keressük a találkozás lehetőségét! 

 
BDG 

  
 

Június 5-én az ácsi gyülekezet vendége 
volt az oroszlányi evangélikus énekkar. 
Az alkalomra régóta készülünk, nagy 
izgalommal vártuk. Az ácsi énekkar 
egyik tagja, Milán Izabella, az oroszlá-
nyi evangélikus énekkarnak is tagja, a 
karvezető, Milán Zoltánné menye. A 
családi kapcsolaton túl régi ismeretség 
köti össze a lelkészeket az énekkar veze-
tőjével még előző szolgálati helyükről. 
Az istentiszteleten az oroszlányi énekkar 
két csokorba rendezve több éneket adott 
elő. Gyönyörű éneklésük lélekemelő 
volt. A kórus egyik tagja, Sasi Endre 
végezte az igehirdetés szolgálatát is. 
János evangéliuma alapján hirdette az 
igét, Jézus hívásáról: „Aki szomjúhozik, 
jöjjön énhozzám és igyék.” Az ácsi 
énekkar nagy izgalommal készült arra, 
hogy az utolsónak elhangzó művet 
együtt énekeljék a vendégekkel, ez a 
darab ugyanis mindkét kórus repertoár-
ján szerepel. Baloghné Nagy Ildikó ácsi 
karvezető kísérte a művet orgonán. Az 
istentisztelet után a két énekkar tagjai 
közös ebéden vettek részt, jóízűen fo-
gyasztva a bográcsban készült pörköltet, 
az asszonyok által készített süteménye-
ket. Ebéd után egy-egy csokor virággal 
köszöntük meg Milán Zoltánnénak, az 
oroszlányi evangélikus énekkar vezető-
jének a szolgálatot, illetve Baloghné 
Nagy Ildikónak és Morovits Ritának az 
ácsi kórusban az elmúlt évben végzett 
munkáját. 

Köszöntő  
Köszönet 
 
2010. június 12. Pünkösd napja. A 
születésnapom erre a szép ünnepre 
esett. Ezt a szép verset az unokám 
szavalta, most megosztom mindenki-
vel. Köszönöm a Családomnak és 
Unokáimnak. Szalai Zsigmondné, Ete 
 
Születésnapodra 
 
Mint egy futózápor  
múlnak az évek,  
de te Mami tudod,  
hogy velünk boldog az élet.  
 
S az élet egy keringő,  
melyet eltáncolsz a sírig,  
életed csak attól függ,  
kikkel táncolod végig.  
 
Elhervadnak a virágok,  
a felhők tovaszállnak,  
de szívünkből az emlékek  
soha ki nem fogynak. 
 
Egy bűnünk van,  
nem nagy vétek,  
két szó az egész:  
SZERETÜNK TÉGED!  
 

Forrás: Internet 

   

 
20 évvel ezelőtt két budapesti diplo-
más fiatal leköltözött Visnyeszéplakra, 
egy elnéptelenedő somogyi faluba. Ma 
Visnyeszéplak egy virágzó ökofalu 
120 lakossal -kb. fele gyerek!-, saját 
iskolával, ahol az emberek helyben 
dolgoznak, és jól élnek. Hogy mi ez az 
egész a lenti elérhetőségen megtudha-
tod! Hallgathatsz előadást újfajta 
mezőgazdasági módszerről, amivel 
valóban "művelni és őrizni" , gazda-
gítani tudjuk a természetet, nem 
kizsákmányolni. 
 
Török Ágnes egyetemi lelkész, Pannon 
Egyetem Veszprém 
30/49-15-014 
Forrás:Internet, Tatai Egyházmegye 
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Nyakkendő nélkül a dunántúli reformá-
tus intézményekben látogatássorozat 
június 8-i állomása Kömlődön volt.  
 

Steinbach József, püspök és Ballai Zol-
tán, főtanácsos urak látogattak el a Ke-
rényi Béla Református Diakóniai Intéz-
ményekbe. E látogatásra elkísérte őket 
Máté László, esperes úr is. 
Sajnálatos módon nem terveknek meg-
felelően alakult a nap programja, hiszen 
egy Budapesten folytatott tárgyalás 
áthúzta a számításokat és az intézmény-

látogatás a vártnál rövidebbre sikere-
dett. 
A lakóotthon dolgozói és lakói vacsorá-
val várták a messzi útról érkezett és 
bizonyára elfáradt vezetőket.   A ki-
mondottan ízletesre sikerült pörköltöt - 

a küldöttség előzetes kérésének megfe-
lelően - nyakkendő nélkül, kanállal 
fogyaszthatták el. 
Vacsora közben szó került az intéz-

ményről és a gyülekezetről. Különle-
gességszámba megy, hogy egy ilyen 
kicsi gyülekezet, mint  a kömlődi, in-
tézményt sőt intézményrendszert tart 
fenn.  Az egyházkerület vezetői tájéko-
zódtak Auerné Böröcky Erzsébet, in-
tézményvezető asszonytól a legfonto-
sabb történésekről, a jövőt érintő ter-
vekről. 

A kömlődi gyülekezet az elmúlt hat 
évben folyamatosan építkezett, így léte-
sült a felnőtt középsúlyos értelmi fo-
gyatékkal élők nappali foglalkoztató 
háza, majd később lakóotthona vala-
mint utána az új műhelyek. 

Mindezt megkoronázandó ebben az 
évben befejeződik a templom felújítása 
is. 
A vacsorát követően a  küldöttség vé-
gigjárta az épületeket, megnézték a 
műhelyeket és a foglalkoztató helyisé-
geket. Elismerésüket és köszönetüket 
fejezték ki az itt létrehozott intézmé-
nyért valamint áldást mondtak gondo-
zottjaink és dolgozóink életére.  
 

Bogáth István   
  

 

 

 

 

Örömmel adhatom hírül mindnekinek, 
hogy hamarosan elkészül Hevesen az új 
orgona, amelyet terveink szerint a mű-
helybeli előhangolás után tekintenénk és 
hallgatnánk meg. Az időpont még 
egyeztetés alatt áll, de szeretnénk töb-
bedmagunkkal - mondjuk egy kisbusz-
nyian elmenni, megnézni és meghallgat-
ni az új hangszert. Erről az alkalomról 
remélhetőleg fotókat is közzétehetünk 
majd. 

Jelenleg a hangszer már szerkezetkész 
közeli állapotban van, azaz fő részei 
elkészültek, összeépítése hamarosan 
megkezdődik, amely még pár hetet vesz 
igénybe, s ezután július közepe felé lesz 
műhelykész az előhangolásra. Ekkor 
lesz célszerű megtennünk majd az előze-
tes szemlét. 

A szemle után az orgonát újra darabokra 
bontja az építő, és ezután szállítják Eté-
re, ahol megkezdődhet a beépítés. Jelen 
állás szerint éppen ki tudjuk fizetni a 
hátralévő összegeket, ám ezzel egyház-
községünk le is nullázza pénzügyi tarta-
lékait, emiatt minden adományt továbbra 
is örömmel fogadunk, éppúgy e célra, 
mint bármi másra, vagy perselyben, 
vagy egyházfenntartói járulékként. 
 

BDG 
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 Május 28-án reggel hosszú útra indul-
tunk Etéről. Gyülekezeti kirándulással 
egybekötött látogatás volt, hogy lássuk 
hogy érzi magát a gyülekezetünkből 
elszármazott lelkészházaspár és kislá-
nyuk. Úgy terveztük, hogy majd csak 
este megyünk hozzájuk, ám az időjárás 
közbeszólt, s eredeti terveinket teljesen 
felrúgta a hideg esős délelőtt, amely 
épp akkor kezdett igazán zorddá válni, 
amikorra a Jeli-arborétum megtekinté-
sét terveztük. Mivel ez többórás sza-
badtéri program lett volna, sürgősen át 
kellet szervezni az egész utat, s a prog-
ramból alig néhány dolog maradt erede-
ti időpontjában. A vasárnap délutáni 
programok szombat délelőttre kerültek, 
s fordítva, s közben az útvonal is meg-
változott, ami jelentős csúszásokat 
eredményezett.  

Utazás közben telefonok, egyez-
tetések, mindent újjászervezni, de meg-
érte. Pankaszon a haranglábat kicsit 
nehezen találtuk meg, de ott már alig 
csepegett az eső, s mire Szentgyörgy-
völgyre értünk már egészen jó idő lett, 
megtekintettük a templomot, majd Csó-
tár Rezső fazekasmesternél álltunk, 
meg, ahol a bátrak ki is próbálhatták 
milyen a fazekasok munkája. Szép tál-
kák születtek. 

Ezután a Veleméren templomtú-
ra következett, mivel a busz nem mehe-

tett fel a dombra, mivel a híd túl gyenge 
volt. Jót sétáltunk hegymenetben és 
lejtmenetben is s a kétórás késés ellené-
re fogadtak bennünket, de e csúszás 
miatt Magyarszombatfa kimaradt, sőt 
Őriszentpéteren is csak átrohantunk, 
mivel a Szalafői skanzen zárórája egyre 
közeledett. Időben érkeztünk, s még 
idegenvezetést is kaptunk, így a látvány 
mellett hasznos információk is értek 
bennünket. Bár ez szinte az egész ki-
rándulásra igaz volt, majdnem minden-
hol volt valaki aki elmondta hely törté-
netét.  

A skanzen után, mivel volt még 
idő a vacsoráig Őriszentpéteren megáll-
tunk a katolikus templomnál, ahol még 
a plébános úr is rendelkezésünkre állt, 
igen ökumenikus lelkiségről téve bi-
zonyságot, még meg is énekeltetett 
bennünket. Bár az idő egyre későbbre 
járt, kivételesen helyi rendezvény miatt 
még a helytörténeti kiállítást is kinyitot-
ták nekünk a Művelődési Házban, ahol 
még a református lelkészt is elértük, így 
a református templomot is megnézhet-
tük. Ezzel a teljes őriszentpéteri prog-
ramtervet teljesítettük. 

Ekkor már csak a vacsora várt 
minket a bajánsenyei Határcsárdában 
kemencés sertés sült tökmagolajos bur-
gonyasalátával és pálinkával. Nem volt 
rá panasz. Kellemesen eltelve indultunk 
Kerkáskápolnára, és a Kerkafalvára a 
gyülekezeti házakba, ahol a szállás várt 
ránk. 

Vasárnap reggel, mivel bőven 
volt időnk, s a távolság sem volt túl 
nagy, az előző nap kimaradt 
magyarszombatfai fazekasok megláto-
gatását pótoltuk, majd végre megláto-
gattuk a bajánsenyei lelkészcsaládot, és 
megtekintettük a templomot, parókiát, 
gyülekezeti termet és az abban lévő 
állandó kiállítást Pálóczi Horváth 
Ádámról. 

Istentiszteletre Magyarföldre 
mentünk, ahol a Szlovéniában élő ma-
gyar reformátusokkal is találkozhat-
tunk, mivel éppen akkor ők tartottak ott 

istentiszteletet, illetve Szentgyörgy-
völgyről, helyből és a környékről egy-
aránt voltak jelen, talán még turisták is. 
Szépen megtöltöttük a kis fatemplomot, 
s nagy meglepetésünkre az istentisztelet 
után, még szeretetvendégség is várt 
minket. Ebéd előtt. 

Az ebéd ismét Bajánsenyén volt 
a Határcsárdában, őrségi gomba leves 
hajdinával, vasi pecsenye dödöllével, 
káposztasaláta tökmagolajjal, és házi 
tökös-mákos rétes. A rétesek közül 
sokat csomagolva hoztunk el. 

Ebéd után visszatértünk a Jeli 
arborétumhoz, amely sajnos ekkorra 
már javarészt elvirágzott, de azért így is 
volt látnivaló. A hazafelé vezető úton, 
még egy pápai fagyizás került a prog-
ramba, amely a kezdeti nehézségek 
ellenére mégis teljessé válhatott Isen 
kegyelméből. 

BDG 

 

 

 
Augusztus 8-12. között ismét 

lesz Etén hittanos-néptáncos-
napközis tábor. Részletek az Etei 
Lelkészi Hivatalból kérhetők. Tel: 
387-532 

 
 
Az aug. 15-20 közötti 

balatonfenyvesi egyházkerületi ifjú-
sági táborba vannak még szabad 
helyek. Részvételi díj 7.000,- Ft 
További részletek 
www.refdunantul.hu/lap/tataiem/hir/
mutat/5068/ illetve az Etei Lelkészi 
Hivatalból kérhetők. Tel: 387-532 
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55. KÉRDÉS: Mit értesz a szentek 
közösségén? 
 
Először azt, hogy a hívők egyenként és 
együttesen mind tagok az Úr Krisztus-
ban, s minden ő javaiban és ajándékai-
ban részesek.  
Másodszor, hogy mindenki kötelességé-
nek kell ismerje, hogy ajándékaival a 
többi tagok javára és üdvösségére  
készséggel és örömmel szolgáljon. 
 
56. KÉRDÉS: Mit hiszel a bűnöknek 
bocsánatáról? 
 
Hiszem, hogy Isten Krisztus elégtételé-
ért  
minden bűnömről és bűnös természe-
temről, amely ellen egész életemben 
harcolnom kell, soha többé meg nem 
emlékezik, hanem engem Krisztus igaz-
ságával kegyelméből megajándékoz, 
hogy soha többé kárhozatba ne jussak.  
 
57. KÉRDÉS: Miféle vigasztalásod 
van a testnek feltámadásából? 
 
Az, hogy nemcsak lelkem vitetik azon-
nal ez élet után Krisztushoz, az õ fejé-
hez, hanem testem is Krisztus hatalma 
által feltámasztatva, lelkemmel ismét 
egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez 
hasonlatos lesz.  

A tábor vendége volt Dr. Barsi Ernő, 91 éves néprajzkutató, zenepedagógus,  
hegedűművész, lelkipásztor  

Lovagi tábor - történelmi gyerekhét Rédén Gedeon története alapján  
( 2011. június 20-26.)  
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GEDEON OLTÁRA 
 
„Rombold le apád Baál-oltárát, a mel-
lette levő szent fát pedig vágd ki! Az-
után építs oltárt Istenednek, az Úr-
nak…!” Bírák 6:25-26 
Kedves Gyerekek! 
Nyár van. Meleg van. Sokat játszhattok, 
kirándulhattok, több időt tölthettek egy-
mással és szüleitekkel. Sok olyan él-
ményben van részetek, amelyekben 
máskor nem: táborozás, fürdőzés, uta-
zás… Ilyenkor merész és néha veszé-
lyes dolgokat is megtesztek, ame-
lyeket máskor nem: felmásztok 
egy magas fára vagy biciklivel 
ugrattok. Talán bátrabbak vagytok, 
mint máskor. Most egy bátor fiúról 
írok nektek. Gedeon a neve és a 
Bírák könyvében (6-8. részekben) 
olvashattok róla. Fiatal volt, gyen-
ge és Izráel kicsiny nemzettségéből 
való. 
Gedeont Isten arra választja ki, 
hogy szabadítsa meg a népet az 
ellenségtől. A midianiták, az 
amálekiták és más keleti törzsek 
már hét éve fosztogatták a mező-
ket, elrabolták az állatokat és erő-
szakkal elvittek mindent, amit az 
emberek otthonaiban találtak.  
Isten azonban nem a csatamezőre 
küldi először Gedeont, hanem apja 
udvarára. Meg kell szüntetnie egy 
rossz szokást. A város és az ország 
népe egy jó ideje már nem Isten-
nek áldozott, hanem idegen iste-
neknek állított oltárokon. Ezért 
Gedeon első feladata az, hogy le 
kell rombolnia a város Baal-oltárát 
és fel kell építenie egy újat az élő 
Istennek. Miért volt ez fontos? 
Abban az időben még nem volt 
templom, hanem ezeknél az oltá-
roknál imádkoztak és énekeltek 
Istenhez, itt engesztelték ki Istent 
áldozatokkal. Tulajdonképpen itt 
tartották az istentiszteleteket. Ah-
hoz, hogy újra Istenre tudjon a nép 
hallgatni, újra fel kellett építeni 
neki az oltárt. Ahhoz, hogy újra 
Istent tudja a nép követni, meg 
kellett válni attól a rossz szokástól, 
hogy idegen isteneknek áldoznak.  
Gyerekek! Gedeon tette egy fontos 
dologra figyelmeztet minket. Ha 
Istent szeretnénk követni, nekünk 
is meg kell válni rossz szokásaink-

tól!  Ha Istenre akarunk hallgatni, akkor 
ne hallgassunk a csillagjósokra, a horo-
szkópra. Ha Istent akarjuk dicsérni, 
akkor szánkat ne hagyja el csúnya szó, 
káromkodás. Ha Istennek akarunk élni, 
akkor ne csapjunk be senkit, mindig 
mondjunk igazat, ne ingereljünk senkit 
és segítsünk azoknak, akik nálunk ki-
sebbek vagy gyengébbek. Ha Istent 
akarjuk követni, akkor ne kövessünk 
másokat! Ehhez kívánok nektek elhatá-
rozást és bátorságot! 
 

Szeretettel: Barta Lívia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gedeon kicsiny serege különös fegy-
verekkel győzte le az ellenséget. Meg-
tudod, ha összekötöd a számokat és 
kiszínezed az itt található rajzot. 
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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 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 

Ács: Megkeresztelték: Rosta Barnabást, Tóth Alexandert,                     
                                      Molnár Mátét 
Konfirmált: Nyéki Tibor, Kulicskó Kitti, Tasi Tamara,  
Benkó Csenge, Benkó Luca, Dombi Tímea, Fövényes Ágnes, 
Hegedűs Angelika, Szabó Klaudia, Ásó Anita, Józsa Rebeka,  
Eltemették: özv. Szijj Györgynét, Balázs Józsefet,  
                   özv. Nagy Imrénét 
Ászáron: Házasságát megáldatta 
                    ifj. Zséfár József és Horváth Katalin 
Konfirmált: Ligeti Krisztina 
Megkeresztelték: Kocsis Gergőt 
Bana-Bábolna: keresztelés: Babarczi Gerda, Vári Kata,  
                                              Árky Áron, Árky Marcell Tamás 
házasságkötés: Dudás Zoltán és Amberger Mária 
                          Zobák Bálint és Tóth Viktória  
Ete: eltemettük Fazekas Józsefnét,  Balogh Mihályt 
 Konfirmált: Gyüszi Gábor, Lázár Anett, Szíjj Ingrid 
Kisbéren: megkeresztelték Katona Balázst 
Konfirmáltak: Bacher Zsuzsanna, Hernádi Norbert,  
                        Ruzsás Réka és Vida Martina 
Kömlőd: eltemették Ferenczi Lajost 
Környe: konfirmált Bukovics Kata, Füstös Bence,  
                                 Kovács Katalin, Szemeti Dóra Noémi 
   Esküvő: Tufár Papp Zoltán és Bokros Krisztina 
Eltemették: Vargyai Józsefet 
Nagyigmánd: Megkereszteltük: Prezneczky Máriát 
Házasságot kötött: Raibli István és Nagy Adrienn 
Eltemettük: Czuczor Ernő Ignácot és Czuczor Béla Ervint 
Oroszlány: konfirmált Kovács Boglárka 
Tárkányon:  
Megkeresztelték: Kóti Alexát 

Előző számunkban sajnálatos módon névelírás történt 
az anyakönyvi adatok rovatban. Tudjuk ez a tévesztés 
érzékenyen érinthette kedves olvasónkat. Tévedésün-
kért bocsánatot kérünk!  

 
 Csillagpont TATÁN! 

Szeretettel várunk  mindenkit, 2011. július 19-23. között,  az  
Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központba 
( TATAI EDZŐTÁBOR ). 
A Csillagponton 20 helyszínen 135 különböző programmal 
készülünk, hogy minden érdeklődő megtalálja a kedvére való 
időtöltést. Lelki programok, koncertek, előadások, kerekasztal 
beszélgetések, sportolási lehetőség és versenyek, tréningek, 
táncház, színház, fórum és még sok más…!  
 
Részletek a CSILLAGPONT honlapján olvashatók! 
www.csillag.reformatus. hu 

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  
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