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Kedves Testvérek! Ezzel az igével kö-
szöntöm az olvasót 2012. első napjai-
ban. Úgy gondolom, mindannyian 
egyetértünk abban, hogy szeretnénk, ha 
újulna egyházunk és nemzetünk. Ezzel 
szeretnénk kérni a testvéreket, hogy 
akarjunk újjá lenni, megújulni, Krisz-
tust befogadni, hisz akkor leszünk iga-
zán mindannyian boldog emberek. 
Nemcsak akkor és ott volt 
ez igaz, hanem itt és ma. 
U r u n k  n e m c s a k 
Nikodemusnak mondta, 
hane m ne kü n k  és 
mindannyiunknak. A 
„kell” fontosságát ritkán 
hangsúlyozza Jézus, de itt 
konkrétan ezt mondja, az 
idős és okos tanult ember-
nek, Nikodemusnak, hogy 
kell. Nem lehet máskép-
pen boldogulni, csak ak-
kor, ha újjá születünk. 
Jézus ezt nekünk is mond-
ja, lehet, hogy furcsálljuk 
is. Annak idején tanultuk 
hittanórán és azóta még 
sokszor hallottuk istentisz-
teleteinket, hogy az em-
bert az Isten a maga képé-
re és hasonlatosságára teremtette, szép-
nek, igaznak és istenképének. Ha őszin-
tén belegondolunk ebbe, akkor bizonyá-
ra mindannyian rájövünk, nem tudunk 
igazán boldog lenni. Senki nem mond-
ja, hogy nem akarok olyan lenni, mint 
Ő, csak valahogy nem sikerül olyannak 
lenni. Milyen jó lenne szárnyakat kapni, 
úgy hinni. A tragikus az, amikor erre az 
emberek lassan ráállnak, és azt mond-
ják, ilyen az élet. Megszokják a kétség-

beesést, a belső boldogtalanságot. Pedig 
nemcsak ez van! Jézus hirdeti a jó hírt, 
aki boldog akar lenni, szülessen újjá. 
Mit tehetünk ezért? Nikodemus nem 
volt buta ember, nem gúnyolódott Jé-
zussal, amikor azt kérdezte, hogy ami-
kor már vén az ember, hogy lehet ez? 
Jézus azt mondja: „ami testté született, 
test az. Ami lélektől született, az lélek” 
ez a világ bennünket azzal fertőz, hogy 
a test a fontos, ne törődjön az ember 

semmi mással, csak a testtel. Ezért 
szükséges az újjá születés, mert ha 
meghalunk, leválasztják a lelkünket. Az 
ember test, lélek. Ha ebből csak a testét 
használja, akkor előbb utóbb hisz a rek-
lámoknak, különböző feliratoknak, jel-
szavaknak, mert minden csak a testről 
szól. Egyél-igyál, a test minden igényét 
habzsold, mert akkor leszel boldog! Mi 
lesz az emberrel? Az ember testté válik, 
a lelke elhal. Ezért boldogtalan az em-

ber! A belülről születés csodáját Isten 
lelke munkálja bennünk. Néha csak 
halk susogás, éppen csak egy kicsit 
érint. Halkan szól az Isten, magunk se 
értjük, mitől, de megváltoznak a belső 
indulatok. A vihar máskor fákat csavar 
ki, láttunk már ilyet, halomra dőlnek a 
hatalmas fák. Olyan ereje van a szélnek, 
átalakítja a természetet. Az Isten lelke 
is ilyen, nem személytelen erő az Isten 
lelke, hanem az Isten teremtő ereje. 

Átalakít, úgy, mint a szél. A 
szülés és a születés fájdalom-
mal jár, mindenki tudja, fájda-
lommal születik az új élet. Így 
van ez az újjászületésnél is, 
ne a könnyű és a kényelmes 
életet akarjuk. Mert akkor úgy 
járunk, mint az elkényeztetett 
gyerek, akit a végén nem sze-
retnek a többiek. Ha az Isten 
nehézségeket ad, azért adja, 
hogy értékes életű emberekké 
váljunk, az ő embereivé, gyer-
mekeivé, akik megtanulják a 
legnagyobb dolgot, szeretni és 
megbocsátani. (5.Móz.1:17.) 
Azt mondtam az újjászületés 
titok, lehet érte tenni valamit?  
Nemigen. Azt tehetjük, amit 
Jézus tanított az első tanítvá-
nyoknak és tanít nekünk, 

imádkozhatunk érte. Jöjj szentlélek 
Isten, a te akaratod teljesüljön, ne az 
enyém. Tudod mi a jó nekem, teremts 
újjá, hogy emberré váljak. Akarjuk, 
hogy újuljon egyházunk, nemzetünk, 
akkor kérjük Isten lelkét, teremtsen újjá 
minket, fölülről, belülről, hogy istenar-
cú, krisztusarcú emberekké váljunk! 
Ámen! 
 

Szemeti Ferenc 
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 Lekció: 5Móz 6,1-9 
Textus: Zsolt 78,1-8 
 

Arra a kérdésre, hogy miért is 
küzdünk létszámcsökkenéssel választ 
ad mindkét felolvasott igeszakasz. 
Nagymértékben függ a gyülekezet lét-
számának alakulása attól, hogy mit 
láttunk, mit hozunk a családból. Tudni-
illik a létszám pótlása és a növekedés 
természetes útja a családban történik. 
Az ige szerinti életforma továbbadása, 
a szóbeli és életmódbeli bizonyságtétel 
gyakorlása által történik a tanítvánnyá 
tétel a családon belül. Ez által gyarapo-
dik a gyülekezet. Természetesen ezen 
kívül a gyülekezet missziói tevékeny-
sége állandó feladatot kell, hogy képez-
zen. 
Az ószövetségi rendelkezések hangsú-
lyossá tették a családon belüli tanúság-
tételt. Szóbeli közvetítés és jó néhány 
látványos eszköz segített Isten paran-
csolataira és szövetségkötésére történő 
emlékeztetésben. Az 5Móz 6,1-9. rész-
ben is olvashatunk ilyenekről. Itt szó 
esik az imaszíj használatáról, az ún. 
tfilinról. Két négyszögletes fekete do-
bozkához, amelyben négy Tóra szakasz 
van pergamenre írva, kapcsolódnak a 
szíjak. Ezen szíjak segítségével a kézre 
és a homlokra erősítik az említett do-
bozkákat. Az imádkozó férfiak általá-
ban hétköznap, a reggeli imádság alkal-
mával teszik fel a tfilint. Ebben az ige-
szakaszban olvasunk az ajtó és kapufá-
ra rögzített jelről is, az ún. mezuzáról. 
A mezuzá jelzi, hogy az adott házban 
Isten parancsolatait tisztelő zsidó em-
ber lakik. A mezuzá tokjában a Tórából 
vett két idézetet tartalmazó írás van: a 
„Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Iste-
nünk, egyedül az ÚR!” és „Ha engedel-
mesen hallgattok parancsolataimra…” 
Természetesen ezek a mechanikus, 
látható eszközök csak a szívben lakozó 
igék (5Móz 6,6) megélésével együtt 
váltak hathatós tanítási eszközzé egy 
adott családban. Más egyéb, a Mózes 
könyvében (4Móz 15), elrendelt öltözé-
kek hordozásával is emlékeztettek Isten 
parancsolataira és rendelkezéseire. 
Ilyen a négyszögletű imalepel (talit) 
végeire rögzített bojt is (cicit). Ilyen 
rojtot érintett meg a vérfolyásos asz-
szony Jézus öltözékén (Mt 9,20. kk.), 
de más gyógyítási történetekben is ol-
vashatunk arról, hogy a betegek kérték, 

hogy érinthessék az Úr ruhája szegélyét 
(pl. Mt 14, 36; Mk 6,56). A vallásos 
zsidók egy kis tálitot is viselnek nap 
közben az ingük alatt, mivel a felsőt 
csak a reggeli imádság idejére veszik 
fel. Az emberekkel történő beszélgetés 
során gyakran elhangzik az egyházhoz 
való viszonyulás kérdésében az ott-
honról hozott tapasztalat fontossága. 
Mi otthon nem kaptunk vallásos neve-
lést, nem láttuk, hogyan kell gyakorolni 
a hitet, vagy adott esetben az, hogy 
otthon a szüleinktől, nagyszüleinktől 
láttuk mit jelent az istenfélő élet és mit 
jelent az egyházhoz való tartozás, 
mondják a beszélgetés során. Úgy lát-
szik, hogy meghatározó az otthonról 
hozott vallásos élmény, emlékkép.  
Nem véletlenül szánta Isten a családot 
az istenélmény és ismeret továbbadásá-
nak helyéül és egyben a gyülekezet 
létszáma természetes utánpótlásának 
eszközéül.  
Fontos, hogy gyermekeink lássák a 
hitgyakorlásnak külső, látható jeleit: 
templomba járunk, adakozunk, részt 
veszünk a gyülekezet közösségi életé-
ben, otthon Bibliát olvasunk, imádko-
zunk, stb. A gyermek viszont egyértel-
műen tapasztalja, ha eltérés van a látha-
tó formák és a mindennapi élet teljes 
képe között. Ha a szívben nincsen jelen 
az Isten beszéde, akkor a képmutatás 
megélése következik. A 78. zsoltár 
verseiben olyan apákról esik szó, akik-
nek élete eltért attól, amit hirdettek 
(8.vers). Szilajok, makacsok és hűtle-
nek voltak Istennel szemben. Ne cso-
dálkozzunk, ha a gyerekek nem hajlan-
dók követni szüleiket ilyen esetben. A 
lelkészgyerekek pedig sokkal kritiku-
sabbak a szüleikkel szemben, mert a 
velük szemben felállított elvárások is 
nagyobbak (gyakran irreálisak), mint 
más keresztény családoknál. Éppen 
ezért a lelkészcsaládokban látható leg-
inkább a hitben való nevelés területén 
jelentkező kudarc. A felnőtt gyerekek 
már nem járnak templomba és nem 
egyháztagok. Szerencsére jó, hogy van-
nak pozitív példák is nem kis számmal. 
Sajnos ez a jelenség tapasztalható sok 
templombajáró református családnál is. 
Ezért is szól többek között a szülők felé 
az apostol figyelmeztetése: „Ti apák 
pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, 
hanem neveljétek az Úr tanítása szerint 
fegyelemmel és intéssel” (Ef 6,4). A 

gyülekezetben is fontos, hogy ne kép-
mutatásra neveljük a fiatalságot. Ne 
támasszunk velük szemben túlzott és 
életidegen elvárásokat, ne neveljük 
őket félelemre és infantilizmusra. Ne 
váljanak az egyházi tanítás  gondolko-
dás nélküli követőivé, sem az egyház 
rendjének szolgalelkű kiszolgálóivá.  
 A gyerekek hiteles tanításában 
nagy jelentősége van az istenképnek, 
amelyről hallanak a szülőktől, és főleg 
annak a mintának, amit látnak a hét-
köznapok során. A 78. zsoltár 4. versé-
ben olvashatjuk: „nem titkoljuk el fia-
ink elől, elbeszéljük a jövő nemzedék-
nek: az ÚR dicső tetteit és erejét, cso-
dáit, amelyeket véghezvitt.” Nem pa-
naszkodik Istenről, hanem az Ő dicső 
tetteiről, erejéről és csodáiról szól. 
Egyáltalán nem mindegy mit látnak és 
hallanak a gyerekek és unokák a szü-
lőktől, nagyszülőktől. Vajon a panasz-
áradatot hallják-e, az állandó elégedet-
lenséget, zúgolódást, vagy a hálaadást, 
megelégedettséget? Azt mondjuk-e 
Istenről, hogy Ő igazságtalan, zsarnok 
Isten, akiben nem érdemes bízni, vagy 
azt, hogy Ő hűséges és szerető Atya? 
Vannak olyan felnőttek, akik azért nem 
járnak templomba, mert haragban van-
nak Istennel, Őt okolják a sokféle ba-
jért, amely őket érte. Ha mégis beszél-
nek Istenről, ezt csak negatív élmé-
nyekben tudják megtenni, teli keserű-
séggel és nehezteléssel.  Ha valakinek 
sok nehézséget, terhet kell hordoznia 
azzal együtt lehet érezni, de valójában 
okolható-e Isten a bajaikért? Ezt nekik 
is érdemes lenne átgondolni.  
 Ászáf, a zsoltáros fontosnak 
tartja, hogy az utódoknak el legyen 
mondva, hogy reménységüket Istenbe 
vessék ( 7. vers). Az Istenbe vetett re-
ménység fontossága elég gyakran hasz-
nált fogalom az egyházban. Vajon mit 
is jelent ez a valóságban, hogyan élhető 
meg? 
Általában a konkrét helyzetekben mu-
tatkozik meg, hogy tudunk-e valójában 
Istenben reménykedni, bízni. Amikor 
krízishelyzetben vagyunk tudunk-e 
hinni abban, hogy Isten közelében 
élünk, Ő jelen van a bajainkban és kész 
segíteni? Hisszük-e, hogy Istennek 
gondja van ránk, és reá bízhatjuk ter-
hünket? 
 
Folytatás a 3. oldalon  
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 Ritkán jön úgy az isteni segítség, hogy 
nekünk veszteg (tétlennek) kell lennünk 
és csak szemlélnünk kell az Úr szabadí-
tását (2Móz 14,14). Miközben remény-
kedünk Istenben, imádkozunk hozzá 
nekilátunk a nehézség felméréséhez és 
megoldásához (Orando et laborando, 
azaz imádkozván és dolgozván értelmé-
ben). .Hisszük és tapasztaljuk, hogy Ő 
velünk van, hordozza terhünk, segít a 
feladat megoldásában     
Lehet, hogy keményen kell dolgoznunk 
a megoldáson és úgy tudunk eredménye-
sek lenni. Segítségének megtapasztalása 
gyakran úgy történik, ahogyan Mózes-
nek is mondta az Úr: „Most azért eredj, 
elküldelek téged a Faraóhoz és hozd ki 
az én népemet, az Izráel fiait 
Égyiptomból. 
És felele: Én veled lészek!” (2Móz 
3,10.12 Károli Biblia).  
 Hitet nem lehet örökölni, sem 
ajándékozni, de lehet olyan légkört te-
remteni a családban, a gyülekezetben és 
a közegyházban, hogy a felnövekvő 
nemzedék önként és örömmel tudjon 
azonosulni az irányelvekkel és érték-
renddel. Nem könnyű a tanítvánnyá te-
vés feladatának végzése, a szülők tanú-
ságtételének gyakorlása a családon be-
lül. A legjobb szándék ellenére is hibáz-
hatnak mind a szülők, mind a gyülekezet 
felelős vezetői ezen a téren. De a hibákat 
fel kell ismerni és el kell ismerni. Joggal 
elvárható a javító szándék felmutatása a 
gyerekek és a gyülekezeti tagok előtt.  
 Ha padjaink konganak az üres-
ségtől, és maga a gyülekezeti élet is si-
ralmasan szánalmassá válik, kérdezzük 
meg magunktól a két felolvasott igesza-
kasz tükrében, vajon nem hibáztam-e el 
a családon belüli hiteles tanúságtétel 
kötelességét? Ezen felül még ott lenne a 
belmissziói, diakóniai és netalán kül-
missziói feladatoknak való megfelelés 
szükségessége. Ha a családunkban nem 
tudunk helyt állni, hogyan tudnánk a 
gyülekezet életében? Legyünk őszinte és 
hűséges követői Isten útjának mind a 
családban, mind a gyülekezetben. 
 Ámen 
 

Vajs Tibor 
Kisbér 

Folytatás a 2. oldalról 

A Császári Református Gyülekezet 
idén is rácáfolt minden olyan híreszte-
lésre, mely szerint az embereket nem 
érdekli a könyv, az olvasás. Advent 
harmadik vasárnapján, a délelőtti isten-
tisztelet keretében egy rendhagyó író-
olvasótalálkozóra került sor. A meghí-
vott vendég Dizseri Eszter a Kálvin 
Kiadónál nemrég ismét megjelent Illik, 
nem illik? – Viselkedési tanácsok 12-
18 éveseknek című könyvét mutatta be 
segítőjével, Fekete Erzsébettel, a Re-
formátus Menekültmisszió munkatár-
sával. A könyvből először egy rövid 
idézetet olvastak fel, majd a könyv 
tartalmáról, megírásának körülményei-
ről, céljairól beszélt az írónő. 
Ahogyan elmondta: ahhoz, hogy a fia-
talok a felnőtt társadalom értékes és 
hasznos, valóban elfogadott tagjai le-
hessenek, szükség van a közösség által 
elvárt viselkedési normák, és formák 
elsajátítására. Könyvében mindenek-
előtt abban kívánt eligazítást adni ka-
masz olvasóinak, hogy miként tudnak 
helyes módon kapcsolatba kerülni és 
kommunikálni kortársaikkal, és termé-
szetesen az idősebb nemzedékek kép-
viselőivel is családon belül, baráti kö-
rükben és azon közösségekben (iskola, 
szórakozóhely, a templomi közösség), 
ahol csak megfordulhatnak, s ahova 
előbb vagy utóbb be kell illeszkedniük, 
hogy felnőttként ne váljanak elszige-
telt, magányos emberekké. Ehhez bi-
zony arra is szükségük van, hogy ön-
magukat jobban megismerjék, és meg-
tanulják, mit jelent ápoltan és rendezet-
ten megjelenni egy társaságban, s hogy 
ehhez az is hozzátartozik, hogy saját 
környezetükben (lakás, osztályterem, 
étterem, közlekedési eszközök stb.) 
törekedjenek kialakítani és megtartani 
a rendet. A körülöttünk lévő rend egy-

szersmind a belső, a fejekben, a szívek-
ben meglévő rendről, vagy annak hiá-
nyáról is árulkodik – jegyezte meg az 
írónő. Hozzátehetjük: mindez igaz 
ránk, a felnőttek világára, településünk, 
országunk viszonyira is. Az „illik, nem 
illik” nem is oly nehéz szabályai sok-
szor abban is segítségünkre lehetnek, 
hogy a keresztyén életforma, vagyis az 
Istennek odaszántan munkálkodó élet 
és az embertársaink irányában gyako-
rolt békességre törekvő odafordulás 
módját és eszközeit is elsajátítsuk, leg-
alábbis törekedjünk ezekre napról nap-
ra. 
Dizseri Eszter szavai szépen össze-
csengtek a gyülekezet lelkipásztorának, 
Juhász Róbertnek a Római levél 12,1-2 
alapján elmondott igehirdetésével, 
melyben önmagunk egészen Istennek 
való odaszánásáról beszélt, s arra báto-
rította hallgatóit – mert bizony minden-
kor szükséges és üdvös számunkra –, 
hogy engedjék a Lélek által 
„átvilágíttatni” magunkat, hogy meg-
ítélhessék, mi a helyes, mi Isten akara-
ta az életünkben, hogy minden törekvé-
sük és cselekedetük, egész életünk Pál 
apostol szavaival „okos istentisztelet-
té” válhasson. 
Ez a sajtóvasárnap is a Kálvin Kiadó 
által a gyülekezeti házban megterített 
könyves asztal és a könyvekre a sokfé-
le anyagi nehézség között ezúttal is 
áldozni kész gyülekezet találkozásával 
vagyis egy igazi adventi könyvvásárral 
vált teljessé végül. 
A közreműködők és a kiadó munkatár-
sai nevében köszönjük a császári gyü-
lekezetnek az újabb meghívást és szí-
ves vendéglátást! 
 

Fodor Csaba 
  Kálvin Kiadó   

 
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 
a 2012. január 28-án 20.00 órakor 
kezdődő nagyigmándi Református 
Bálra. 
A bál helye a Magos Művelődési Ház, 
zenét a császári Mocsári Trió biztosít-
ja majd.  
 
 
 

 
Rendezvényünk batyus bál, melynek 
bevétele a református egyházközség 
munkáját és szolgálatát segíti majd 
elő. Belépő- és támogatói jegyek kap-
hatóak a református lelkészhivatalban, 
Kovács Juliannánál, Szijj Ferencnénél 
és a Horváth ÁBC-ben. 

REFORMÁTUS BÁL NAGYIGMÁNDON  
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A Pápai Református Kollégium 
Gimnáziumának és Művészeti Szakkö-
zépiskolájának Dadi Tagintézményei az 
egyetlen református általános iskola a 
környéken. Szeretnénk a Hét Határ 
olvasóinak lehetőséget adni arra, hogy 
betekintést nyerjenek az itt folyó mun-
kába, az első félév változatos program-
jaiba. 

Folyamatosan törekszünk arra, hogy 
diákjainknak a tanórákon kívül is válto-
zatos lehetőségeket nyújtsunk a szemé-
lyiségfejlődésre, a közösségépítésre, az 
egyéni képességek kibontakoztatására,  
számos délutáni, hétvégi rendezvényt 
biztosítunk a számukra.  

 A hagyományos Magvetőtáborral 
kezdtük a tanévet. Rövid áhítat után a 
Magor Magyarjai Hagyományőrző 
Egyesület 32 állomásból álló 
„akadályversenyt” készített elő a gyere-
keknek. A felső tagozatos fiúk segítet-
tek az iskolaudvar visszarendezésében, 
a homokozó kikövezésében. Este lepke
-vadászatot és csillagmegfigyelést ren-
deztünk iskolában alvással. 

Szeptemberben iskolánk összes 
tanulója kirándulni ment Majkra a Bá-
nyamúzeumba és Várgesztesre.  

A papír mellett rengeteg PET-
palackot és műanyag kupakot adtunk le 
hulladékgyűjtéskor, ezzel is tudatosítva 
a környezetvédelem fontosságát. 

A szákszendi, Balogh Rózsa isko-
lánkban tartott előadást Vakvilág cím-
mel a vakok életéről. Az energikus, 
beszédes fiatal lány szavait nagy figye-
lemmel hallgatták a gyerekek, akik még 
a fehér bot használatát is kipróbálhat-
ták. 

Mi, pedagógusok, a Mozaik Kiadó 
digitális tananyagokról szóló tovább-
képzésén is részt vettünk, így az inter-
aktív órákon a legkorszerűbb Smart 
program használata mellett a 
mozaBook és a mozaWeb is segíti a 
tananyag színesebbé tételét.  

A Tatai Református Gimnáziumban 
kaptunk továbbképzést a gyermeki vi-
selkedés és az érzelmi-hangulati élet 
zavarairól.  

Októberben peonza-verseny zajlott 
a hatodikosok termében a diákönkor-
mányzat szervezésében.  

A kultúrházban zeneiskolás diákja-
ink és oroszlányi társaik koncertjét 
hallgathattuk meg.  
Őszi termésekből, levelekből, bo-

gyókból és ágakból színes, hangulatos 

díszek készültek a kézműveskedés ke-
retében. 

Ellátogattunk a szomszédos Köm-
lődre, ahol Bogáth István, gondnok 
bemutatta a felújított református temp-
lomot és a Pálóczi Horváth Ádám em-
lékkiállítást, majd Kovács László kerá-
mia-kiállítását is láthattunk. 

Október 6-án a hatodikosaink, 23-
án hetedikeseink adták a községi ün-
nepség műsorát. Az idősek napján diák-
jaink néptáncos műsorral szerepeltek. 

Nyílt héten vártuk az érdeklődő 
szülőket. Pályaválasztási kiállításra 
vittük és nyílt napokra engedtük a nyol-
cadikosokat. 

Megrendeztük a kistérségi művelt-
ségi vetélkedőt környei, bokodi, 
szákszendi és dadi csapatok részvételé-
vel.  

Diákjaink a Bolyai Matematikai és 
Anyanyelvi Csapatversenyen is indul-
tak, hatodikosaink ez utóbbin megyei 5. 
helyet értek el. A Zrínyi és a Ságvári 
matematika-versenyekre is neveztek 
tanulóink. A tatai Tálentum iskola rajz-
pályázatán is indultunk. 

Minden hónapban egy hétvégén 

biztosítottuk tanulóinknak a 
kézműveskedés és tánctanulás 
(klasszikus balett, néptánc, jazz-balett, 
társastánc) lehetőségét. 

Társadalmi munkát szerveztünk az 
alsó iskola udvarára.  

A felső tagozatosok a Diákönkor-
mányzat szervezésében budapesti ki-
ránduláson vettek részt novemberben. 
Az ingyenes vonatozás után a Déli pá-
lyaudvartól kapaszkodtunk fel a Várba. 
A Hadtörténeti Múzeumban, a Millená-
ris Parkban és a Csodák Palotájában 

töltöttük a napot.  
Megrendeztük a hagyományos 

egészségnapot újjáélesztési előadással, 
játékokkal, salátabárral.  

Alsó és felső tagozatosaink bérlettel 
rendelkeznek a tatabányai Jászai Mari 
Színházba. 

A Kárpát-medencei Református 
Alap támogatására karácsonyi vásárt 
szervezünk, amelyre a gyerekek készí-
tenek kézműves díszeket. A 
„Párducok” focicsapatunk gyűjtést 
szervezett a Mikulásgyár számára. 

A Szülői Munkaközösség jóvoltából 
a Mikulás is ellátogatott hozzánk. 

A Tatabányai Birkózó SC segítsé-
gével elindítottuk a birkózó szakosztá-
lyunkat. Ezen kívül heti két sportkör, 
egy kézilabdaedzés is van. Működik a 
német, a rajz és a matematika szakkör 
és hetente van kézműves foglalkozás.  

A Gyémánt Fürdő pályázatára je-
lentkezve szeretnénk diákjainkat három 
alkalommal kedvezményesen elvinni a 
tatabányai élményfürdőbe.  

A családokat Zsíros-Simon Mária 
költőnő köszöntötte verseiből összeállí-
tott műsorával a kultúrházban kará-

csony közeledtével. 
 Szeretnénk, ha mindenki látná, hogy a 
kis létszámú osztályokban a tanórákon 
zajló nevelés és oktatás mellett milyen 
sokféle programlehetőségből választ-
hatnak diákjaink.  

Minden kedves olvasónak Isten 
áldásában gazdag új esztendőt kívá-
nunk! 

               Bakiné Takács Irén  
Sárköziné Csonka Zita 

Dad 
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 2011. november 26-án adventi 
játszóházat tartottunk gyülekezetünk-
ben a gyermekek és fiatalok számára. 
Ezen az egész délutáni programon 
szebbnél szebb ajándékokat és díszeket 
lehetett készíteni, ügyes kezű tanárok 
és szülők vezetésével Az elkészült dí-
szek nagy része a gyermekek otthonai-
nak ékesítésére szolgált, de mint min-
den évben, idén is maradt bőségesen a 
másnapi adventi vásárunk választéká-
nak bővítésére. 

2011. november 27-én tartot-
tuk meg a már rendhagyónak számító 
adventi zenés áhítatunkat, majd az azt 
követő vásárunkat. Az áhítat keretein 
belül gyülekezet tagjai szolgáltak, ki-
csinyektől az idősekig, versekkel és 
prózával, énekekkel és zenével. Az 
áhítat templomi alkalma után a refor-
mátus iskolában folytattuk a vásárunk-

kal, melyre sok minden érkezett fel-
ajánlásként. Ez az alkalom mindig so-
kat segít az adventi készülődésben, 
otthonaink díszítésében, az ajándékok 
beszerzésében, s e mellett bevétele gyü-

lekezetet támogatja. 
 Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik adventi alkalmaink előkészítésé-
ben és lebonyolításában segédkeztek. 
 

 

  
 
 
Advent első vasárnap délután zenés 
áhítattal kezdtük meg lelki felkészülé-
sünket karácsonyra, melyen Török Ág-
nes egyetemi lelkész és fuvolista vala-
mint a balatonalmádi református gyüle-
kezet énekkara szolgált közöttünk. Ad-
vent második vasárnap délután teát kor-
tyolgatva és karácsonyi süteményt fala-
tozva gondolkodtattunk Jézus születésé-
ről és az ünnepi teendőkről. A várako-
zás harmadik hetében adventi esték 
címmel istentiszteleteket tartottunk a 
környékbeli lelkészek (Kálmán István, 
Dudar; Tóth András; Táp és Barta Lí-
via, Réde) szolgálatával. Advent negye-
dik vasárnapján pedig ajándékokat ké-
szítettünk, mézeskalácsot díszítettünk a 
gyerekekkel a karácsonyi Bárányka-
klubban. A szerdánként megtartott bib-
liaórákon Máriáról és Józsefről hallhat-
tunk. belegondolva sorsukba, helyze-
tükbe.   
Adventi teadélután hölgyeknek 
 Advent második vasárnapjára meghí-
vást kaptunk a Tiszteletes asszonytól 
finom forró teák és sütemények mellett 
egy kis meghitt beszélgetésre, immár 
második alkalommal. 
Jönnek az ismerős arcok, egyik a másik 
után, Istennek hála nagyon szép szám-
ban jöttünk össze. 
Megkezdjük beszélgetésünket, az el-
múlt karácsony emlékeit felidézve, 
majd a gyerekek és felnőttek hangjától 

hangos régmúlt karácsonyestékre és a 
mostani néma, csendes karácsonyokra 
emlékezve. Előjöttek vidámabb és szo-
morúbb emlékek egyaránt. De hiszen a 
karácsony a szeretetről, a boldogságról, 
és persze a szomorúságról is szól. So-
kan a családdal és a rokonokkal, békes-
ségben, szeretetben töltik az ünnepeket, 
de vannak akik magányosan, szomorú-
an. Ha az Úr Jézust beengedjük és befo-
gadjuk a szívünkbe, szólunk Hozzá és 
beszélünk Vele, Ő meghallgat és vála-
szol és már nem is vagyunk egyedül. 
Beszélgetésünk tovább folytatódik, 
néhányan egy-egy szép karácsonyi ver-
set olvastunk fel. Kinek-kinek, ami a 
legkedvesebb volt, az ünneppel kapcso-
latban.  Hetyei Mónika olvasta fel a 
Bibliából Mária és Erzsébet találkozá-
sának történetét (Lk. 1:39- 45). A szere-
tet és meghittség pillanatait, Mária fia-
tal és Erzsébet idős kora ellenére, az 
öröm, a szeretet és a boldogság hogyan 
sugárzott belőlük. Pedig nagyon hosszú 
utat tettek meg ezért a találkozásért. 
Később kötetlenebbé vált a beszélgeté-
sünk és süteményrecepteket cseréltünk. 
Ezután pedig egy meglepetés várt ben-
nünket, Tiszteletes asszonytól ajándékot 
kaptunk (már megint). Egy mézeskalá-
csot, egy kis üveg-mécsestartót, melyre 
egy Bibliai idézet volt felírva. Úgy 
éreztük, hogy az Ige személyesen ne-
künk szól, olyan szívhez szóló volt, 

hogy mindannyiunkat megérintett. KÖ-
SZÖNJÜK! 
Közben egy asszonytestvérünk lépett 
be, aki egy szép karácsonyi köszöntővel 
lepett meg bennünket. 
Ezek után, az ajándékkészítés követke-
zett. Ki-ki készíthetett szeretteinek egy 
kis kedves ajándékot, vagy felakaszt-
hatja a fenyőfára, hogy ha ránéz, vissza-
gondoljon az eltöltött szép délutánra. 
Tiszteletes asszonynak olyan gondolata 
támadt, hogy írjunk egy imádságot, egy 
kérést, amiért az adventben, a karácso-
nyi ünnepekben imádkozunk. Majd ezt 
osszuk meg a mellettünk ülővel.   
Olyan gyorsan eltelt az idő, hogy már 
besötétedett. Mindenki sietett haza a 
szürke hétköznapok rohanó világába. 
De magát feltöltve azzal a szeretettel, 
azzal a meghittséggel, amit itt egymás-
nak átadtunk. 
Hálás szívvel és nagy tisztelettel meg-
köszönjük Tiszteletes asszonynak, hogy 
családja és gyülekezeti munkája mellett 
tudott időt szakítani ránk és erre a na-
gyon szép teadélutánra. 
Kívánunk számára, családjára és gyüle-
kezeti munkájára erőt, egészséget, kitar-
tást, nagyon boldog, áldott békés kará-
csonyi ünnepeket, a teadélutánon részt-
vevő hölgyek nevében. 
 
Sok szeretettel: 

 Dróth Józsefné, Eszti néni 
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  61. KÉRDÉS: Miért állítod, hogy 
egyedül csak a hit által igazulsz 
meg? 
Nem azért, mintha hitemnek érde-
méért volnék kedves Isten előtt,  
hanem azért, mert Isten előtt az én 
igazságom egyedül a Krisztus elég-
tétele, igazsága és szentsége, amit 
pedig én másként el nem fogadha-
tok, sem el nem sajátíthatok,  
csupáncsak hit által. 
 
62. KÉRDÉS: És jó cselekedetünk 
miért nem lehet Isten előtt igazság-
gá, vagy annak valamelyes részévé? 
Azért, mert annak az igazságnak,  
amely Isten előtt megállhat, vétek 
nélkül valónak, tökéletesnek és Isten 
törvényével mindenben egyezőnek 
kell lennie.  
Ámde a mi legjobb cselekedeteink is 
ebben az életben mind tökéletlenek 
és bűnökkel fertőzöttek.  
 
63. KÉRDÉS: Hogy lehet, hogy a mi 
jó cselekedeteinknek semmi érdeme 
se legyen, mikor Isten azokat mind 
ebben, mind a jövő ő életben jutal-
mazni akarja? 
A jutalmat nem a mi érdemünkért 
kapjuk, hanem kegyelemből. 

 December 24-én, szenteste 17 órakor 
kezdődött a gyermekek szolgálatával 
egybekötött ünnepi istentisztelet. Erre és 
a karácsonyi ünnepkörre vonatkozólag 
Pekár Zsolt presbiter, informatika sza-
kos tanár saját ajándékaként minden 
gyülekezeti tagnak eljutatott egy általa 
készített ünnepi üdvözlő képeslapot az 

ászári ref. templommal, és egy meghívó 
levelet, amely tartalmazta az ünnepi 
istentiszteletek időpontját. 
Nagy örömet jelentett számunkra, hogy 
– Isten kegyelméből – az idei szentestén 
is felhangozhatott a gyermekek bizony-
ságtétele a templomban. Néhány hitta-
nosunk kitartó munkája és három konfir-
mált fiatalunk segítsége által két színda-
rabot adtunk elő. Túrmezei Erzsébet: 
ANIKÓ ÁLMA, valamint Lev Tolsztoj 
nyomán: AHOL SZERETET VAN, 
OTT VAN ISTEN c. műveket. Mindkét 
alkotásban szívet melengető, színvonala-
san kifejezett módon kapott hangot a 

karácsonyi evangélium. Néhány vers, 
egy zeneszám és pár ének gazdagította 
még az alkalom meghittségét. 
A szereplők: Kovács Katika, Rakó Dá-
vid, Ligeti Krisztike középiskolás diák-
jaink -; Ligeti Mártika, Kiss Tünde, Kál-
mán Erik és Pekár Csaba Zsolt általános 

iskolás gyerekek. 
Karácsony I. napján, a délelőtti istentisz-
teleten, Vajsné Fazekas Ibolya lelkipász-
tor szolgálatát követően Kálmán László 
főgondnok köszöntötte az ászári gyüle-
kezetben 20 éve szolgáló lelkipásztort. 
Megköszönte az eddigi lelkiismeretes 
szolgálatát, Isten áldását kérve a lelki-

pásztor további életére és szolgálatára. 
Az esemény emlékéül Ligeti Gábor 
gondnok egy mutatós karórát adott át a 
lelkésznőnek, Kálmán László főgondnok 
pedig egy nagyon szép virágcsokrot 
nyújtott át. Micskó Ádám volt 
konfirmandus, jelenleg középiskolai 
tanuló Turmezei Erzsébetnek a Légy 
Krisztushordozó című versét szavalta el. 
A jubileum alkalmából a gondnokok egy 
emléklapot adtak át a lelkésznek, ame-
lyet Pekár Zsolt presbiter tervezett meg 
nagy hozzáértéssel. A lelkésznő megkö-
szönte a kedves megemlékezést és kö-
szönetet mondott az új digitális orgonát 

ajándékozóknak: Ligeti Gábor gondnok-
nak, alpolgármesternek, Pekár Zsolt 
presbiternek, képviselőnek és Dr. 
Mikolasek Sándor polgármesternek.
     
 Vajsné Fazekas Ibolya 

  

 

 

 
ISTENTŐL  

MEGÁLDOTT, 
BOLDOG  

ÚJ ESZTENDŐT 
KÍVÁNUNK  

A HÉT HATÁR  
VALAMENNYI 

 OLVASÓJÁNAK. 
 

A Hét Határ szerkesztői 
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  SZERETNI NEM PUSZTA SZÓ 
„A lélek gyümölcse pedig: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, önmegtartózta-
tás.” Pál apostol levele a Galatákhoz 
5:22 
 
Kedves Olvasó! 
Ilyenkor télen nagy szükségünk van 
vitaminokra, mert így ellenállóbbak 
vagyunk a betegségekkel szemben. Sok 
vitamin a gyümölcsökből kerül a szer-
vezetünkbe. Remélem szeretsz gyümöl-
csöt enni. Mi kerül mostanában a gyü-
mölcsös tálba? Alma, körte, mandarin, 
banán, narancs esetleg kivi, ananász, 
mogyoró, dió…  
Mostantól kezdve néhány hónapig a 
lélek gyümölcseit ismerheted meg itt az 
újság hasábjain. Egy egész gyümölcs-
kosarat állít össze Pál apostol, amikor 
felsorolja őket. Ha ezekkel a gyümöl-
csökkel töltöd meg szívedet, akkor biz-
tos, hogy ellenállóbb leszel a lelki be-
tegségekkel és a mindennapi próbákkal 
szemben. 
Az első gyümölcs a szeretet. Amikor ez 
a szót hallod bizonyára először a szüle-
id (és a testvéred) jutnak eszedbe. Őket 
könnyű szeretni, mert ők eleve szeret-
nek téged. Vajon eszedbe jut-e Isten is, 
aki Maga a Szeretet?! Ő tanít meg arra, 
hogy te is képes legyél szeretni. Nem 
csak szüleidet és családodat, hanem 
ovistársaidat, osztálytársaidat vagy az 
idegeneket és a rossz akarókat is.  
A szeretet nem csak egy jó érzés, ha-
nem mindig tettekben nyilvánul meg. 
Anyukád megölel és puszit ad, hogy 
éreztesse mennyire szeret téged. Apu-
kád megsimogatja a fejedet felemel a 
magasba, hogy nevessél. A testvéred 
kiviszi helyetted a szemetet vagy meg-
teríti az asztalt, hogy megmutassa: sze-
ret téged. A nagymamád mindig kedve-
sen megkérdezi, hogy mi újság az óvo-
dában/ iskolában, hogy kifejezze meny-
nyire fontos vagy neki. „Szeretni nem 
puszta szó: a szeretet élő való…”- 
ahogy egy ének mondja. Ha szeretünk 
valakit ezernyi jelét adjuk. Jézusnak 
van egy példázata erről a szeretetről. 
Egy teljesen átlagos és védtelen ember 
tartott Jeruzsálemből Jerikóba, amikor 
néhány rabló megtámadta, kifosztotta 
és megverte. Hamarosan három ember 
ment arra: egy pap, egy lévita és egy 
idegen, samáriai. Az irgalmas 
samaritánus szeretetből nem megy el az 
útszélén fekvő sebesült ember mellett, 
szeretetből hajol oda hozzá, hogy meg-
tudja mi baja van, szeretetből tisztítja ki 

a sebeit és kötözi be azokat, és szeretet-
ből viszi el a fogadóba, ahol még gond-
ját viselik. Jézus nem csak beszélt a 
szeretetről, hanem ezernyi jelét adta 

annak, hogy mennyire szeret minket. 
Minden szava és mozdulata, ami 
gyógyulást jelentett valakinek, minden 
lépése, amely a golgotai kereszt felé 
vitte, szeretetből fakadt. Azért küldte őt 
az Atya ebbe a világba, hogy megmu-
tassa, hogy mennyire lehet szeretni, sőt 
életét adta értünk szeretetből. Megtaní-
tott arra, hogy a szeretet türelmes, jósá-
gos, nem irigykedő, nem sértődékeny, 
nem akar megbántani senkit, nem dü-
hösködik, nem csal… (1Kor 13:4-7) A 
te feladatod és az enyém is, hogy meg-
tanuljunk így  

szeretni. Isten adjon erőt ehhez neked 
és nekem is! 
Szeretettel: Barta Lívia 
 

Betűháló: Olvasd el a Szeretet him-
nuszát az 1 Korinthus 13-ból. Majd 
keresd meg a betűhálóban, hogy mi 
NEM jellemző a szeretetre! (Összesen 
8 szó.) Kérd Istent, hogy ne így sze-
ress!  

Feladat: Számold meg hányféle gyü-
mölcs van a kosárban? Ha jól szá-
molsz, akkor pont annyi, mint ahány 
lelki gyümölcs van. Mindegyik gyü-
mölcsre írd rá egy lelki gyümölcs 
nevét, majd színezd ki a képet!  

E L Á I T L Ú J P 

L K É R K E D Ő Y 

F Ó M I R  S Z E 

U Ö   G Y H É K Ü 

V N B Y É A C W   
A Z Á K B M D A Ó 

L Ő N E V I H T D 

K S T D Ű S Y P N 

O D Ó Ő   M Ú L A 
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 - Szabó Szonja kiállítása Ácson 
 
November 13-án a délutáni istentisztelet keretében szép és 
megható alkalomra került sor az ácsi gyülekezeti teremben. 
Magunk közt köszönthettük Szabó Szonját, aki gyermekko-
ri betegségéből kifolyólag tolókocsiba kényszerült, kezeit 
nem tudja használni, viszont szájába vett ecsettel csodálatos 
képeket formál. Szonja édesapja ácsi származású, a közel-
múltban hunyt el. A Tatán élő Szonjának ez az első bemu-
tatkozása Ácson. Kiállítását édesapja emlékének ajánlotta. 
 Szabó Szonja betegsége ellenére mozgalmas, aktív életet 
él. Alkotótársaival is tartja a kapcsolatot, rendszeresen talál-
koznak. Sportol: egy betegek számára kialakított labdajáték 
országos bajnoka! Így edzések is tarkítják mindennapjait. 
Interneten keresztül tartja a kapcsolatot szeretteivel, ismerő-
seivel. Naponta számba veszi: kinek van születés- vagy 
névnapja. A szájjal és lábbal festők által ünnepekre összeál-
lított képeslapcsomag sokunk számára ismerős lehet: rend-
szeresen találhatóak benne képei. Verses- és mesekönyvet 
illusztrált, gyakran vannak kiállításai. 
 Ácson megcsodálhattuk lakóhelyének, Tatának általa meg-
örökített részleteit, az általa a természettel harmóniában 
élőnek tartott ember ábrázolását, valamint az élet értékeit 
képi formában megörökítő alkotásait. Különösen is meg-
szólító volt három alkotása: a bűneset, a betlehemi gyer-
mek, és az Istennél biztonságot talált élet. A közelgő ad-
ventre is gondolva, 
ezek fényében szemléltük az összes képet. A gyönyörű szí-
nek, az érdekes pontozásos technika, a gyakran vidám és 
játékos képek mind alátámasztották, amit Szonja egy riport 
végén így fogalmazott meg: „boldog ember vagyok.” 
 A képek mellett néhány szép kézimunkát is megcsodálhat-
tunk, melyek között volt már muzeális értékű régi alkotás 
is, valamint ma is köztünk élő testvéreink hímzései, csipkéi. 
Villám Sándorné testvérünk gyűjtötte ezeket össze és aján-
lotta fel kiállításra. 
 Igazán lélekig érő alkalom részesei lehettünk, akik eljöt-
tünk a kiállítás megnyitójára. 
                                                            
                                                                       Gerecsei Zsolt 

Bana-Bábolna: Megkereszteltük:  
Csáki Donátot, Csáki Emmát, Görözdi Mátét 
Eltemettük: Volek Józsefnét és Horváth Istvánt 
Kisbéren eltemettük: Malomsoki Gábort 
Környe: eltemették Molnár Lajost 
Nagyigmánd: Megkereszteltük: Dudás Mátét 
Eltemettük: Vörös Sándort, Győri Józsefnét, Pogrányi Pált 
Oroszlány: eltemették Balogh Andrást 
Házasságot kötött: Szinkovics Tamás és Molnár Katalin 
Tárkányon eltemettük: özv. id. Szabó Istvánnét 

HELYREIGAZÍTÁS 
Elnézést kérünk Csáki Donáttól, előző számunkban  
keresztnevét elírtuk. 
Isten áldását kérjük a megkeresztelt gyermekekre. 

A szerk. 

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 
 


