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  A 100. zsoltár egy Istent dicsérő ének-
blokk lezárása, mondhatni záróakkord-
ja. Hálaadással és örömmel áll meg az 
ő alkotója előtt. Úgy örül, mintha egy 
menyegzőre jött volna. Egy rövid buz-
dítást emelek ki a zsoltárból, amely 
életünknek határozott irányt adhat az új 
esztendőben. „Szolgáljatok az Úrnak 
örömmel.”  Szánjuk ezt az évet arra, 
hogy növekedünk a szolgálatban!   
Kiknek szól ez az Ige? 
Akik még nem végeznek semmilyen 
szolgálatot a gyülekezetben. Annak 
hangzik: Szolgáljatok! Eredetileg ke-
mény fizikai munkára használták a zsi-
dók ezt a szót. A mindennapi munka-
végzésre, akár kint a földeken végzett 
mezei munkára. Aztán használták arra 
is, ahogyan a szolga dolgozott az urá-
nak, ahogy az alattvaló szolgált a ki-
rálynak. A mózesi könyvek ezt a szót 
emelik be az Úrnak végzett szolgálatra, 
a szent sátorban végzett istentiszteleti 
feladatok teljesítésére.   
 Józsué kérdéséből, amit feltett a nép-
nek a honfoglalás után, azonban tudjuk, 
hogy Istennek szolgálni többet jelent, 
mint az istentiszteleti teendők. „De én 
és az én házam népe az Urat szolgál-
juk.” (Józs 24:15)  Az Újszövetségben 
Jézus új értelmet adott ennek a szónak. 
Ő az Úr szenvedő szolgája lett, aki tel-
jesítette az Atya akaratát egészen a ha-
lálig. Példát adott számunkra, hogy 
szeretetünkkel hogyan szolgáljunk. Aki 
az Urat szolgálja, az nem imádhatja a 
mammont is, az nem mehet el az út 
szélén heverő bajba jutott mellett, an-
nak lámpásából nem fogyhat ki az olaj. 
Vagyis aki az Urat szolgálja, az nem 
lehet sem a gazdagság, sem a szegény-
ség rabja, nem kötözheti meg anyagi 
boldogulása. Aki az Urat szolgálja, az 
nem lehet érzéketlen és tétlen a körülöt-
te levő bajok és bajba jutott emberek 

iránt.  Aki az Urat szolgálja, abban nem 
aludhat ki a hit lángja, imádsággal, 
igeolvasással, igehallgatással folyama-
tosan táplálja.  
Úrnak!  Szól azoknak, akik munkáju-
kért folyton elismerést, dicséretet vár-
nak. Vagy akik az egyházban érvénye-
sülni szeretnének. Voltak ilyen papok 
és próféták az ószövetségi időkben is. 
Voltak ilyenek az ősegyházban, a tanít-
ványok és Pál apostol korában is.  Vol-
tak olyanok, akik látszólag az evangéli-
umot hirdették, mégis megtévesztették 
a gyülekezetet. Az ilyen emberek szol-
gálatából mindig széthúzás és veszeke-
dés támadt a gyülekezetben. Ilyen ese-
tek miatt dorgálja meg Pál levelében a 
rómaiakat és a korinthusiakat is.   Min-
dent, amit teszünk, az Úrért tegyük. 
Eltévesztetjük a lényeget, ha szolgála-
tunkért, segítségünkért folyton köszö-
netet várunk, emberek elismerésére 
vagy hírnévre számítunk. Minden, amit 
teszünk, az Úrnak tegyük: Neki és Ve-
le. Olyan jézusi módon, ahogyan az 
utolsó ítéletről szóló példázat magyará-
zatában mondja: „Mert éheztem és en-
nem adtatok, szomjaztam és innom 
adtatok, jövevény voltam és befogadta-
tok, mezítelen voltam és felruháztatok, 
beteg voltam és meglátogattatok, bör-
tönben voltam és eljöttetek hozzám....” 
Másokon segítünk, mégis Jézussal és 
Jézusért tesszük.   
Örömmel! Akik megfáradtak, belefá-
radtak, úgy érzik, hogy nem tudják 
tovább csinálni. Nekik szól ez a kis 
szócska: örömmel. Nem baj, ha valaki 
dolgozik és elfárad. Nem baj, ha valaki 
dolgozik és belefárad abba, amit csinál. 
De az igen, ha valaki semmi örömét 
nem leli abban, amit végez. Keserűsége 
visszahat életének más területeire és 
egy idő után értelmetlennek érez min-
dent, amit csinál. Ha kérjük, Isten meg-

újít ilyenkor.  Ismerősöm, aki 17 évig 
dolgozott fogyatékos fiatalok között 
elmesélte, hogy sokáig nem értette azo-
kat, akik fásultságról, kiégésről beszél-
tek neki. Egészen addig, amíg magán is 
észre nem vette az egyhangúság és a 
keserűség jeleit. Ekkor Isten megáldot-
ta egy kisbabával és most otthon tölthet 
pár évet gyermekével. Mellette minden 
nap feltöltődik örömmel és békesség-
gel, újra nevet és egyre boldogabb. 
Isten, aki az öröm forrása, megújítja 
lelkünket, hogy újra örülni tudjunk, 
hogy derűsek tudjunk maradni a próbák 
közepette is. Teljes öröm van Nála, 
amit kiáraszt ránk is, ha kérjük. Miért 
ne kérnénk?!  Számomra ilyen megújí-
tó öröm volt, amikor  Megállított egy 
anyuka a boltban, hogy a hittanos kislá-
nyának megtanított otthon egy verset. 
Elmondhatja-e a gyermeke a templom-
ban? A kislány bátran és kifejezően 
elszavalta a szép hosszú karácsonyi 
verset, amely mindannyiunk számára 
ajándék volt.  Örömteli szolgálat tanúja 
lehettem, amiért nekem, mint hitoktató-
nak, nem kellett hatalmas erőfeszítése-
ket tennem. Csak úgy jött „magától”. 
Klaus Douglass, egy németországi 
evangélikus lelkész, Az új reformáció 
című könyvében 96 tételt fogalmaz 
meg az egyház jövőjéről. Azt írja: 
„Elérendő és elérhető célnak tartom, 
hogy egy keresztyén annak 80%-át, 
amit a gyülekezetért tesz, szívesen és 
lelkesen tegye. Ez motiválni fogja, 
hogy, hogy adott esetben a fennmaradó 
20%-al is megbirkózzon.” Ha mindenki 
a képességének és lelki ajándékainak 
megfelelő szolgálatot végez, azt öröm-
mel tudja elvégezni, megelégedettség-
gel tölti el és pozitívan hat vissza egész 
életére. 

Barta Lívia 
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 Olvasandó: Bírák 6, 18 
 
Az igében Gedeon, a vonakodásában is 
kiválasztott szabadító és Isten küldöttjé-
nek, az angyalnak párbeszéde szólít 
meg minket. Hadd emeljem ki most az 
angyal válaszát, mint nagyon bíztató, 
bátorító ígéretet. Az angyal mint az élő 
Isten küldöttje, miközben saját szemé-
lyében ígéri, hogy „megvárja” Gedeont, 
amíg visszatér, természetesen azt az 
ígéretet is mondja, hogy maga a küldő, 
a Gedeont kiválasztó Isten is „itt lesz”, 
várja (visszavárja) a tovasiető férfiút. 
Aki esetleg ebben felismerni véli az 
evangélium egyik legszebb jézusi pél-
dázatát, a tékozló fiú történetét, az ne is 
akarja elfelejteni. Magam is először erre 
a példázatra gondoltam, elolvasva ezt 
az igét. Az ószövetségi angyali ígéret, 
az Újszövetségben Jézus jelenléte, illet-
ve az általa elmondott példázat tökéle-
tes harmóniában vannak egymással. 
Isten országának, az atyai háznak lég-
körét és rendjét mutatják fel előttünk. 
Isten „itt van”. Megtalálható, újra meg-
található. Találkozhat vele az, aki soha-
sem ismerte, sohasem számolt vele, 
vagy éppen ellenére élt. És visszatérhet 
hozzá, aki valaha találkozott vele, sze-
mélyes kapcsolata is volt vele, de ki 
tudja, miért, egyszer elment. Sokszor 
nem is tudjuk megmondani, hol, merre 
jártunk. Azt még kevésbé tudjuk, hogy 
közben hol volt az Isten, amikor szük-
ségünk lett volna rá. És akkor hosszabb 
vagy rövidebb idő után kiderül, hogy 
„itt van”. Visszavárt. És folytathatjuk 
vele, ahol abbahagytuk. Kálvin életének 
egyik szép epizódja, hogy amikor el-
űzetése után visszatért Genfbe, az ige-
magyarázatot ott folytatta, ahol kivette-
tése előtt abbahagyta.  Szinte teljes 
evangéliumi harmóniában ezzel a régi 
igével. Földrajzilag ő járt messze, de 
lelkileg a genfiek járták meg akkor a 
gedeoni utat: otthagyva Isten küldöttjét, 
magát az élő Istent. Közben maguk is 
végigszenvedték a tékozló élet mélysé-
geit, és amikor visszatértek, felfedez-
hették bűnbánattal is, lelki örömmel is, 
hogy ott lehet folytatni Istennel, ahol 
egykor abbahagyták. Isten „itt van” és 
szeretettel visszavárta őket. 
 Mindig a „tékozlókhoz” intézzük a 
számon kérő és a bíztató szavakat. 
Hadd szóljak először most az 
„angyalokhoz”! Azokhoz, akik Isten 
szolgái, követei a világban. A lelkipász-

torokhoz, a presbiterekhez, a misszió-
ban forgolódókhoz, a gyülekezet aktív 
tagjaihoz. Az igében megjelenő angyal 
magatartása legyen példa előttünk! Ta-
nuljunk tőle megértést, türelmet, és 
kitartást! Nem teremtette le hitetlensé-
géért Gedeont, nem hagyta faképnél, 
sőt, távoztában is utána szólt, bíztatta, 
bizonyságot tett arról, hogy nem sza-
kadt meg minden kapcsolat, sőt folyta-
tást ígér a maga részéről. Igazi 
„angyali” hozzáállás lehetne ez ré-
szünkről sokakkal szemben. Bizonyo-
san bátrabban és nagyobb bizalommal 
térnének vissza gyülekezetinkbe olya-
nok, akik szeretnék folytatni a valami-
kor, valamiért félbemaradt Isten-
kapcsolatot és istentiszteletet. Sajnos 
azonban az el-és visszafogadó szándék 
nem mindig ilyen egyértelmű bennünk, 
Isten szolgáiban. Ugyanakkor bátran 
beszélünk Isten szeretetéről, arról, hogy 
várja a megtérőket, és Krisztusért elfo-
gadja őket. Mi is, ennek a befogadó 
Istennek a szolgái, ilyen nyíltan és meg-
bízhatóan tudjuk kimondani: „Én itt 
leszek…”, várlak, segítek,  - folytassuk! 
Hozzánk is, és az időnként elfutó Gede-
onokhoz is szól az ige másik üzenete. 
Gedeon itt nem istentelenséggel, meg-
átalkodott tagadással hagyja el a szérűt. 
Hanem azzal a szándékkal, hogy foly-
tatja majd az istentiszteletet: kihozza az 
áldozatát és leteszi az angyal elé. Az 
istentisztelet kiteljesítéséhez, ahhoz, 
hogy egész életünk azzá váljék, hitre is, 
időre is szükségünk van. Ezt mindenki-
nek tudomásul kell vennie. Annak az 
igehirdetőnek, lelkipásztornak, gyüleke-
zeti tagnak is, aki gyakran bosszanko-
dik, hogy mennyien vannak, akik hasz-
nálhatatlanok a szolgálatban, a szabadí-
tó küldetésben. De annak az embernek 
is tisztában kell lennie ezzel, aki ugyan 
nem tagadja, hogy Istentől rendelt kül-
detése van, csak még időre, megerősö-
désre van szüksége. Gedeon „precízen” 
szeretné megtenni, amit előír a kultusz: 
külsőleg is bemutatni az áldozatot, elvé-
gezni a szabályos istentiszteletet. Egy-
előre ennyi telik tőle. A nagy feladat, 
hogy Istentől rendelt szabadító lesz, 
még ott kavarog a lelke mélyén. Kérdé-
sek, alkalmassági önvizsgálat, esetleg 
másfelől indíttatás van a lelkében. Mint 
azokéban ma is, akiket Isten megszólít 
és egy eddig ismeretlen útra, tanítványi 
létre hív. Az angyal válasza (Isten ígé-
rete) magában foglalja ezt a lehetőséget 

is: Itt leszek az áldozat helyén, az isten-
tisztelet helyén, a templomban, ahová 
„földrajzi” értelemben visszatérhetsz 
(az itt szereplő ige elsődlegesen ezt 
jelenti: úton visszafordulni). Ahol ré-
szed lehet az istentiszteleti formákban, 
amelyeket egykor gyakoroltál, aztán 
elmentél, és visszatérésed után folytat-
hatod.  Több olyan ismerősöm van, akik 
gyerekkor, konfirmáció, ifjúsági gyüle-
kezet után elhagyták az egyházat, az-
után évek, évtizedek múlva visszatértek 
a templomi istentisztelethez (oda, ahon-
nan „földrajzilag” elmentek). Ugyanak-
kor az angyal válaszában és ígéretében 
benne van a „lelki” visszatérés, a meg-
térés idejére szóló bíztatás is. Amikorra 
„vissza mersz” jönni már nemcsak kül-
ső, hanem belső, lelki istentiszteletre is; 
amikorra elfogadod az életed személyre 
szóló küldetését is, én akkor is itt le-
szek. Amikor megérik hitedben, hogy 
Istennek nemcsak kiválasztó szeretete, 
megszólító akarata, hanem erővel felru-
házó hatalma is van és rá mered bízni 
magad, akkor ott vár, hogy a továbbiak-
hoz ő adjon erőt, világosságot, bátorsá-
got… 
 Isten Szentlelke adjon nekünk türelmes 
„angyali” ( jobban mondva krisztusi) 
természet, amelyik nemcsak szavaiban, 
de hozzáállásában is az őt küldő Isten-
ről tesz bizonyságot. Könyörögjünk, 
hogy mindenki, aki Gedeon módjára 
ideiglenesen „elmegy”, az ne csak kül-
ső, de belső, életét kitöltő istentisztelet-
re is készen térhessen vissza!        
Ámen. 

                                                                                                
Gerecsei Zsolt (Ács) 

 
 
Imádkozzunk! 
 
Atyánk, hálát adunk neked, hogy „itt 
vagy” életünkben, gondviselő szeretete-
det naponta tapasztaljuk. Jézus Krisz-
tus, magasztalunk téged, hogy „itt 
vagy” ígéreted szerint minden napon, 
velünk, a világ végezetéig. Szentlélek 
Isten, köszönjük neked, hogy „itt vagy”, 
bennünk vagy erőddel és világosságod-
dal. Szentháromság Isten, add, hogy 
visszatérjünk hozzád minden napon az 
életünk istentiszteletét elvégezni. Ké-
rünk, add, hogy ott legyünk, ahol szük-
ség van  ránk, amikor visszatérnek test-
véreink Hozzád! Ámen. 
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Szeretettel meghí-

vunk minden iskolába 

készülő gyermeket  

a Dadi Református 
Általános Iskola fog-

lalkozásaira. 

4 alkalommal, pénte-

kenként 17-18 óráig 

várjuk az érdeklődő 

gyerekeket és szülei-

ket. 

 

Tervezett programjaink: 

Foglalkozások időpontjai: márc. 
1., márc. 8., márc. 22., ápr. 5. 
 

A gyerekek a 
foglalkozásokra váltócipőt 
hozzanak magukkal! 
Kérjük, részvételi 
szándékukat 2013. február 
25-ig a  
34/470-070-es telefon-
számon jelezni szívesked-
jenek. 
Az 1. osztályosok beirat-
kozását 2013. ápr. 8-án és 
9-én tartjuk  
8-16 óráig, de valamennyi 
évfolymunkra szeretettel 
várjuk a gyermekeket. 

Néhány évvel ezelőtt egy kóruspróba 
után, régi karácsonyokról beszélget-
tünk, és szóba került a kántálás hagyo-
mánya is. Kórusvezetőnk, Sugárné 
Damo Márta Tiszteletes asszony javas-
latára elhatároztuk, hogy felelevenítjük 
ezt a szép régi népszokást. 
Advent utolsó hetében kora este, sötéte-
déskor, a templom előtt gyülekezett a 
kórus tizenöt tagja, a legmelegebb téli 
ruháikba beöltözve, kis lámpácskákkal 
a kezünkbe, szállingózó hóesésben ne-
kiindultunk a falunak. Tervünk az volt, 
hogy felkeressük a Református Gyüle-
kezeti tagokat, különös figyelemmel a 
már templomba járni nem tudó idősek-
re, hogy karácsonyi énekeket énekelve 
áldott ünnepet kívánjunk. 
Ez az első kántálás négy évvel ezelőtt 
volt,azóta minden karácsony előtt há-
rom napig járjuk a falu utcáit és énekel-

jük szebbnél szebb jól ismert énekein-
ket. A téli esték meghitt csendjében 
szépen hangzik a Szállj, szállj magas-
ra... vagy a Krisztus Urunknak áldott 
születésén kezdetű dicséretünk. Az 
éneklésen kívül még rövid beszélgeté-
sekre is sort kerítünk. 
Az első évben még néhányan,főleg a 
fiatalabbak kérdezték, hogy mi az amit 
csinálunk,de az idő múltával már sokan 
vártak bennünket, készültek a fogadá-
sunkra, kínáltak bennünket süteménnyel 
innivalókkal. És mi lelkesen mentünk 
évről évre, hóban, sárban, viharos szél-
ben. 
Az ünneppel kapcsolatban sokszor em-
legetik a készülődést, ajándékozást, 
ezekben a napokban megtapasztalhat-
tunk egy 
másfajta nem anyagi hanem lelki aján-
dékozást, adtunk és kaptunk egy-

aránt.Visszatekintve az elmúlt évekre 
úgy gondolom mi kaptuk a több és na-
gyobb ajándékot. A gyermekek és fel-
nőttek szemében a meglepetés csillogó 
örömét ami a legnagyobb köszönet volt 
számunkra. Amit viszont én személy 
szerint soha nem felejtek el az az idős 
emberek arcán lassan legördülő köny-
nyeket a halkan elrebegett köszönetet a 
hálás tekinteteket. 
A Nagyigmándi Református Kórus így 
készül évek óta Megváltó Krisztusunk 
születésének ünnepére, áldottá téve az 
ünnepet magunk és a gyülekezet tagjai 
a falu lakói számára is. 
Hálát adok az Istennek, hogy én is ré-
szese lehetek ezeknek a különle-
ges ,felemelő eseményeknek. 
 

Horváth Sándorné  

 

ELADÓ  
 
  

A kisigmándi parókia  
épülete, 

Cím:  Fő u.29.  
Lakóház, udvar 1340m2. 

Irányár 4.5 M.  
Érdeklődni lehet: 

30/7487321, 30/6341331. 

Egyházunk Zsinata határozatban mondta 
ki, hogy a 2013-as évet a hitvallás évé-
nek nyilvánítja, hiszen négyszázötven 
éve hatja át gondolkodásmódunkat, nyel-
vezetünket, lelkiségünket az a Heidelber-
gi Káté, amely 1563-ban a pfalzi fejede-
lemség székhelyén született.  
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Hét Határos  Író-olvasó találkozó 
                                   Kisigmándon. 

 
Minden évben más gyülekezetben szer-
vezik meg a Hét Határ szerkesztői az 
író-olvasó találkozót. Tavaly Szák-
szend adott otthont a rendezvénynek, 
idén a mi gyülekezetünket érte a meg-
tiszteltetés, nálunk gyűltek össze a Hét 
Határ érdeklődő olvasói. 
A rendezvény célja a párbeszéd megte-
remtése a szerkesztők és olvasók kö-
zött, vélemény- és ötletcsere. 

A párbeszéd kellemes hangulatban, 
szeretetvendégség keretében telt. 
Az újság megújult, sokkal jobb minő-
ségben, láthatóbb fényképekkel jelenik 
meg. Jó lenne, ha minél többen merné-
nek írni az újságba, verseket, bizony-
ságtételeket, beszámolókat. Az újság 
szerkesztői  szívesen várják a gyüleke-
zeti tagoktól az előbb említetteket. 
Örülünk azoknak, akik eljöttek, és még 
véleményt is nyilvánítottak. 
 

Pirik Martina 

 Minden évben hagyománnyá vált a 
gyülekezeti termünkben a karácsonyi 
és húsvéti játszóház megszervezése. 
2012 adventjében is találkoztunk, mé-
zeskalácsot sütöttünk, karácsonyi dí-
szeket készítettünk. A gyerekek ilyen-
kor jó hangulatban vannak jelen, élve 
 

zik a közös tevékenységet, éneklést, 
készülődést az ünnepre. De nemcsak a 
gyerekek szoktak eljönni, hanem segí-
tőkész asszonyok, szülők is a gyüleke-
zetből, akiknek segítségét és odaadását 
ezúttal is megköszönjük, és kívánunk 
nekik továbbra is szolgálatra kész sok 
áldással teli újesztendőt. 

 

Kedves presbiter testvérem! 
 
A Hét Határos gyülekezetekben ebben 
az esztendőben is megszervezzük pres-
biterképzési sorozatunkat. Az előző 
évek sikerein felbuzdulva tesszük ezt, 
vállaljuk fel a szervezés munkáit.  
Előadóink nagy szeretettel vállalták el 
felkérésünk alapján az előadások meg-
tartását. Azt gondolom, hogy most is 
sok fontos és értékes dolgok fogunk 
hallani, tanulni. 
Hisszük azt, hogy munkánk ebben az 
évben is fontos, mert bizony a felké-
születlen presbiter az nem jó presbiter. 
Kérünk benneteket, hogy gyülekezetei-
tek és egyházunk sorsát vállaitokon 
hordozva gyertek el minél többen az 
alkalmakra. Hitünk szerint közösen 
összefogva minden gondot orvosolni 
tudunk, minden feladatot meg tudunk 
oldani. Ehhez az együttlétek, az együtt 
gondolkodás pedig elengedhetetlen. 
Lapunk ötödik oldalán olvasható a 
képzési sorozat tematikája. 
 
Kérünk benneteket, gyertek minél töb-
ben és hívogassatok másokat is presbi-
tereket, érdeklődőket. 
 

Az első alkalom Ácson 
lesz  

2013. február 22-én 
(pénteken) 17.00 órai 

kezdettel. 
  

Bogáth István 
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Idén is megrendezésre került Nagyig-
mándon a Református Bál. Január 26-
án este több mint száz résztvevő gyűlt 
össze az alkalomra, melyet a Reformá-
tus Kórus néhány vidám énekkel nyi-
tott meg. A zenét ez évben is a császári 
Mocsári Trió biztosította. A jó hangu-
lat egészen hajnalig kitartott. 

Túl a közösségi élményen és a szóra-
kozáson, a bál célja idén is jótékonysá-
gi volt, ha Isten is úgy akarja, akkor a 
református parókia felújítására szeret-
nénk fordítani. Ez úton is köszönjük 
minden kedves támogatónknak a ren-
dezvény sikerét és az anyagi forrásaink 
növekedését. 

 Kórusunkban négy évvel ezelőtt szó 
esett régi szokásokról, köztük a kántá-
lásról. Hála Istennek szívünkre helyez-
te ezt a felemelő hagyományt és mi 
nagy szeretettel indultunk előre a szív-
melengető feladatra. 

Évről évre erősebbnek érez-
zük szívünkben és lelkünkben, hogy 
ezt a feladatot tennünk kell, hiszen sok 
hálát kapunk az emberektől, gyüleke-
zetünk idős tagjaitól, akik sajnos már 
nem tudnak templomba jönni, és csak 
ez alkalomkor hallhatják az Ő általuk 
is ismert adventi énekeket. 
Hisszük és reméljük, hogy egyre több 
szívben születik meg a „Szállj, szállj 
magasra szíveink reménye. Vezess el  
minket Jézusunk elébe.” 

Itt szeretném megköszönni a 
könnyes szemekkel felénk áradó hálát. 
Ez a hála bennünk is sok erőt és buzgó-
ságot adott, hogy az elkövetkező évek-
ben is Isten dicsőségére tudjunk szol-
gálni. 
Ebben a szolgálatban a jó Isten áldása 
legyen Sugárné Damó Mártával, hogy 
kórusunk tagjait lelkiekkel szolgálja. 
 

Szijj Sándorné 
Nagyigmánd 

Időpont Helyszín El őadók  nevei Téma 

február 22. 
(péntek)   
17.00 óra 

Ács 
Gerecsei Zsolt;                               
Sugár Tamás;                             
Pungur Béla 

Áhítat                                                                                                               
Mózesi törvények                                                                                                             
A presbiter felel őssége a kötelez ő hitoktatás megszer-
vezésében 

március 22. 
(péntek)                                                                  
17.00 óra 

Nagyigmánd 
Sugár Tamás                                                                                                                                      
Gerecsei Zsolt                                        
Dr. Kővári Borbála 

Áhítat                                                                                                        
Királyok könyve                                                                                                              
Nőszövetségi munka szervezése a gyülekezetben                                                                                

április 19. 
(péntek)   
17.30 óra 

Köml őd 
Szemeti Ferenc                            
Barta Zsolt                               
Barta Lívia 

Áhítat                                                                                                           
Kispróféták                                                                                    
Gyermekmunka szervezése  a gyülekezetben 

május 24. 
(péntek)                                         
17.30 óra 

Vérteskethely 
Juhász Róbert                                                          
Molnár Varga Péter                   
Bogáth István 

Áhítat                                                                                                         
A bölcsesség irodalma                                                                                
Presbiter vagyok, tudom mi a dolgom? 
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"Mit kíván tőlünk Isten?" Ezzel a vezér-
gondolattal jártuk be azt az utat, ame-
lyet az indiai keresztyén testvéreink 
jelöltek ki számunkra az idei ökumeni-
kus imahétre. A rédei református temp-
lomban nyolc estén át gyűltünk össze, 
hogy imádkozzunk a Krisztus-hívők 
egységéért és a közösen megtapasztal-
ható kegyelemért. Ez a fénykép az utol-
só estén készült, melyen Dejcsics Kon-
rád, pannonhalmi bencés szerzetes, 
hirdette Isten Igéjét, valamint énekszá-
mokkal szolgált a hét során összeállt 
ökumenikus énekkar.  

Barta Lívia 

 
 
 
Kedves szülők, kedves testvérek, 
akik örültök, hogy  órarendbe ikta-
tott hittan és erkölcstan oktatás lesz! 
 
Hálával szívünkben Isten iránt, és kö-
szönettel a parlamentnek, hogy a misz-
szió alanyának tekinthetjük az a 100-
ból nyolcvan gyermeket, aki eddig 
nem járt hittanra. Most kötelezően heti 
egy órában erkölcstant tanul mindenki, 
kivéve akiket a szülők hit és erkölcs-
tanra iratnak be. Hogy ezt minél töb-
ben tegyék, eljött a szent kampány 
ideje, a toborzás, a cselekvés ideje. 
Néhány gyakorlati lépésre szeretnénk 
a figyelmet felhívni. 
1. Célszerű lenne  minden települé-
sen a postaládákba bedobni a Presbite-
ri Szövetség traktátusát, amit minden 
gyülekezet megkapott. Lehet utánren-
delni a Szövetségnél.(15Ft/db) 
A lelkipásztor, amikor meglátogatja az 
iskolaigazgatókat, célszerű átadni egy 
ellenőrzőbe ragasztható kis felhívást a 
következő szöveggel: 

Kedves Szülő! Szeretettel felhív-
juk a figyelmét, hogy ISTEN-
NEK kedves, ha  a hit és er-
kölcstant választja gyermeké-
nek.  A legjobbat azzal teszi, ha 
engedi Jézust bejutni a gyerme-
ke szívébe. Meglátja jobb, szófo-
gadóbb, engedelmesebb, felelős-
ségteljesebb gyermeke lesz és 
örömet az ihletett zenében , ver-
sekben, a szépben fog találni. És 
abban, ha a másik embernek 
adhat, ha szerethet. 
  

 
 

 
Az egyházi iskolákban köztu-
dottan kevesebb a deviancia is, 
mert a Biblia tanítása szerint 
nevelik a gyermekeket. Szeretet-
tel hívjuk gyermekét a reformá-
tus hit és erkölcstan órára. 

3. Gyülekezeti tagjaink 
szomszédaiknak, munkahelyen szintén 
adjanak a néhány meggyőző szó 
kiséretében a traktátusból. Legyen ez a 
gyülekezeti újság témája is. 
4. A felekezetek lelkipásztorai, isko-
laigazgatók, hittantanárok egy hely-
ségben együttes munkával alakítsák ki 
az órarendeket. 
Hogy közelebb kerüljenek a gyüleke-
zetek a helyi tantestületekhez, kezd 
kialakulni egy olyan gyakorlat, amikor 
meghívják a tantestületet egy szeretet-
vendégségre, ahol közös dolgaink 
megbeszélésre kerülhetnek. Ahol a 
gyülekezeti életet egy vetítésben be-
mutatják, a „közös gyermekeink” a 
hittanosok szolgálnak és ott megbeszé-
lik a hittan és erkölcstan tanítás részle-
teit. 
A százból 80 gyermek megnyerése 
Krisztusnak egy település életében ma 
a legszebb misszió. Engedjétek hoz-
zám jönni a gyermekeket, mert ilyene-
ké ISTEN országa, mondja Jézus. 
Most a mi felelősségünk ez, tegyük a 
jobb lábat a bal elé, induljunk el, nincs 
egy perc se a késlekedésre. Ez egy 
szent ügy. Ez egy igazi misszió. 

                                                           
Szeretettel Presbiteri Szö-
vetség 

 
 
 
 
Mintegy 2150 hallgató és egyetemi tanár 
másolta le 59 perc 52 másodperc alatt az 
egész Bibliát. Az akcióra a mexikói 
Nuevo Leónban található Montemorelos 
egyetemében került sor annak 70 éves 
fennállása alkalmából.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ötlet állítólag egy diáktól szárma-
zott, és a húsz főből álló csoport három 
hónapig készítette elő az akciót. Nyolc-
vanöt segítő és egy jegyző felügyelete 
alatt másolt le minden résztvevő húsz-
huszonöt igeverset. Azután a papíríve-
ket rendszerezték és az egyetemi 
könyvtárban egy kötetbe összefűzték. A 
könyvet, mely a „70. jubileumi év Bib-
liája" címet viseli, az egyetem Ellen G. 
White Kutatóközpontjában állítják ki. 
„Nem maga a lemásolás volt a különle-
ges, hanem a közösség egymással, Is-
tennel és az Ő Igéjével eltöltött értékes 
ideje" – mondta Ismael Castillo Osuna, 
a Montemorelos-i Egyetem rektora. 
„Legnagyobb kívánságunk, hogy Isten 
Igéje naponta gazdagítsa életünket" – 
tette hozzá 



XVII. évfolyam  2. szám 7. 
 

Az elmúlt hónapban Lívia néni írt nek-
tek arról, hogy ezt a csodálatos világot, 
benne a sok állattal, növénnyel, ember-
rel a mi Istenünk teremtette. Szeretetből 
tette ezt és szeretetből gondoskodik 
még ma is erről a teremtett világról. 
Isten a teremtést a Biblia tanúsága sze-
rint hét nap alatt végezte el. Mi hónap-
ról hónapra ezeket a napokat vesszük 
veletek végig. Mielőtt Isten megterem-
tette a világunkat a Föld üres volt, sötét 
és hideg. Nem volt benne semmi, ami 
szép, ami jó, ami alkalmas lett volna 
arra, hogy benne élet legyen. Isten 
azonban ebbe a sötét és élettelen világ-
ba már tudta hogyan teremt életet. Ti is 
tudjátok az iskolából, oviból, mi kell 
ahhoz, hogy az élőlények életben ma-
radjanak. Az egyik ilyen létfontosságú 
dolog FÉNY. Az első napról azt írja a 
Szentírás, ezen választotta el Isten a 

világosságot a sötétségtől. Ezt a két 
szót ti is ismeritek: világosság – sö-

tétség. Mindegyik fontos, hiszen aho-
gyan az örökös sötétség pusztít, az örö-
kös világosság kizárja a pihenést. Isten 
bölcsen intézte mindezt. De mi minden-
re is használjuk a fényt? Rengeteg do-
loghoz nélkülözhetetlen. Amikor arra 
gondoltok, hogy esténként milyen ter-
mészetes nekünk, hogy felkapcsoljuk a 
lámpát, hiszen olvasni, játszani, sötét 
szobába bemenni akarunk.  És most 
jusson eszetekbe egy-egy viharos este, 
amikor kialszik a fény, nem égnek a 
lámpák, amikor nem tudtok világossá-
got gyújtani. Milyen jó ilyenkor a zseb-
lámpa, gyertya. Mekkora biztonságot 
jelent ilyenkor egy icipici fény is. De az 
élőlények szervezetének is szüksége 
van a Nap fényére, hiszen a növények 
„légzéséhez” fény kell. Ahhoz, hogy 
csontjaink erősek legyenek, hogy növe-
kedjenek, napfényre van szükség. Ami-

kor Isten az első nap végén látta a fényt, 
a világosságot és a sötétséget, azt 
mondta, hogy mindez jó. Mi is látjuk és 
érezzük, hogy Isten a teremtés első nap-
ján egy csodálatos dologgal ajándéko-
zott meg. Mégis fontos azt is tudnotok, 
hogy erre az ajándékra is nagyon kell 
vigyázni. Nem szabad feleslegesen a 
lámpát égve hagyni, ha nem játszol 
már! 
A következő kézművességet használha-
tod arra, hogy a teremtés napjait fel-
idézd. Vágd ki ezt a kört, majd egy üres 
papírra tedd rá. Rajzold körbe és azt is 
vágd ki. A rajzos körben látható berá-
csozott  cikket az üres körnél vágd ki. 
Milton kapoccsal rögzítsd a két kört 
úgy, hogy az üres kör legyen felül. Ha 
sikerül elkészíteni, a kivágott cikkben 
megjelenik a teremtés egy-egy napja. 
 

Gerecsei Judit 

GYEREKSAROK 

Ezt vágd ki! 

Játszhatsz 
árnyjátékot! 
 
A fenti képen néhány ötle-
tet látsz, hogyan is formál-
hatod meg a falon megje-
lenő figurákat. 
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Kovács Györgytől                                              
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A Dadi Református Egyházközség presbitériuma, pályázatot ír ki a Dadi Refor-
mátus Egyházközség Általános Művelődési Központja igazgatói álláshelyére, 
az alábbiak szerint: 
A pályázónak meg kell felelnie a Magyar Református Egyház közoktatási törvé-
nyének 58.§ -ában foglaltaknak. 
 A pályázat elbírálásakor előny, ha a pályázó: 
Rendelkezik a következő szakos diplomák valamelyikével: biológia, kémia, 
földrajz, rajz 
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló doku-
mentumok, vezetői elképzelés az intézmény működéséről. 
 
A pályázatot a Dadi Református Egyházközség címére:  
2854 Dad, Fő u. 28. vagy a reformatus@dad.hu címre kell beküldeni. 
A pályázat beérkezésének határideje: 2013. március 31. 
A pályázat eredményének kihirdetése: 2013. április 30.  
Az álláshely betöltésének időpontja: 2013. augusztus 1. 
Bérezés a Kjt. törvény szerint. 
Bővebb tájékoztatás Kovács Tamás lelkésztől kérhető, a 30/9679-701 telefon-
számon. 

Meghívó 

a Tatai Református Egyházmegye Presbiteri Konferenciájára 

Címe: H i t  –  H i v a t á s  

Helyszíne: Réde, Református templom 

Időpontja: 2013. február 9.  

10.00 Áhítat: Máté László, esperes  

10.25 Köszöntés: Barta Zsolt, lelkipásztor 

10.30 Előadás: Egyetemes papság az egyházban Dr. Kodácsy Tamás  

(a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkésze és tudományos mun-

katársa, Budapest) 

11.15 Zene 

11.30 Előadás: Hit és szolgálat Novákné Szilas Szilvia  

(az Öveges József Szakképző Iskola igazgatóhelyettese, presbiter, Veszprém) 

12.00 Előadás: Hit és hitelesség Dr. Kovács Levente  

(a Magyar Bankszövetség főtitkára, tanszékvezető egyetemi tanár, presbiter, 

Budapest)  

12.40 Zárszó 

12.45 Szeretetvendégség és beszélgetés (a Kultúrházban) 

Életének 83. évében, január 26-
án  elhunyt Hegedűs Loránt 
református lelkész, teológus, a 
Dunamelléki Református Egy-
házkerület nyugalmazott püs-
pöke, a Zsinat korábbi lelkészi 
elnöke. 


