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  Nagypénteken, több helyen is szokás 
az, amikor valaki keresztre feszíti, illet-
ve feszítteti magát. Ezzel is emlékeznek 
arra a szörnyű kivégzési módra, ami 
Jézus korában a római birodalom terü-
letén szokás volt. 
   Ezek a keresztre ‘feszülések’ azonban 
nem azok, amiről az apostol beszél. Az 
apostol arról szól, hogy „Jézussal 
együtt keresztre vagyok feszítve”. Nem 
konkrét, tényleges keresztre 
‘feszülésről’ szól, hanem képi síkon. 
Az igevers további gondolatai bizonyít-
ják ezt, hiszen ott azt fejtegeti, hogy ő 
nem él már. Világos, hogy ő még élt 
akkor, amikor ezeket a gondolatokat 
leírta. Azzal a gondolattal tehát, hogy ő 
nem él már, elvont síkra tereli kijelen-
téseit. 
   Azonban ez az elvont, képi sík na-
gyon is valóságos lett az ő életében. Ez 
az elvont, képi sík a valóságról szól. A 
damaszkuszi úton föl kellett fognia, 
hogy valami véget ért, és valami új 
kezdődött. Valami új kezdődött - és 
nem csak az ő életében, hanem sokak 
életében. Sokak életében a keresztyé-
nek és a leendő keresztyének közül. 
Hiszen sokak számára vált élete eleven 
bizonyságtétellé. Ismerték őt többen 
korábbról, utána viszont megdöbbenve 
vették észre, hogy ő maga is hirdeti a 
Krisztust. [Gal. 1,23] 
   Nagypénteken nem csak szép elmél-
kedés a kereszthalál gondolata, hanem 
élővé kell válnia. Ahogyan Pál apostol 
életében élővé, sőt életté vált a kereszt-
halál gondolata, ugyanúgy lenne jó, ha 
ez a mi életünkben is így következne 
be. Pál apostol életét gyökeresen meg-
változtatta: üldözőből üldözötté vált, a 
kivégzéseknél közreműködőből halálra 
keresetté. 
   Ez a megdöbbentő kijelentés és kép, 
amit leír az apostol - Krisztussal együtt 

keresztre feszíttettem -. akkor nyer ér-
telmet a mi számunkra, ha mi magunk 
is rádöbbenünk arra, mit is jelent Krisz-
tussal együtt keresztre feszíttetni. 
Nagyszerű példa áll előttünk Pál apos-
tol személyében, aki nem csak beszélt 
erről, hanem életté vált számára ez a 
meglátás. 
   Úgy tudnám röviden összefoglalni az 
egész történés sort, hogy előtte Jézus 
ellen volt, utána Jézusért. Előtte min-
dent elkövetett mindannak kiirtásáért, 
amit Jézus hozott és jelentett népe éle-
tében, utána viszont mindent elkövetett 
és mindent latba vetett mindannak 
megvalósításáért. 
   Mindenkinek egyénileg kell végig 
gondolnia és eldöntenie: meglátszik az 
életünkön, hogy Krisztussal együtt ke-
resztre feszíttettünk? Krisztusért éljük 
életünket? Mindent elkövetünk annak 
érdekében, hogy Krisztus szeretete 
uralkodjék saját életünkben és a kör-
nyezetünkben élők életében? 
   Az apostol meg is indokolja azt, hogy 
miért is tesz meg mindent Krisztus sze-
retetének terjesztéséért. Azt mondja: ő 
szeretett engem, és önmagát adta értem. 
Az apostol egész önfeláldozó élete vol-
taképpen válasz volt Jézus végtelen 
szeretetére. Már-már végleg a szaka-
dékba zuhant, amikor az utolsó pilla-
natban elkapta őt Jézus. Utólag így élte 
meg a damaszkuszi csodát a nagy apos-
tol. Ha őt megmentette az Úr, akkor 
arra szánja életét, hogy mások számára 
is hirdesse Isten megmentő szeretetét. 
  Még egy gondolat válhat fontossá 
ezen a nagypénteken: mindenkinek 
saját magával kell kezdenie az üzenet 
megvalósítását. Pál apostol megláthat-
ta, végig nézhette, hogy egyetlen egy 
ember megtérése, milyen óriási fordu-
latot hozhat a választottak életében. 
Azzal, hogy ő megtért, gyökeresen vál-

tozott meg sok minden a keresztyénség 
sorsában, küldetésében. Éppen ezért 
mutatott abban példát, hogy először 
mindig magára mutatott. 
  Nem beteges önzés vagy egoizmus 
volt ez a részéről, hanem pontosan saját 
példája nyomán láttatta meg keresztyén 
testvéreivel azt, hogy mindenkinek 
saját magán kell kezdenie a változást. 
  Megszoktuk, hogy mindig másoktól 
várjuk a változást. Az apostol azonban 
- pontosan saját életének megdöbbentő 
erejű bizonysága nyomán - arra mutat 
rá, hogy a hitéletben ez pontosan fordít-
va van. Itt senki máson nem múlik ez, 
csakis magunkon. Természetesen Isten 
hajtja végre mindezt Lelke által, az 
emberi oldalt tekintve azonban mi va-
gyunk az elsők. 
   Éppen ezért ezen a nagypénteken az a 
kérdésünk: változást akarsz? Azt aka-
rod, hogy Jézus kereszthalálának érde-
me hasson az emberek között? Akkor 
kezdd magadon! Mondd ki te is az 
apostollal: a bűnösök közt első vagyok 
én. [1Tim. 1,15] De azért könyörült 
rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban 
énrajtam mutassa meg végtelen türel-
mét példaként azoknak, akik majd hisz-
nek benne, és így az örök életre jutnak. 
[1Tim. 1,16] 
   Az apostol tehát eleven erővel vall-
hatta: élek többé nem én. Én az övéit 
üldöző, őt káromló, erőszakos ember 
voltam. És az is maradtam volna. De 
annak, aki ilyen volt, annak meg kellett 
halnia. Meg kellett halnia, hogy helyet 
adjon annak, aki bennem élve az övéi-
ért éltet engem. 
   Mindent megteszünk Jézusért? Ha 
még úgy érezzük, van mit tennünk érte, 
akkor adjuk át egyre inkább magunkat 
őneki! 

Szabó Lajos lelkipásztor 
Budapest  - Rákosliget 
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 Olvasandó: Zsolt. 51. 
 
„Isten előtt a töredelmes lélek a 

kedves áldozat. A töredelmes és 
megtört szívet nem veted meg, 
Istenem!” Böjt az önvizsgálat ideje. 
Testi vágyaink megzabolázása, 
amelyek a böjthöz kapcsolódnak, vagy 
kapcsolódnának, nem akaraterőnk 
bizonygatására van, hanem arra, hogy 
az ember számot vessen ügyes-bajos 
dolgaival, életével, életvitelével, s 
meglássa magát abban az igazságban, 
ahogyan Isten is látja az embert, hogy 
meglássuk magunkat Isten igazságának 
világosságában. S ne csak meglássuk, 
hanem a hibáinkkal szembenézzünk, s 
Isten elé állva azokat töredelmes 
szívvel megvalljuk.  

Böjt időszaka ugyanis a 
Megváltó kereszthalálának és 
feltámadásának megértésére készít fel 
bennünket, s ezt nem lehet pikk-pakk 
elintézni, ez nem pusztán egy ünnep 
pár óráját minősíti át, 
hanem egész életünket. 
Erre készülni kell. 
Istenre kell figyelni, 
hogy megértsük az Ő 
tervét velünk, hogy 
megértsük életünk 
eseményeit. 

S ha mi is 
kellőképpen magunkba 
nézünk, és megértjük, 
felismerjük Isten 
akaratát, akkor 
számunkra is felragyog a 
mindenre elégséges 
kegyelem szabadításának 
drága örömhíre. Ehhez 
azonban feltétlenül 
szükségünk van az 
őszinte önvizsgálatra 
töredelmes lélekkel és 
megtört szívvel őszintén bánva minden 
vétkünket. 

Ilyen önvizsgálat eredményét 
hallhattuk az 51. zsoltárból, amely zsol-
tárnak ismerjük a pontos történeti hátte-
rét is. Egy konkrét esetre hivatkozik, 
amint hallhattuk is Dávid és Betsabé 
nem éppen szeplőtelen kapcsolatára, és 
ezzel együtt mégis egyetemes üzenetet 
hordoz. 

Akinek esetleg nem lenne isme-
rős Dávid és Betsabé története azok 
kedvéért megpróbálom röviden össze-
foglalni: Dávid királynak volt egy hetti-

ta katonája, Úriás, az ő felesége volt 
Betsabé, aki igen szép volt, s a király 
titokban könnyen elcsábult, ám Betsabé 
– ahogyan mondani szokás – megesett, 
és ez igen kellemetlenül érintette mind-
nyájukat. A király próbálta elboronálni 
a dolgokat, de sehogy sem sikerült, így 
végül tulajdonképpen nagyon trükkö-
sen, de megölette Úriást, majd elvette 
Betsabét, akinek egy egészséges kora-
szülött gyermeke lett, s látszólag min-
den rendben volt. Ámde az Úristen ez 
nem hagyhatta szó nélkül, s ezért küld-
te Nátán prófétát Dávidhoz. S a próféta 
szavaira a király maga mondta ki a ha-
lálos ítéletet saját magára. (2Sám 11-
12) 

Erre a szomorú esetre utal vissza 
a zsoltár, ebben az igen súlyos helyzet-
ben könyörög kegyelemért, és hűtlensé-
gének eltörléséért Dávid király, aki 
nem nagy érdemei miatt, nem hatalmas 
áldozatai miatt kéri, pedig hivatkozha-
tott volna ezekre is, csak hiába. Isten 

nagy irgalmára való tekintettel kér, 
könyörög a bűnbocsánatért. 

Ám ehhez meg kell látni a bűnt 
és a bűn súlyosságát. Ahogyan a zsoltá-
ros mondja: „...tudom, hogy hűtlen 
voltam, és vétkem mindig előttem van.” 
Bűnvallást csak bűneink ismeretében, 
azoknak teljes tudatában tehetünk. 
Csak azután tudjuk bánni bűneinket, ha 
szembesültünk azokkal. 

Elsősorban ezt szolgálja a böjti 
időszak, hogy meglássuk vétkeinket, és 
megbánjuk azokat. Hogy meglássuk 
mily nagy a golgotai kereszten érettünk 

hozott engesztelő áldozat, hogy nem 
csupán csip-csup hibáink vannak, ha-
nem halálos vétkek sokasága terheli a 
mi életünket is: harag, gyűlölség, szere-
tetlenség, testi és lelki paráznaság, 
amelyek mind-mind szó szerint mérge-
zik mások életét. 

Vagy ott vannak a trükkös csalá-
sok, amelyek a világ jogrendje szerint 
teljesen rendben vannak. De világ jog-
rendje szerint Úriás halála is teljesen 
rendben volt, harcban esett el, hősi ha-
lált halt, csak éppen volt ennek titkos 
oka is, ami a világ előtt rejtve maradt 
ugyan, de az Úristen előtt nem, és mi 
elsősorban Neki tartozunk számadással. 

Böjtben magunk is megtehetjük 
ezt a számadást, s a böjti időszak végén 
választ is kapunk számadásunkra a 
bűnbocsánat és a megváltás örömhír-
ében. Mert a bűnbánat, a bocsánatkérés, 
a megbocsátás, és Istennek irgalma 
együtt adja meg nekünk azt a tiszta 
szívet, és erős lelket, amelyek által mi 

is újjá, hófehérré, minden bűn-
től mentessé lehetünk. 
Így juthatunk el arra a 
tisztaságra, amely által életünk 
dolgaival Isten elé állhatunk, és 
részesei lehetünk a szentek 
közösségének, részesei 
lehetünk valóságosan is 
lélekben az úrvacsora 
sákramentumának, hogy amit 
füleinkkel hallunk bűneink 
bocsánatáról és az örök életről, 
azok valósággá is legyenek 
számunkra, s érezhessük azt a 
lelki megkönnyebbülést és 
örömöt, amit bűneink 
bocsánata jelent. 
Ez a megkönnyebbülés 
azonban nem jelenthet 
könnyelműséget, mert Isten elé 
állva, Isten igazságának 

fényében látnunk kell azt a drága árat 
is, amelyet Megváltó Urunk miattad, 
helyetted és érted is fizetett a golgotai 
kereszten. Rá tekintve kell hát nekünk 
is készülnünk, s rá tekintve kell látnunk 
bűnös voltunk valóságát, hogy 
megláthassuk azokat teljes valójukban, 
mert így érthetjük meg igazán a 
kegyelem nagyságát és páratlan voltát, 
s így tehetjük le életünk minden terhét 
a kereszt tövébe. 

Ámen. 
 

Bátki Dávid 
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 A bakonyi református gyülekezetek 
soron következő presbiterképző al-
kalmát Rédén tartottuk a helyi óvoda 
étkezőjében február utolsó szombat-
ján. 
Nyitóáhítatában Gi l icze Tamás 
bakonyszentkirályi lelkipásztor az em-
lékezés hitéletben játszott szerepéről 
szólt a jelenlévőkhöz. 
 Barta Zsolt rédei lelkipásztor Iránytű 
az evangéliumokhoz címmel tartott bib-
liaismereti előadást. Vetített képes elő-
adása során számba vette a négy evan-
gélium keletkezésének körülményeit, az 
iratok egymástól eltérő hangsúlyait és 
áttekintette a művek felosztását. 
 A szünetet követően Vecsey Katalin 
zirci lelkipásztor nevezte meg az egy-
házközségek kommunikációs felületeit. 
Kihangsúlyozta, hogy a magunkról kö-
zölt információknak rendezetten és nap-
ra készen kell megjelenniük. 
 Az előadáshoz kapcsolódó kérdésekkel 
és közös beszélgetéssel ért véget a dél-
előtt. 
  
Legközelebb áprilisban találkozunk. 

Kinek a lelke vágyik a fényre,  
kinek kenyere az Úr Igéje, 
és kenyeréből másnak is szel,  
az presbiter.  
 
Kinek van szeme a más bajára,  
kinek van füle a más jajára,  
a tennivalóit így méri fel,  
az presbiter.  
 
Ki másnak vermét sohasem ássa,  
aki keresztjét nem teszi másra,  
a mások terhét így veszi fel,  
az presbiter.  
 
Kinek a templom kegyelem háza,  
otthon van benne maga, családja,  
bár mindenütt az Úrra figyel,  
az presbiter. 
 
Aki hitét örömmel megvallja,  
mind presbiter, bár nem az a rangja,  
de kedves élet Isten előtt:  
megáldja és megszenteli őt.  

Füle Lajos: 
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 A fenti gondolat jegyében tartotta a 
Tatai Református Egyházmegye ez évi 
asszonykonferenciáját március 29-én. A 
konferencia házigazdája a bokodi gyü-
lekezet volt. A szervezők a művelődési 
házba várták az érdeklődőket, akik szép 
számmal meg is érkeztek az egyházme-
gye majd’ minden területéről. A műve-
lődési házba belépve látszott: vártak 
minket. A dadi gyülekezet kézműves 
teremékei azonnal megragadták a fi-
gyelmet, jól estek az érkezőknek a fris-
sítők. A színházteremben megkezdődött 
az énektanulás, a lelki ráhangolódás a 
napra. Kovácsné Gombos Tímea hely-
beli lelkipásztor köszöntötte a megje-
lenteket, majd a dadi református általá-
nos iskola diákjai és tanárai szolgáltak. 
A gyerekek bemutatták, hogy mire adta 
Isten a kezet, és hogy mire használja 
ehelyett az ember. A feketébe és fehér-
be öltözött gyermekek éles kontraszt-
ként, egy-egy mozdulattal mutatták be 
az isteni és a bűnös gyakorlatot. A gye-
rekek után a tanárok éneke következett, 
zenei kísérettel. Kovácsné Gombos 
Tímea lelkipásztor a 62. zsoltár alapján 
tartott áhítatot. Kiemelte a békesség 
szükségességét, jóságát, ugyanakkor azt 
is, hogy a mindennapokban erre nem 
mindig van lehetőségünk –legalábbis 
azt gondoljuk. Ugyanakkor arra mindig, 
mindenhol van lehetőségünk, hogy Is-
tenhez forduljunk, hiszen a zsoltár ki-
emeli: „Csak Istenben nyugszik meg a 
lelkem.” Hangsúlyozta  továbbá, hogy a 
zsoltár szerint Istennél erő és szeretet 
van,amire mindannyiunknak szüksége 
van. Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta sá-
rospataki teológiai tanár tartotta a kon-
ferencia előadását a fent idézett címmel. 
Ady megfogalmazásával tolmácsolta 
összefoglalóan az imádsággal kapcso-
latban, hogy a térdünkön állva (azaz 
imádkozva), minden terhet elbírunk, 
mindent legyőzünk. Előadásának igazi 
értéke az volt, hogy nemcsak „elméleti” 
tanítást adott az imádságról, hanem sok-
sok példával illusztrálta azt. Ezek közül 
bizonnyal sok megmarad emlékeink-
ben, hiszen napjaink kérdései és gyöt-
relmei szerepeltek az esetekben. Elő-
adása után újra a dadi iskola felé fordult 
figyelmünk: a tanárok éneke és az isko-
láról készült bemutatkozó film szólított 
meg minket. Az iskoláról tanárok, diá-
kok, szülők egyaránt vallottak. Jó volt 
látni a vidám képeket, az iskola és a 

gyülekezet összefonódó mindennapjait. 
A konferencia  zárásaként esperes úr 
szólt az egybegyűltekhez, majd közös 
énekkel adtunk hálát Istennek az alkalo-
mért. A bokodi gyülekezet vendégsze-
retetében részesültünk ezután is a terí-
tett asztalok mellett, és ahogy minden 
konferencia egyik igazi értéke: jó volt 
újra találkozni, beszélgetni régi és új 
ismerősökkel, megélni az egyház egy-
ségét.  Köszönet a konferencia szerve-
zéséért és a közreműködőknek. 

                                                                                                                
Gerecsei Zsolt (Ács) 

FELHÍVÁS 
 

Megszervezésre kerül a  
VI.  Pálóczi Horváth Ádám  

Szavalóverseny, 
2014.  május 09-én   

délután   három órától. 
 

Helyszín: 
 Császár, református temp-

lom. 
 

Nagy szeretettel várunk  
minden érdeklődő  

versmondót. 
 

Kategóriák:  
1-2. évfolyam 
3-4 .évfolyam 
5-6 .évfolyam 
7-8. évfolyam 

 
Jelentkezni lehet: 
 Gerecsei Zsolt lelkipásztornál 

a  
34/ 385– 415 telefonszámon 

117. Mi tartozik ahhoz az imádság-
hoz, amelyet Isten kedvel és meghall-
gat? 
Először is, csak az egy igaz Istenhez 
imádkozzunk, aki magát igéjében 
nekünk kijelentette. 
Tőle szívünk szerint kérhetjük mind-
azt, amit ő nekünk kérni parancsolt. 
Másodszor: ismerjük meg alaposan a 
mi szükségünket és nyomorúságos 
helyzetünket, és alázatosan járuljunk 
az ő felséges színe elé. 
Harmadszor legyünk szilárdan meg-
győződve arról, hogy bár méltatla-
nok vagyunk rá, Isten a mi imádsá-
gunkat az Úr Krisztusért bizonyosan 
meghallgatja, amint azt igéjében meg 
is ígérte.  
 
118. Miket parancsolt Isten, hogy 
tőle kérjük? 
Istentől kérni lehet mindent, 
amire testünknek és lelkünknek 
szüksége van, s amiket a mi Urunk 
Jézus Krisztus egybefoglalt abban az 
imádságban, amelyre ő maga tanított 
minket. 
 
119. Hogy szól ez az imádság? 
„Mi Atyánk, aki a mennyekben 
vagy, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a 
te akaratod, amint a mennyben, úgy 
a földön is; mindennapi kenyerünket 
add meg nékünk ma, és bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbo-
csátunk az ellenünk vétkezőknek; és 
ne vígy minket kísértésbe, de szaba-
díts meg a gonosztól; mert tied az 
ország, a hatalom és a dicsőség 
mindörökké. Ámen.” 
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  A dadi gyülekezet volt  a házigazdája 
a Hét Határos gyülekezetek presbiter-
képzési sorozata következő alkalmá-
nak. 2014. március 21-én nagy szertet-
tel fogadták a környező településekről 
érkező presbitereket. 
  A nyitó áhítatot Kovács Tamás, hely-
béli lelkipásztor tartotta.  Ő Jónás 
könyvének napi igei kijelölését vette 
alapul.  Fő gondolata az volt, hogy az 
ember úgy, mint Ninive újabb esélyt 
kaphat Istentől, e élni kell vele. De va-
jon él– e vele az ember.  Felebarátomat 
sem szerethetem igazán, ha Istent nem 

szeretem. Ninivének is volt még egy 
esélye.  Ne feledjük amit Isten üzen: 
Könyörülök, akin könyörülök. 
Esélyt adok, ha kihasználod, megkö-
nyörülök. 
   Az előző évi presbiterképzési alkal-
makon az Ószövetségi könyveket igye-
keztünk sorra venni és megismerni. 
Ebben az Éven az Újszövetség kerül 
előtérbe. Igaz nagy egységekben, de 
mégis előadóink megpróbálnak átfogó 
képet adni róla. 
Így történt ezen az alkalmon is. Barta 
Zsolt, rédei lelkipásztor a négy evangé-
liumot vállalta feladatul. Az anyag 
nagyságához mérten fogalmazta meg 
előadásának címét. Iránytű az evangéli-
umokhoz. 
Elöljáróban megfogalmazta, evangéli-
um természetesen egy van, de mivel 
négyen is írtak róla ezért könyvenként 
lehet tárgyalni azt. Előadásában kifej-
tette, minden bizonnyal kellett lennie 
egy forrás műnek, amiből mind a négy 
szerző merített. Ezt nevezik „Q”-nak, 
azaz Quelle-forrásnak. Három evangé-
liumot szinoptikusnak, tehát együttné-
zőnek nevezzük, míg János által szer-

kesztettet, a csodás jelek leírásáról is-
merjük fel. 
   Máté evangéliumában hangsúlyos 
szerepet kap a tanítás és a törvény érvé-
nyessége.  Beteljesülés formulák jel-
lemzik, döntő hangsúlyt kap az imád-
kozás, az adakozás és a böjt. 
    Márk evangéliumában hangsúlyos 
szerepet kap a messiási titok, így pl. 
Márk. 16.9. amely rész már utólag írat-
tatott az evangéliumhoz. 
    Lukács. Aki nem zsidó származású 
volt egyértelműen hitépítő céllal fogal-
mazta meg evangéliumát. 

    János a csodás jelek evangéliumát 
írta meg.  Ilyen jelek pl. a lakodalom, 
mely Isten országára mutat. Jézus halá-
la pedig a megdicsőülés. 
A magas színvonalú előadást a jelenlé-
vők nagy  figyelemmel kísérték végig. 
 A gyülekezet építésről szóló fejezet 
előadója Nagy Lehel, naszályi gondnok 
volt, aki a gyülekezetükben jól bevált 
és főleg működő segítő szolgálatról és 
körzetgondozói szolgálatról beszélt. A 
gyülekezet tagjai kiterjedt hálózatot 
építettek ki, hogy a rászorulók is közel 
lehessenek a gyülekezethez. Ha beteg-
ség, gyengeség sújt valakit, akkor biz-
tosan felfigyelnek rá és a szükséges 
segítséget azonnal megszervezik. Le-
gyen szó akár bevásárlásról, orvoshoz 
vitelről, házi munkáról, vagy akár  a 
vasárnapi igehirdetés szöveges, vagy 
hangkazettás eljuttatásáról.  
  A presbitérium maga közt felosztotta 
a település utcáit és ún. körzetgondozói 
hálózatot hozott létre. A presbiterek 
azok akik a odafigyelnek a gyülekezet 
tagjaira és ha szükséges a segítőket 
„riasztják”. Ez napi szolgálatot jelent, 
mert a naszályi presbiterek folyamato-
san látogatják az általuk felvállalt kör-
zet reformátusait. Nem okoz gondot így 
pl. temetőtakarítást megszervezni, vagy 
adományt gyűjteni esetleg fordítva ado-
mányt eljuttatni. 
Tanulságos, hogy mennyire megújult 
egy régen halódónak nevezett gyüleke-
zet. Természetesen a lelkipásztor tevő-
leges, irányító szerepe nélkül ez sokkal 
nehezebb lenne — fogalmazta meg 
Nagy Lehel. 
  Az előadások után természetese a je-
lenlévők még hosszasan beszélgettek az 
este folyamán hallottakról. 
   

Bogáth István 
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 Az OVISULI rendezvénysorozat, mely 
2014. március 6-án kezdődött, utolsó 
állomásához érkezett. A programsoro-
zat sportos vetélkedővel ér véget 2014. 
április 3-án 17 órai kezdettel az öreg 
iskola tornatermében.  Akik eddigi fog-
lalkozásokon nem tudtak részt venni, 
weblapunkon (www.dadirefi.hu) tájé-
kozódhatnak programjainkról, ezáltal 
betekintést nyerhetnek iskolánk életébe. 
Szintén innen tájékozódhatnak a beirat-
kozás rendjéről, melynek időpontja 
április 28. 29. 30. napokon 8:00-18:00 
óráig tart. A más településről bejáró 
tanulóinknak szeptembertől buszt biz-
tosítunk.  
Áprilisi hónapban is több rendezvény-
nek leszünk házigazdái, 
Tatabányai Sport Klub birkózó szak-
osztályának bemutatkozása 
Rochlitz György festőművész kiállítása 
nyílt nap, melyre nem csak tanulóinkat, 
hanem minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! Az időpontokról weblapunkon 
tájékozódhatnak. 

 
IDŐPONT  

VÁLTOZÁS !!!  
  

Az 1. osztályosok beirat-
kozását 

  
2014. április 28-án, 
 2014. április 29-én, 

és 2014. április 30-án 
 8:00-18:00 óráig tartjuk. 

  
(de a felsőbb évfolyamokba 
is szeretettel várjuk a gyere-
keket) 

Ünnepélyes keretek közt 2014. április 
01-én átadták rendeltetésének Kömlő-
dön a Rendezett Életek Világa Refor-
mátus Ifjúsági Tábort. 
Az ünnepi istentiszteleten Máté László 
esperes igeolvasással és imádsággal 
szolgált. Isten Igéjét főtiszteletű 
Steibach József  püspök hirdette. A 
jelenlévőket Szemeti Ferenc, helybeli 
lelkipásztor köszöntötte.  
A jeles alkalmon beszédet mondott 
Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának  minisztere.  
A beszédek sorát Czunyiné dr. Berta-
lan Judit, országgyűlési képviselő, 
kormánymegbízott folytatta. Ünnepi 
ajándékként jelentette be, hogy a refor-
mátus egyházközség két újabb pályá-
zatot nyert el. Sikeresen pályáztak egy 
12.7  MFt-os mikrobuszra és megvaló-
sulhat egy 41 MFt-os energetikai pá-
lyázat is.  
Bogáth István, kömlődi gondnok a 

projekt történetét ismertette.  
Ezek után  a kivitelező cég vezetője, 
Demeter Gyula átadta az ifjúsági szál-
lás kulcsait a projektgazda Rendezett 
Életek Világa Alapítvány elnökének, 
Blaschekné Haász Csillának. Ő a to-
vábbiakban a Kerényi Béla Reformá-
tus Diakóniai Intézmények vezetőjé-
nek, Auerné Böröczky Erzsébet gond-
jaira bízva, üzemeltetésre átadta az  a 
tábort és létesítményeit. 
A nemzeti színű szalagot Balog Zoltán 
miniszter, Steibach József püspök és 
Czunyié dr. Bertalan Judit közösen 
vágták át. 
A létesítmény megtekintése után a 
helyi gyülekezet tagjai és az intézmény 
dolgozói szeretetvendégségre invitál-
ták a jelenlévőket. 
Ezúton is megköszönjük azt a sok fi-
nomságot amit a jólelkű asszonyok a 
vendégseregnek készítettek!  

Bogáth István 
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                       Szeretettel: Barta Líva 
 
Kedves Gyerekek! 
 
Folytatom azt a sorozatot, amelyben a 
templom berendezési tárgyait ismerhet-
jük meg a Biblia által. Ezúttal egy 
olyan tárgyat mutatok be nektek, ami 
ott van a templomainkban, de még 
sincs ott. Ha ott van, akkor nagyon 
ritkán, évente csak egyszer, Nagypén-
teken. Ott van minden református 
templomban, mert minden istentisztele-
ten beszélünk róla, magunk elé idéz-
zük. Még sincs kitéve festményen vagy 
fából kifaragva úgy, mint a katolikus és 
az evangélikus templomokban. Ez a 
tárgy a KERESZT . Jézus Krisztus 
keresztje. 
Ehhez a kereszthez nagy szomorúság 
kötődik. Ezen a kereszten látta meghal-
ni Mária a fiát. Ezen a kereszten veszí-
tették el a tanítványok mesterüket, egy-
ben a legjobb barátukat. Ezen a keresz-
ten gúnyolódtak a farizeusok. A római 
katonák és a bámészkodók ezen a ke-
reszten látták elvérezni az Isten Fiát. 
Mindenki szomorú volt, aki ott volt. Az 
egész föld megérezte ezt a szomorúsá-
got. Még a természet is megrendült. A 
nappali fény megszűnt három óra hosz-
szára, a föld mozgott, a sziklák megre-
pedtek, a templom kárpitja kettéhasadt. 
Ehhez a kereszthez nagy szenvedés 
kötődik. Noha a keresztrefeszítést az 
ókori nagy birodalmakban, mint Egyip-
tom és Perzsia, már alkalmazták, a Ró-
mai Birodalomban vezették be úgy, 
mint a rabszolgák kivégzési módját, 
hogy elrettentsék őket a szökéstől és a 
lázadásoktól. Hosszan tartó kínokkal 
történő haláltusáról van szó, amely 
során nem elvérzik, hanem megfullad 
az áldozat. Számunkra nehezen elkép-
zelhető az a fájdalom és az a szenve-
dés, amit Jézusnak el kellett viselnie a 
kereszten. Testi és lelki kínok egyaránt 
gyötörték. 
Ehhez a kereszthez kötődik a legna-
gyobb megbocsátás. Jézus még a ke-
reszten is azokért imádkozott, akik 
bántották őt. „Atyám, bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják, hogy mit cse-
lekszenek.” (Lukács 23:34) Bocsána-
tért esedezett. Az egyik latornak, akit 
vele együtt feszítettek meg, megígérte, 
hogy vele lesz a paradicsomban. Nem-

csak nekik, az ott lévőknek bocsátott 
meg Jézus, hanem megszerezte szá-
munkra is az Atya bocsánatát. A legna-
gyobb megbocsátást kaptuk meg Jézus 
kereszthalála által. 
Talán ti is láttatok már az út szélén 
vagy egy nevezetes helyen keresztet 
felállítva. Kárpátalján, ahol korábban 
éltem, sok helyen található az út men-
tén, falu szélén kereszt. Egyszer meg-
kérdezték tőlem a kislányaim, hogy 
miért. „Itt halt meg Jézus?” Azt vála-
szoltam, hogy nem. „Az a kereszt, amit 
láttok: emlékeztető.” Az útszéli keresz-
tek és a templomi keresztek is emlé-
keztetnek minket Jézus szenvedésére, 
halálára és arra, hogy mindez miért 
történt.  
Értünk , hogy megbékítsen bennünket 
Istennel. Akkor nyugodt a szívünk 
ugyanis, ha Istennel békességben va-
gyunk.  
Miattunk , mert nagyon sok rosszat 
követünk el nap, mint nap. Amikor 
utálatosak vagyunk, amikor csúfoló-
dunk, amikor nem fogadunk szót... 
Jézus ezek miatt is meghalt.  
Helyettünk, hogy nekünk ne kelljen 
ilyen kínokat elviselnünk. 
A KERESZT emlékeztessen bennete-
ket arra, hogy Jézus „a mi vétkeink 
miatt kapott sebeket, bűneink miatt 
törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk 
békességünk legyen.” (Ézsaiás 53:5) 
 
 
 
 
 

Színezzétek ki ezt a keresztet, mint 
egy üvegablakot! (Minden részletét 
más színnel.) 
 

 
 
 
 
 
Énekeljétek el ezt az éneket, amely-
ben benne van Jézus szenvedésének 
története röviden! 
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Kedves Testvérünk! 
 
Kérünk, ha adód egy-egy százaléka 
felől rendelkezel vegyél számításba 
bennünket is! 
A HÉT HATÁR újság kiadójának a 
Közelebb Egymáshoz 
Alapítványnak adószáma: 

18606876-1-11 
és 
A Magyarországi Református 
Egyház 

technikai száma: 0066 
 
Tudod, ha nem rendelkezel 
sehogyan, akkor elvész adód egy 
százaléka a “nagy kalapban”. 
Előző évben 198.732 Ft érkezett az 
egy százalékokból, a kuratórium 
döntése értelmében a Hét Határ 
kiadási költségeit enyhítettük. 
 

Köszönettel: a kuratórium. 

Virágvasárnapi 
családi délután 

 
Április 13-án, virágvasárnap délután 
14 órától családi délutánra várjuk az 
érdeklődőket Ácson, a templomdombi 
iskolába és környékére. A programok-
ban szerepel kézművesség (húsvéti, 
tavaszi díszek, bábok készítése), báb-
előadás kicsiknek és nagyoknak 
(Vörös Valérról, a ravasz de pórul járt 
rókáról, természetesen a húsvéti tojá-
sok és a húsvéti evangélium fényé-
ben). Szeretnénk egy nagy, közös báb-
előadásban minden résztvevő gyer-
mekkel a virágvasárnap történetét is 
megeleveníteni. Ügyességi- és vetél-
kedős játékokkal tesszük izgalmasab-
bá a délutánt. A napot 18 órakor temp-
lomi ünnepi koncerttel zárjuk. Szere-
tettel várunk minden testvérünket! 

 


