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  Idén áprilisban megjelent a revideált 
új fordítású Biblia legújabb kiadása. 
Születésnapomra kaptam egy példányt 
a bordó színű vászonborítású kiadásból, 
valamint a kék színű kis méretű kiadást 
adtuk ajándékba konfirmandusainknak. 
Lehetőségem volt tehát kézbe venni és 
olvasgatni ezeket az új formájú köny-
veket. A Magyar Bibliatársulat kiadvá-
nyán további képeket láttam a többi 
kiadásról is. Ahogy szemlélem ezeket a 
színes és fekete könyveket két irányba 
indulnak meg a gondolataim: a múltba 
és a (lehetséges) jövőbe.  
Egyrészt eszembe jut, hogy az évezre-
dek során a Biblia szavait milyen sok-
féle anyag hordozta. A Tízparancsolat 
igéit kőtáblán olvasni bizonyosan egé-
szen más lehetett, mint egy vékony 
papíron látni. A kőbe vésett ige az időt-
lenség, rendíthetetlenség, szilárdság 
hatását kelti. Jób is arra vágyott, hogy 
fájdalmas szavait kőbe véssék (Jób 
19,24). A rézből, agyagból, fából ké-
szült táblákat azonban felváltotta a 
hosszabb szövegek lejegyzésére alkal-
mas, nádból készült papirusz. Ézsaiás 
66 fejezete egy hét és fél méteres teker-
csen fért el. Ennél hosszabb tekercseket 
nem is nagyon készítettek. Ez az adott-
ság alapvetően meghatározta a művek 
hosszúságát, de legalábbis a tagolását. 
A tekercsek olvasása nem volt egyszerű 
feladat. Méretük és súlyuk miatt olva-
sásukhoz több ember kellett. Az első 
században megjelentek a kódexek, a 
mai könyvek elődei. Különösen a bőr-
ből készült pergamen kódexek segítet-
ték elő a keresztyének vallásának terje-
dését. Kevésbé voltak sérülékenyek és 
az olvasást is könnyebbé tették. Egy 
lendületes, növekvő közösségnek erre 
volt szüksége. 
 

 A lehetséges jövendővel kapcso-
latban egy nemrég lezajlott vita jut 
eszembe. Egy a modernitást és a misz-
szió fontosságát hangsúlyozandó pap 
nagy vitát kavart azzal, hogy táblagép 
használatával misézett. 
Teleevangélizátorok a bibliai szakaszo-
kat és a prédikációt is gyakran mobilte-
lefonokról, számítógépekről olvassák 
fel. A magyar pap cselekedete azért 
váltott ki nagyobb érdeklődést, mert 
egy hagyománytisztelő közösség temp-
lomában villant fel a digitális fény. 
Felsejlett előttem, hogy az új próféták 
immár nem repülő tekercset, hanem 

repülő táblagépet fognak látni. Abba 
meg belegondolni is rossz, hogyan enné 
meg Jeremiás az írást, ha egy számító-
gép lenne az íráshordozó.  
 
Fenti fejtegetésemben azt igyekeztem 
érzékeltetni, hogy az íráshordozó 

anyag, a mű anyagszerűsége ezer szál-
lal kötődik az írás jelentéséhez, az olva-
sói közösséghez, és nem utolsósorban a 
közösség önképéhez. A bibliatársulat 
kiadványai bevallottam szélesebb olva-
sói réteget igyekeznek elérni a színes 
kiadványokkal. A missziói cél tapintha-
tó ki. A narancssárga és szürke, bőrkö-
tésű, tinédzserek naplójára emlékeztető 
könyvek a mobil alkalmazásokkal 
együtt nyilván a fiataloknak szólnak. A 
fekete bőrkötésű, arany feliratú Biblia 
istentiszteleti használatra alkalmas. A 
vászonkötésű, keresztes mintázatú ki-
adás bibliaórák, esetleg neoprotestáns 
istentiszteletek könyve lehet. Az egysé-
ges megjelenés helyett tehát a sokszí-
nűség érvényesül.  
 

Barta Zsolt 
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Rendhagyó bibliaóra- az Újszövetség 

korának tárgyai között 
 
 

Az ácsi gyülekezetben pünkösdig van 
heti rendszerességgel bibliaóra. Az 
utolsó, a pünkösd előtti mindig közös 
készülődés a konfirmandusokkal együtt 
az úrvacsoravételre. Idén az ezt meg-
előző, május 28-i bibliaórán viszont 
megelevenedtek előttünk az Újszövet-
ség korának tárgyai. Novák Géza helyi 
gyűjtő római-kori tárgyaiból válogatott 
olyanokat, amelyek az újszövetségi kor 
mindennapjait idézték fel. Mindannyian 
tudtuk, hogy ezek a tárgyak nem a 
szentföldről, nem a bibliai történetek-
ből származnak (nem „ereklyék”), és 
pannóniai eredetűek. De egy akkori 
„globális” birodalom életének elterjedt 
tárgyai. A tárgyak megnézésekor fel-
idéztük a bibliai szövegeket, amelyek-
ben szerepeltek. Például az első század 
római császárainak pénzei mellett meg-
szólaltak az Augustusról, Tiberiusról, 
Klaudiusról szóló bibliai igék, vagy a 
név szerint nem említett, de utalások-
ban azonosítható császárokra vonatko-
zó szakaszok. Az edényekkel, az öltöz-
ködéssel, a mindennapi munkavégzés-
sel vagy a hiedelemvilággal kapcsola-
tos tárgyi emlékek sok tekintetben kö-
zelebb hozták a bibliai szövegeket. 
Legnagyobb derültség és meglepetés a 
tükrökkel kapcsolatban ért minket. De 
meg is értettük Pál szavait: „Most tükör 
által homályosan látunk…” Novák Gé-
za kezében „elvesztek” azok az aprócs-
ka, néhány centiméter átmérőjű, mai 
tükrökre semmiképp nem hasonlító 
ókori tükrök, amelyekben -mi azt sem 
tudtuk igazán elképzelni –hogy egyálta-
lán homályosan is hogyan lehetett látni 
valamit. A tárgyakról, a használatukról, 
az előkerülésükről Novák Géza sok 
érdekes, vidám dolgot osztott meg ve-
lünk. A tárgyakon keresztül kicsit köze-
lebb jutottunk a válaszhoz a kérdésre: 
„Érted is, amit olvasol?” 

A magyar Biblia szülőföldjén 
Az ácsi gyülekezet bibliaórás közössé-
ge május 20-21-én látogatást tett 
Északkelet-Magyarországra, a magyar 
nyelvű Biblia szülőföldjére. A kilenc 
fős lelkes csapat két autóval indult út-
nak, és a Hernád áradásai miatt kalan-
dosan, de szerencsésen érkezett meg 
első állomására, Vizsolyba. A templom 
megtekintése nagy élmény volt. Az ősi 
falak, a falfestmények, a templomban 
elhelyezett biblia-kiállítás felidézte a 
fordítás és a nyomtatás hősi korát. A 
templom mellett kialakított látogató-
központban sok információt megtud-
hattunk a tervekről, amelyekkel bővíte-
ni szeretnék a látnivalók sorát. Elmond-
ták a Károli-program fő elemeit, mely-
nek keretén belül a reformáció ötszáz 
éves évfordulójára sok minden meg-
újul, átalakul Vizsolyban és Göncön. A 
szépen kialakított központban jólesett a 
„turista-ebéd”, és a lelket is táplálhat-
tuk a köny-
vesbolt kiad-
ványain ke-
resztül. A 
legértékesebb 
számunkra a 
megvásárolt 
új fordítású 
Biblia, benne 
a vizsolyi 
bélyegzőkkel. 
Utunk követ-
kező állomá-
sa Gönc volt. 
Itt a biblia-
kiállítást nem 
tudtuk meg-
nézni, mert a 
fent említett 
Károli-
program ke-
retében már elkezdték az épület átalakí-
tását. De megálltunk Károli Gáspár 
szobra, a gönci templom előtt. Nagy 
élvezettel ismerkedtünk viszont a Hu-
szita-ház látnivalóival, ahol a kedves 
tájékoztatás feledtette velünk az egyre 
inkább érezhető fáradtságot. Telkibá-
nyán fejeztük be a napunkat, ahol az 
Abaúji Múzeumban megismerkedtünk 
az aranybányászat történetével, az első 
hazai porcelángyár emlékeivel, a 
telkibányai kopjafák művészetével, és a 
környék ásvány- és élővilágával. A 
szállás elfoglalása után a sok autózás 
után jól esett egy kis séta a telkibányai 

középkori vártemplomhoz, melyet az 
egykori erődítés földsáncai, és a neve-
zetes kopjafás temető vesz körül. A 
kiadós vacsora és éjszakai pihenés után 
másnap reggel először a füzérradványi 
kastély parkjában sétáltunk egyet. A 
csodálatos környezet igazi békés nap-
kezdést jelentett. Széphalmon Kazinczy 
Ferenc emléke előtt tisztelegtünk, majd 
siettünk tovább Sárospatakra. A nagy-
könyvtár és az iskolatörténeti kiállítás 
volt első állomásunk. A nagykönyvtár a 
közelmúltban újult meg teljesen, így 
most igazi pompájában tárult elénk. A 
kiállításon Lorántffy Zsuzsanna szép 
úrasztali terítőit, a Rákócziak által ado-
mányozott úrasztali edényeket és sok-
sok érdekességet láttunk. Utunk utolsó 
állomása a sárospataki vár volt, mely-
nek Rákóczi-kiállításának megtekintése 
után  a Vörös-torony megmászására 
már csak néhányan vállalkoztunk. 
Nagy élményben volt itt részünk: egy 

gyerekcsapattal együtt mentünk, akik 
természetesen zsizsik módjára nyü-
zsögtek. Az idegenvezető türelme, gye-
rekszeretete, lenyűgöző hozzáállása 
azonban hamar figyelmes csapatot va-
rázsolt belőlük. A lovagteremben vi-
szont szemünk-szánk nyitva maradt a 
csodálkozástól: az idegenvezető kérésé-
re az akusztika „ellenőrzésére” önálló-
an többszólamú énekeket mutattak be. 
Kellemesen elfáradva, jó hangulatban, 
szép élményekkel gazdagodva tértünk 
haza. 
                            Gerecsei Zsolt (Ács) 
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2014. május 10-én pár fős rédei csapat-
tal lehetőségünk nyílt meglátogatni a 
dunaalmási református szeretetotthont, 
„munkánkkal” egy kicsit segíteni az ott 
dolgozók mindennapját, színt vinni az 
ott élők életébe.  
Megérkezésünkkor rendkívül szívélyes 
fogadtatásban részesültünk és kávéval, 
meleg teával, pogácsával kínáltak min-
ket. 
A férfiak feladata az volt, hogy segítet-
tek a kerti munkában az udvaron.  
Mi, nők, bent takarítottunk. Oroszi Ibo-
lyához csatlakoztunk, aki maga is 
rédeiként dolgozik az otthonban, mint 
fejlesztő pedagógus. 
Az elején elmondta, hogy az intéz-
ményben közel százharminc súlyos 
testi és értelmi sérült fiúgyermek és 
férfi van, próbált minket felkészíteni 
lelkiekben. Bevallom kicsit megijed-
tünk.  
Egyenként bemutatta a termeket, az 
épület részeit. Először a foglalkoztató 
termet néztük meg, ahol a lakók kreatív 
foglalkozásokon vehetnek részt: sző-
hetnek, kirakózhatnak, gyöngyöt fűz-
hetnek – ki-ki a maga képességének 
megfelelő fejlesztést kap. Hihetetlen a 
teljesítményük! Sokan több 100 db-os 
puzzlet képesek kirakni, olvasnak, 
legokból építenek és  képesek hosszú 
verseket megtanulni. 
Ahogy az osztályra beléptünk, minden 
félelmünk elszállt, mivel a gondozottak 
olyan szeretettel fogadtak bennünket, 
amit leírni nem igazán lehet.  
Azért mentünk, hogy segítsünk, de mi 
kaptunk segítséget és szeretet! Minden-
ki segíteni akart nekünk, így mi bevon-
tuk őket a takarításba. Teljesen idege-
nek voltunk számukra, mégis pár pilla-
nat alatt családias légkör alakult ki, 
mintha mindenki ismerne mindenkit 
hosszú-hosszú évek óta.  
Szilveszter segített felmosni, Ricsi 
szolgáltatta a zenét. Attilával táncol-
tunk egyet a takarítás közben. Krisztián 
a létrát fogta, miközben Ági törölte a 
lámpaburákat. Gyuszi bácsi kivitte a 
szemetet. Vidáman és gyorsan ment a 
munka.  
Ahogy a polcokat törölgettem, sok 
„kincsre” leltem. Valakinek egy fény-
kép, másoknak egy kazetta, egy magnó, 
egy lufi, vagy éppenséggel egy képes-
lap jelentette a legféltettebb értékeiket, 
melyeket óvva vigyáztak. 

Itt nyilvánul meg Isten tanítása. Mi 
egészséges emberekként nem tudjuk 
értékelni rohanó világunkban az élet 
apró örömeit. Egy képet, egy lufit, egy 
kazettát. Isten ajándékait: az önzetlen-
séget, önfeledt boldogságot, szeretetet, 
melyet kegyelemből kaptunk. Sokszor 
aggódunk az élet kicsinyes dolgain, 
elérhetetlen célokat hajszolunk, karrie-
ristákká válunk, apró dolgokon aka-
dunk fenn, és borulunk ki. Pedig a mi 
életünk mennyivel könnyebb, mint az 
övék! 
Az otthonban vannak olyan betegek is, 
akik ágyba fekvők hosszú évek óta. 
Egy 28 éves fiú is van köztük, aki csak 
fekszik, de ha szólnak neki, vagy meg-
simogatják, abban a pillanatban mo-
solyra áll a szája. Úgy gondolom, ez az 
igazi Isteni szeretet. Mi ebből a szere-
tetből kaphattunk egy töredéket.  
Miután a takarítást befejeztük, a torna-
teremben várt ránk a megterített asztal.  
Helyet foglaltunk, és nagy meglepeté-
sünkre az otthon lakói közül tizenhatan 
előadással köszönték meg mindannyi-
unk segítségét.  
  A műsort többen megkönnyezték, 
annyira megható volt.  
Nagytiszteletű Márkus Dániel gitáron 
kísérte a fiúkat és persze velük együtt 
énekelte a vidám énekeket. A szereplők 
színvonalas műsorát Oroszi Ibolya és a 

foglalkoztatók együtt állították össze. 
Nagytiszteletű Márkus Dániel jelezte, 
hogy szívesen fogadják a meghívást a 
gyülekezetekbe! Ebéd után megajándé-
koztak minket egy igés könyvjelzővel, 
amin ez áll: „Odament hozzá vala-
ki”(Máté 19,16 ) 

A látogatásunk végén körbejártuk az 
otthon egész területét. A lakó otthon a 
Szeretet ház azon része, ahová azok a 
kevésbé sérült fiúk kerülnek, akik képe-
sek önállóságra. Nagyon igényes és 
szép hely. A lakók egymás között be-
osztják, ki melyik napon látja el a taka-
rítást, az állatok, kecskék, tyúkok eteté-
sét. 
Ami számomra a legnagyobb meglepe-
tést okozta, hogy nagyon kevés gondo-
zottat látogatnak a hozzátartozók. Pedig 
nekik nagy szükségük lenne a családi 
szeretetre. 
Korábban már számtalanszor gondol-
kozóba ejtett az is, hogy honnan van 
ennyi ereje azoknak, akik ennyi beteg 
emberrel foglalkoznak, de most már 
látom, hogy Isten rajtuk keresztül küldi 
a biztatást. Az erőt ők maguk adják 
azzal, hogy annyi őszinte szeretet sugá-
roznak feléjük. Ezt az őszinte szeretetet 
más munkahelyen nem kapnák meg, ez 
az, ami kárpótolja az ottani dolgozókat 
a fáradtságos munkájukért!  
Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
mindannyiunk nevében az otthon ösz-
szes dolgozójának, akik munkájukkal 
hozzájárulnak, hogy a gondozottak 
szeretettel teli, teljes életet élhessenek. 
Annak ellenére, hogy a dolgozók mi-
lyen odaadással végzik a munkájukat a 
munka sok és ezért nagy szükség van 

az önkéntes munkára. Ezért bíztatok 
mindenkit, aki teheti munkájával és 
anyagilag támogassa az intézményt! 
Hálát adunk Istennek, hogy lehetővé 
tette, hogy részt vegyünk ezen a szép, 
élményekkel teli napon! 

Egy résztvevő 
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 – egy híd, amelyen érdemes járni -  
 
Iskolánk, településünk csatla-

kozott az országos szervezésű Szeretet-
híd programsorozathoz 
(www.szeretethid.hu), melynek célja, 
hogy önkéntes munkák vállalásával 
közösen tegyünk valamit környezetün-
kért, a körülöttünk élőkért, ezáltal meg-
tapasztalva a segítségnyújtás örömét, 
közösségformáló -, és nem utolsó sor-
ban jellem építő erejét. 
Bár az időjárás megnehezítette a dol-
gunkat, ezért egy kicsit át kellet szer-
veznünk a programot. Így az eredetileg 
két napra tervezett akció egy hétig is 
eltartott, a résztvevő gyermekek nagy 
örömére. 
Ebben az évben elsősorban iskolánk 
körül igyekeztünk tevékenykedni, ahol 
kicsi, nagy, szülő és pedagógus egy-
aránt találhatott tevékenységet magá-
nak: vízelvezető kavicságyat készítet-
tünk, füvesítettünk, sövényt ültettünk és 
a már meglévőket metszettünk, fát vág-
tunk, csatornát tisztítottunk, falakat, 
ablakokat, mostunk, bordásfalat tisztí-
tottunk, távolugró gödröt ástunk, futó 
pályát újítottunk. 

Felemelő érzés volt tapasztalni 
a lelkesedést, segítőkészséget, a közö-
sen végzett munka örömét. Biztosak 
vagyunk benne, hogy ez nem csupán 
egyszeri alkalom volt iskolánk számá-
ra, hanem egy olyan kezdeményezés, 
melynek lesz folytatása. 

 
(Kovácsné Gombos Tímea, 

Dad) 

 
 Anyák napi ünnepség 
Május 4-én vasárnap megtelt a Nagyig-
mándi Református Templom izgatott 
gyermekekkel és sok-sok családtaggal, 
köztük kíváncsi édesanyákkal és nagy-
mamákkal. A hagyományos vasárnapi 
istentiszteletet követően került sor a 
gyermekek köszöntő műsorára. Először 
az óvódások, majd az általános iskolás 
korú gyermekek mondták el verseiket 
és énekelték el áldást kérő énekeiket. A 
gyermekek a műsort követően egy-egy 
szál fehér szegfűvel köszöntötték a 
jelenlévő édesanyákat, nagymamákat. 
Ez úton is köszönjük szeretetüket és 
kívánjuk nekik Isten gazdag áldását. 
 
 
 

 

 
Konfirmációs találkozó 
Május 24-én kerül sor a már hagyo-
mánnyá érett konfirmációs találkozónk-
ra. Idén bővült a meghívottak köre, 
meghívtunk mindenkit, aki 5-el osztha-
tó évvel ezelőtt tett fogadalmat az Úr 
asztalánál. Az ünnepség istentisztelettel 
kezdődött, melyen az igehirdetés után 
megújíthattuk konfirmációs fogadal-
munkat, valamint úrvacsorai közösség-
ben adhattunk hálát Istennek. 
Az istentiszteletet szeretetvendégség 
követte, ahol a jó hangulat, s az élmé-
nyek felelevenítése estig tartott. Köszö-
netet mondunk mindenkinek, aki segí-
tett a rendezvény megszervezésében, s 
bízunk benne, hogy mindazok számára 
maradandó élményt jelentett ez a nap, 
akik jelen tudtak lenni. 
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2014. május 22-24. között Zánká-
ra mentünk „Tavaszi kirándulásra” 29 
felső tagozatos diákunkkal. Az Erzsé-
bet-program keretében pályáztam meg 
ezt a lehetőséget már februárban, és 
hamarosan be is telt a létszám. 

Odafelé ötfős csoportokban kérdé-
sek alapján fedezték fel a gyerekek 
Tihany nevezetességeit. Kipróbáltuk a 
híres visszhangot is.  

Zánkán szépen felújított épületek-
ben kényelmes szállás, a hatalmas étter-
mek egyikében bőséges és finom ételek 
fogadtak. A napi ötszöri étkezésért és a 
szállásért fejenként csak 1000 forintot 
kellett fizetnünk.  

A Balaton szépsége a partról is 
lenyűgöző volt, de amikor megnyitott a 
strand, már nem lehetett a gyerekeket a 
fürdéstől visszatartani. A nyári meleg-
ben hamar megszáradtunk, és a parti 
játszótereken, sportpályákon folytattuk 
a délutánt kosárlabdával, strandröplab-
dával, számháborúval, Tarzan-pályával 
és gumicsizma-hajító bajnoksággal.  

A hatalmas távolságokhoz kissé 
nehezen szoktunk hozzá (10 percre volt 
a szállástól az étterem, 20 percre a Ba-
laton), de néhányunknak maradt még 
erőnk a péntek esti Zurgó-Festeres 
együttes csángó táncházához.  

A hazautazás reggelén elkezdett 
esni az eső, de mire Nagyvázsonyba 
értünk, már derült időben sétálhattunk a 
vár udvarán. A cseszneki várat is meg-
néztük útközben, és fáradtan, de épség-

ben értünk haza.  
 
A gyerekek jól érezték magukat, 

többeknek a fürdőzés tetszett legin-
kább. Sokan megkérdezték, megyünk-e 
jövőre is.  

Be kell vallanom, óriási felelős-
ség, rengeteg előzetes egyeztetés, szer-
vezés és papírmunka jár egy ilyen tábo-
rozással. Nem könnyű ennyi gyereket 
kísérni, változatos programokkal leköt-
ni, különféle játékokkal szórakoztatni, 
időben elaltatni (!), de azt hiszem, meg-
éri!  Érdekes volt más oldalról is látni a 
tanítványaimat: szüleiktől távol hogyan 
boldogulnak az ágyazással, a szoba-
renddel, hogyan gazdálkodnak pénzük-
kel, ennivalójukkal, hogyan tudnak 
alkalmazkodni szobatársaikhoz… 

Hálás köszönet a Gombos család-
nak, akik magukra vállalták a busz 
megrendelését és teljes költségének 
kifizetését. 

 

  

 
Kettős ünnep volt számunkra május 29. 
A rédei hagyományoknak megfelelően 
ekkor tesznek fogadalmat konfirmandus 
i f j a ink  a  régen kon f i rmá l tak 
(jubilánsok)  és a gyülekezet közössé-
gében. Ám ezen a napon két új zászló is 
elhelyezésre került  két család felajánlá-
sából. Nemzeti lobogónk mellett helyet 
kapott a hófehér református zászló is 
egyházunk címerével. A Magyarországi 
Református Egyház címerének közepén 
egy győzelmi zászlót tartó bárány lép-
del két könyvön. Jézus Krisztus, Isten 
Báránya, aki megöletett, mégis győze-
delmeskedett a halálon. Ő az, aki  egy-
beköti az Ószövetséget az Újszövetség 

 
 

 
gel. Mögötte egy pálmafa emelkedik, 
mint a megmaradás és az élet jelképe. 
Felette pedig egy tűzből megelevenedő 
főnix madár tekint az ég felé. A meg-
újulást és az Istenre tekintést fejezi ki. 
A legfelül tündöklő Nap pedig a halha-
tatlanság és az erő szimbóluma.  A cí-
mer alsó részén egy olyan igevers talál-
ható, amelyből sokszor merítettek erőt 
elődeink a reformáció korától kezdve: 
„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? 
” Róm 8:31 Ez a két zászló emlékeztet 
bennünket múltunkra, ám erősíti ben-
nünk a reménységet a jövő iránt. Éle-
tünk Isten kezében van magyarként, 
reformátusként.                  Barta Lívia  
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 A Közelebb Egymáshoz Alapítvány 
kétévente rendezi meg a Kömlőd nagy 
szülöttjéről elnevezett szavalóversenyt. 

2014. május 9-én délután a császári 
templomban gyűltek össze az egyház-

megye verseket szerető diákjai. Az alsó 
tagozatosok szabadon választott verssel 
indulhattak, a felsősöktől hazafias té-

májú költeményeket kértünk. 
A zsűri elnöke Tóth Tamás szín-

művész volt. A verseny Bogáth István 
és felesége gondos szervezőmunkájá-
nak köszönhetően a „szokott rend” sze-
rint zajlott. A házigazda gyülekezet 
lelkésze,  Juhász Róbert bevezetője 
után Sugárné Damó Márta tiszteletes 
asszony konferálta a verselőket. Nem 
maradt el a zsoltáréneklés és a névadó 
emléktáblájának megkoszorúzása sem. 
A gyerekeket pihenésképpen szeretet-
vendégség fogadta. Bogáth István az 
okleveleket állította össze és nyomtatta 
ki, Tóth Tamás pedig a gyerekeknek 
adott tanácsokat a szavalás, a színpadi 
megszólalás technikájáról és lehetősé-
geiről. A mocsai lányok meglepetés-
ajándékként elénekelték József Attila 
Tudod, hogy nincs bocsánat című meg-
zenésített költeményét. Az okleveleket 
és könyvjutalmakat Gerecsei Zsolt, ácsi 
lelkész adta át. Üres kézzel senki nem 
távozott, hiszen minden diák kapott egy 
emléklapot, egy tollat és egy tábla cso-
kit is. 

 Ismét nagy öröm volt ennyi szép 
verset és bátor gyermeket hallani. Az 
meg különös ajándék, hogy az elmúlt 
12 évben minden alkalommal tagja 
lehettem a zsűrinek a Hét Határ szava-
lóversenyén. 

Sárköziné Csonka Zita 
 

A VERSENY EREDMÉNYE 
 

1-2. OSZTÁLY. 
1. Straub Dorka Szofi, Mocsa 
2. Mohácsi Anna, Császár 
3. Pataki Viktória, Császár 
 
3-4. OSZTÁLY 
1. Mohos Edit,  Dad 
Második és harmadik helyet nem 
hirdetett a zsűri 

 
 

5-6. osztály 
1. Fodor Réka , Szákszend 
2. Kakula Nóra, Császár 
3. Csillag Attila,  Dad 
 
7-8. osztály 
1.  Kalla Mátyás Sándor,  Császár 
2.  Pirityi Kamilla,  Mocsa 
3.  Kovács Réka Róza,  Mocsa 

 

 
 
A legszebb magyar beszédért díj 
 
Kulhanek Bence,  Dad 
Mózes Krisztina,  Mocsa 
Kóvári Alexandra,  Nagyigmánd 
 
 

 

 

 

www.komlodtabor.refdunantul.hu 
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Zsoltárok könyve 150. rész 
1Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent 
szentélyében, dicsérjétek a hatalmas 
égboltozaton! 2Dicsérjétek hatalmas 
tetteiért, dicsérjétek nagyságához mél-
tóan! 3Dicsérjétek kürtzengéssel, di-
csérjétek lanttal és hárfával! 
4Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, 
dicsérjétek citerával és fuvolával! 
5Dicsérjétek csengő cintányérral, di-
csérjétek zengő cintányérral! 6Minden 
lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az 
URat! 

 
Kedves Gyerekek! 
Ha várjátok és elolvassátok ezt az ol-
dalt az újságban, akkor egyre otthono-
sabban érezhetitek magatokat a temp-
lomban. Az elmúlt hónapokban ugyanis 
a templom berendezési tárgyairól írtunk 
nektek Judit nénivel. Amikor szétnéz-
tek a templomban és meglátjátok az 
úrasztalát, a szószéket vagy a kereszte-
lő medencét, akkor eszetekbe juthatnak 
azok az üzenetek, amelyeket itt olvasta-
tok. 
Most a hangszerekről szeretnék írni 
nektek. Különösen is az orgonáról, 
amely majdnem minden templomban 
megtalálható. 
A hangszereket több nagy 
csoportba lehet sorolni. Van-
nak fúvós hangszerek, mint 
például a fuvola, az oboa 
vagy a kürt. Vannak billen-
tyűs hangszerek, mint példá-
ul a zongora vagy a harmó-
nium. Vannak ütős hangsze-
rek, mint például a cintányér 
vagy az üstdob. Vannak 
vonós hangszerek, mint pél-
dául a hegedű, a gadulka 
vagy a cselló. Vannak pen-
getős hangszerek, mint pél-
dául a lant, a hárfa, vagy a 
citera. Vannak olyan hang-
szerek, amelyeken egyszerre 
csak egy dallamot lehet ját-
szani, mint például a furu-
lya, de vannak olyan hang-
szerek is, amely egyszerre 
több hangot képes kiadni 
magából, mint például a 
gitár. Ugyanakkor vannak 
ritmus hangszerek is, ame-
lyeket rázássál, csörgetéssel, 
ütéssel szólaltatunk meg. 
Vannak olyan hangszerek, 

amelyekből levegővel lehet hangot 
kipréselni, mint például a klarinét. Van-
nak olyan hangszerek, amelyeken a 
kifeszített húrok szolgáltatják a hangot, 
mint például a cimbalom. 
Ilyen hangszereket vagy ezek elődjét 
már használtak a bibliai időkben is. Ha 
figyelmesen elolvassátok újra a 150. 
zsoltárt, jó néhányat megtalálhattok 
benne az előbb felsoroltak közül. 
Nagyon fontos, hogy mire használták 
ezeket a hangszereket. Arra, hogy Is-
tent dicsérjék velük! Helyük és szere-
pük volt az istentiszteleten azért, hogy 
Isten nagyságát hirdessék és hogy az 
emberek még jobban kifejezhessék 
örömüket Isten iránt. 
Az orgona összetett hangszer, hiszen 
billentyűket kell lenyomni ahhoz, hogy 
megszólaljon, viszont a hangot a sípo-
kon átáramló levegő adja ki. Működte-
téséhez régen egy légzsákot fújtattak 
tele levegővel kézi erővel (pneumatikus 
orgona), ma azonban leginkább egy 
beépített kis motorral és árammal mű-
ködik. Nemcsak azért szép a hangja, 
mert több szólamban lehet rajta játsza-
ni, hanem mert sokféle hangszínen tud 
megszólalni, vagyis sokféle hangszer 
hangját tudja utánozni halkan és hango-
san is. Olyan, mintha egy egész zenekar 

bújt volna az orgonába. Az istentiszte-
leten mi is azért használjuk az orgonát, 
hogy hangjával Isten nagyságát hir-
dessük és kifejezhessük örömünket 
Isten iránt. Segíti éneklésünket, hogy 
szebben tudjuk dicsérni Istent. 
„Dicsérjétek az Urat!” Nemcsak ének-
léssel, hanem hangszerekkel is! Ha 
játszatok valamilyen hangszeren, je-
lentkezzetek a lelkipásztornál vagy a 
hitoktatónál és zenei tudásotokat ajánl-
játok fel szolgálatra! 
 
További érdekességek az orgonáról: 
1.A hangszerek királynőjének szokták 
nevezni. 
2. Nincs két egyforma orgona: méreté-
ben, felépítésében hangzásában mind-
egyik egyedi. 
3. Az orgona elődje a pánsíp és a duda. 
4. Ókori változata a víziorgona, mely-
ből Magyarországon is található egy 
eredeti példány Aquincumban. 
5. A világ legnagyobb orgonája az 
Egyesült Államokban, a New Jeresy 
állambeli Atlantic City-ben található. 
33 ezer sípja van és 150 tonna súlyú. 
1933-ban építették fel. 
6. Európa legnagyobb orgonája a Pas-
saui Dómban áll szolgálatban. 

Szeretettel: Barta Lívia 
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Újságunkat – hirdetőinknek és alapítványunk támogatóinak köszönhetően – ingyenesen juttatjuk el  olvasóinkhoz ! 

Ászár: eltemették özv. Kálmán Jánosnét 
Bokod: konfirmált: Bognár János Levente 
Dad: konfirmált: Bak Rebeka és Sárközi Dániel Zoltán 
          végső búcsút vettünk: Csonka Jánosnétól 
Csép: megkeresztelték Sarus Bence Marcellt 
Ete: megkereszteleték Horváth Julianna Máriát és Csonka Bencét,  
        eltemették Szabó Mihályt és Varga  Lajosnét 
Kömlőd: eltemették Tóth Kálmánt; Nagy Ferencnét; Nemes Istvánt 
  Megkeresztelték Adetola Oreoluwa-t; Wicha Iringó Tímeát; Zerkula Dzseniffert;  
                              Tapuska Krisztinát 
Konfirmációs fogadalmat tett: Bedecs Csaba; Csánó Nadin Bianka;  
  Heizler Karolina; Madari Kornél; Nagy Nikoletta; Sasvári Péter; Somogyi Petra; 
Zerkula Tímea  
Nagyigmánd : Megkereszteltük: Ősz Viola Flóra, Vencsellei Tímea Piroska 
Konfirmációs fogadalmat tett: Szaxon Attila 
Házasságot kötött: Gutzeit Imre Csaba és Kugli Mónika, Szaxon Attila és Halász 
Katalin, Kő András és Vincze Tímea 
Eltemettük: Nagy Lászlóné 
 

„ Őrhelyemre állok, odaállok a bástyá-
ra, 

figyelek, várva, hogy mit szól hozzám” 
(Habakuk 2,1) 

 
A fenti Igével annak élő üzenetével, 
valamint imádságos szeretettel köszön-
tünk mindenkit Őriszentpéteren, a hato-
dik Református Egyházi Napokon a 
Dunántúlon. 
A REND kétévente kerül megrendezés-
re a Dunántúli Református Egyházkerü-
let területén, más-más helyszíneken, az 
illetékes egyházmegye szervezésében. 
Eddig öt alkalommal került sor hason-
lóra: 2004-ben Győr, 2006-ban Kapos-
vár, 2008-ban Komárom, 2010-ben 
Pápa, 2012-ben Székesfehérvár adott 
otthont a fesztiválnak. Az idei REND a 
hatodik e sorban, az Őrségi Református 
Egyházmegye koordinálásában, Őri-
szentpéteren várja az érdeklődőket. 
A REND egy református fesztivál, se-
regszemle, lehetőség a találkozásra, de 
ugyanúgy az elcsendesedésre is. A 
programsorozat fesztivál jellege árulko-
dik annak nyitottságáról, amely meg-

mutatkozik abban, hogy nemcsak egy-
mással szeretnénk találkozni, hanem 
kilépve a „belterjességből” várunk min-
den korosztályt, felekezetet, érdeklődőt. 
Ez a nyitottság ugyanakkor tetten érhe-
tő a hagyományos egyházi alkalmakon 
túl „más műfajok” jelenlétében is. A 
sokféle program mindegyikét összeköti 
azonban az, hogy valamennyi „méltó” 
egy református egyházi fesztiválra, és 
észrevétlenül is megtöltődik evangéliu-
mi tartalommal. Célunk ugyanis, hogy 
szeretnénk megszólítani a ma emberét 
Jézus Krisztus evangéliumával, amely 
ma is közösségteremtő és gyógyító, 
rendet teremtő hatalom. 
A REND-et nemcsak a dunántúli refor-
mátusság számára szervezzük, hanem 
nyitottak vagyunk a Kárpát-medencei 
reformátusság felé, valamint más fele-
kezetű testvéreinket is szívesen látjuk a 
programjainkon. Célunk az, hogy min-
den korosztály érdeklődését felkeltő 
programokat kínáljunk. Különböző 
korosztályok számára is nyitottak va-
gyunk: gyermekek, ifjúság. A REND 
programjai között szerepelnek a hagyo-

mányos egyházi alkalmak: istentiszte-
let, áhítat, imaközösség, lelki elcsende-
sedés. Különböző előadásokon, fórum-
beszélgetéseken hallhatunk a REND fő 
igei témájáról: „Őrhelyemre állok, oda-
állok a bástyára, figyelek, várva, hogy 
mit szól hozzám” (Habakuk 2,1), majd 
számos programpont bontja ki és aktua-
lizálja e téma teológiai, egyházi, társa-
dalmi, etikai összetevőit. Különböző 
találkozókra hívjuk az érintetteket; töb-
bek között: nőszövetségi, kórus, presbi-
ter, lelkipásztor, találkozójára kerül sor. 
Színvonalas komoly és könnyűzenei 
programokkal, élőkoncertekkel is vár-
juk a REND-re látogatókat. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni az 
Őriszentpéteri Önkormányzatnak, Pol-
gármester úrnak, Képviselőtestületnek, 
azt, hogy felkarolták a REND megszer-
vezésének ügyét, és hogy támogatásuk-
kal mindenben segítségünkre voltak. 
Köszönet illeti az Őrségi Református 
Egyházmegyét és a helyi gyülekezetet 
is. 

 Steinbach József püspök 
www.rend.hu 


