
SSZZÖÖVVÉÉTTNNEEKK  
A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE 

IV. évfolyam 11. szám| 2011. november| „Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.” 

 
Várni, csak várni, mindig csak várni… 

 
   Ha bankban, postán, mobilszolgáltatónknál vagy egyszerűen csak egy 
ügyfélszolgálaton kell ügyet intéznünk, akkor gyakran találkozunk a 
sorszámok mellett, vagy éppen helyettük a várakozás helyét kijelölő táblával, 

felirattal. A személyiségi jogokat, az 
intimszférát, a magánügyeinket kívánják így 
megvédeni, hogy ne kerüljön személyes 
információ idegen, illetéktelen kezekbe. Egy 
szóval az érdekeinket tartják szem előtt.  
   Egy másik fajta tábla, mely a közutak szélén 
található, épp ennek az ellenkezőjét jelenti: 
várakozni tilos. Ennek is van értelme, hiszen 

adott helyen feltartanának, késleltetnének bennünket azok az autósok, akik 
épp a tiltott területen várakoznának. Itt is az 
érdekeinket tartják szem előtt, még akkor is, ha ez 
első látásra nem így tűnik. 
   Annyira közhelynek tűnne, ha azt mondanám, 
hogy az egyházban, esetünkben az adventi 
időszakban is a mi érdekünket képviseli és tartja 
szem előtt az Isten, amikor megmutatja, hogy 
hol várakozzunk és hol ne várakozzunk? 
Történetesen az Ő hatalmas szeretetének 
megjelenését jelentő ünnepre, s így az Ő szeretetére 
is? 
   Ha Isten jelenlétére vágyunk az életünkben, ne a bevásárlóközpontok 
pénztárai előtt várakozzunk rá, hanem inkább a templom csendjében. Ne a 
vásári zsibongásban, inkább egy-egy áldott igei alkalmon, órán. Ne a 
világban keressük és várjuk az Istent, hanem a lelki elcsendesedésben. Mert a 
világ nem szól másról, csak vásárlásról, pénzről és akciókról; hatalomról, 
gazdasági válságról és Euró meg svájci Frank árfolyamról; politikai 
érdekekről és elképzelésekről… 
   Isten azonban áldott várakozással áld meg bennünket, alkalmat is készítve 
rá, hogy mindezek helyébe szeretetét adja, hogy a te életed másról szóljon; 
arról az isteni másról, a többről, a mindenről: a szeretetről! 

JI 

KKéérrjjüükk,,    
iitttt  

vváárraakkoozzzzoonn!!  
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 Református vagyok 
 
   Azt gondolnánk, hogy az Isten nem szenvedhet! Pedig az apostoli 
hitvallásban is azt olvashatjuk és mondjuk, hogy Jézus Krisztus szenvedett. A 
Heidelbergi Káté soron következő kérdés-felelete ezt a gondolatot fejti ki 
bővebben.  

  
37. Kérdés: Mit értesz az alatt, hogy „szenvede”? 
Felelet: Azt, hogy Ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak 
végén, Istennek az egész emberi nemzettség bűne ellen való haragját 
testében-lelkében elhordozta, és pedig avégre, hogy e szenvedésével, mint 
egyetlenegy engesztelő-áldozattal a mi testünket és lelkünket az örök 
kárhozattól megszabadítsa és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot 
(megigazulást) és az örök életet megszerezze. 

 
Reformációi emlékünnepély Lábatlanon 

 
   2011. október 30-án, vasárnap du. 5 órakor reformációi istentiszteletre 
gyülekeztünk a lábatlani református templomba. E szép alkalmon megtiszteltek 
bennünket tarjáni testvéreink, valamint a Tatai Egyházmegye Gerecsei 
Szórványmissziójának tagjai is. 
   Isten iránti hálával mondhatom el, hogy akik eljöttek, azok megelégedettséggel 
és szép élményekkel távoztak otthonaikba. 
   Rácz Tibor, a Tatai Református Egyházmegye Gerecsei Szórványmissziójának 
lelkésze hirdette Istennek Igéjét. Említette azt, hogy a folytonos megújulást nem 
külsőségekben kell keresni, hanem az ember belső, lelki megújulása a fontos és 
elsődleges. Sokszor nagyon jól meg tudjuk mondani, miben kell az egyháznak, a 

gyülekezeteknek megváltozni, 
megújulni, de mi magunkban nem 
látjuk meg a változás lehetőségét. Pál 
apostol e tanításához kellene igazítani 
magunkat, amit az efézusiaknak írt: 
„Újuljatok meg lelketekben és 
elmétekben, öltsétek fel az új embert, 
aki Isten tetszése szerint valóságos 
igazságban és szentségben 
teremtetett.”  
(Ef. 4:23.) 
   A helybeli lelkész köszöntése után a 
legkisebb hittanosok közül néhányan 
Ráday Pál: Az Atyaisten dicsérete 
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című versét mondták el, majd Gerencsér Blanka szavalata következett, Wass 
Albert egy versrészletével.  
   A Lábatlani Halasi István Református Ifjúsági Kórus 3 rövid, többszólamú 
darabbal szolgált: a 134. zsoltár, a 395. dicséret, valamint egy Taizé-i ének 
feldolgozásával. Énekkarvezetőnk sajnos nem tudott jelen lenni, ezért Rácz Tibor 
Nagytiszteletű úr vezényelte kórusunkat mindenki örömére és megelégedésére.  
   A kórus szolgálata után ismét egy szavalat következett: Gerencsér Dániel 
tolmácsolásában hallhattuk Wass Albert: Láthatatlan lobogó című versét. 
   Az idei reformációi ünnepélyen emlékeztünk meg a Felsődunamelléki 
Egyházkerület újjászervezésének 300. évfordulójáról. Nagytiszteletű Jakab István 
héreg-tarjáni lelkipásztor részletesen beszámolt ennek történetéről. Elmondta, 
hogy az „árválkodás 36 évének Magyari Péter püspökké választása vetett véget.” 
Kiemelte azt, hogy erre a püspökválasztásra alulról szerveződően, a gyülekezetek 
szavazatai alapján, szép egyetértésben került sor.  
   Ünnepségünk végén Rácz Tibor Nagytiszteletű Úr Ráday Pálnak egy csodálatos 
énekét, énekeskönyvünk 478. énekét tanította meg a gyülekezettel. Mindannyian 
élveztük ezt az énektanítási módszert, hiszen ezáltal a gyülekezet aktív részese 
lehetett az istentiszteleti liturgiának. Többünkben megfogalmazódott az a vágy, 
hogy máskor is hasznos lenne ilyen formában ismeretlen, vagy kevésbé ismert 
énekeket elsajátítani. 
   A záróének, majd a Himnusz eléneklése és az áldás vétele után a gyülekezeti 
teremben, megterített asztalnál kötetlen formában folytatódott az ünnepség. 
   Az Úr Istennek legyen hála ezért a szép alkalomért! A 478. ének szavaival kérjük 
Teremtő Urunkat:  

„Ó igen jó Isten, Minden szükségemben Áldásod szaporítsad.” 
 

Darányiné Csonka Valéria 
református lelkipásztor 

 
Amiért hálát adhatunk… 

 
 TEMPLOMFELÚJÍTÁS – A héregi református templom felújítása jó 

ütemben halad. Hála Istennek a költségek fedezetének nagyja is megvan. 
Azonban még mindig hiányzik egy jelentősnek mondható összeg. Tisztelettel 
kérjük ez úton is a segíteni tudó és szándékozó testvéreinket, hogy hordozzák 
imádságaikban a felújítás ügyét, és ha tehetik egyházuk anyagi terheit is 
erejükhöz mérten. 
   Az adományokat Kiss Andrea (+36204504165) pénztárosnál lehet 
befizetni.  
 

 MEGÚJULT IMAHÁZ – A bajnai református imaház felújítása is 
befejeződött. A pályázati támogatáson túl itt is szükség van további források 
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bevonására. Szeretettel kérjük a segíteni tudó és szándékozókat, hogy 
imádságaikon túl hordozzák a gyülekezet anyagi terheit is erejükhöz mérten. 
Az adományokat Győrik Józsefné (+36707038418) pénztárosnál lehet 
befizetni. 
 

 PARKETTÁZÁS – A tarjáni gyülekezeti terem parkettázása és kimeszelése, 
november hónap elejére készült el. E helyről is szeretnénk nagy-nagy 
köszönetet mondani azoknak a testvéreinknek, akik idejüket, erejüket és 
tudásukat nem kímélve, szolgálva segítettek pakolással, takarítással, 
rendrakással… és még ki tudja mi mindennel! KÖSZÖNJÜK! Isten áldja meg 
Őket gazdagon! 
 

 REFORMÁCIÓ – Az idei megyei kisköri reformációi ünnepi 
istentiszteleten a lábatlani református templomban is részt vettek 
gyülekezeteink képviseltében néhányan.  
 

 HITTANVERSENY – A 
bajnai hittanosok közül 
négyen, Babám Krisztián, 
Gál Erika, Gál Ibolya és 
Torpai Zsófia vettek részt 
az idei egyházmegyei 
hittanversenyen, amely 
Neszmélyen került 
megrendezésre. Az ifjú 
versenyzők a szép 
emlékeken túl 
emléklapokkal térhettek 
haza. 
 

 ÚJ WEBOLDAL – A tarjáni gyülekezetnek új honlapja lett. A 
http://www.tarjan.refdunantul.hu internetes címen érhető el. A régi 
weboldal hiányosságait ez az új hely megoldotta. Természetesen a héregi és 
bajnai gyülekezetek is számíthatnak hasonló fejlesztésekre a jövőben. 
 

 GYÜLEKEZETI TISZTÚJÍTÁS EREDMÉNYEI – Mindhárom 
gyülekezetben megtörténtek a gyülekezeti választások. A most megválasztott 
presbiterek, pótpresbiterek, gondnokok és főgondnokok hivatali ideje 
egységesen 6 évre szól, 2012. január 1-vel lépnek hivatalukba. Hordozzuk 
imádságainkban életüket és szolgálatukat!  

 
A megválasztott tisztségviselők a következő egyháztagok: 

http://www.tarjan.refdunantul.hu/
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BAJNA 

 

Gondnok: 
 

Bónis Márta 
 

Presbiterek: 
 

Ábrahám Lajos 
Győrik Józsefné 
Petőcz Lászlóné 
Sándor Mihályné 
Dr. Torpai Tibor 
 

Pótpresbiterek: 
 

Ábrahám Lajosné 
Dr. Torpai Tiborné 
Debreczeni Istvánné 
Gál Csaba 
 
 
 
 
 
 

HÉREG 
 

Főgondnok: 
 

Juhász Zoltán 
 

Gondnok: 
 

Nemes Csaba 
 

Presbiterek: 
 

Dékán János 
Kun Zsigmond 
Nemes Erzsébet 
Vörös Géza 
Vörös Renáta 
Vörös Zsigmond 
 

Pótpresbiterek: 
 

Ifj. Csordás József 
Fekete Tibor 
 
 
 
 

TARJÁN 
 

Főgondnok: 
 

Kiss Sándor 
 

Gondnok: 
 

Szalai Lajos 
 

Presbiterek: 
 

Bántó Melinda 
Bántó Péter 
Héder Lajos 
Héder Lajosné 
Kiss Béla 
Ifj. Segesdi József 
Ujszászi Zsigmondné 
Visztné Kiss Melinda 
 

Pótpresbiterek: 
 

Kiss Gergő 
Kiss Edina 
Bula Imréné 
Benye Jánosné 

 

Ha Isten is megsegít… 
 

 ADVENTI IGEI ALKALMAK – Az idei adventben is alkalma nyílik 
mindenkinek a gyülekezeti igei alkalmakon részt venni. Advent első három 
hetében, SZERDA esténként 18:00-kor kezdődnek az együttlétek. Együttlét 
egymással és együttlét az Isten igéjével. 
   2011.11.30. Tarján Csákai László (Szomód) 
   2011.12.07. Héreg Vass Edit Szeréna (Tatabánya-Újváros) 
   2011.12.14. Bajna Juhász Róbert (Császár) 
 

 GYÜLEKEZETI ÉNEKTANULÁS – Azok akik már eddig is jártak 
nagy öröm, azoknak, akik csak ezután szeretnének részt venni, nagy 
lehetőség a gyülekezeti énektanulás! Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt csütörtökönként este 18:00-tól a tarjáni gyülekezeti 
terembe, ahol alkalmanként egy zsoltár és egy dicséret éneklését 
ismételjük át vagy tanuljuk meg. Énekelni jó!  
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Gyerekeknek 
 

Gábriel angyal Máriánál 
(Lk 1,26-38) 

 
Kedves Gyerekek! 

   Milyen nagy öröm az, amikor egy családban kisbaba születik! Főleg akkor, 
amikor már nagyon várják azt a kis gyermeket, s hirtelen a várakozás 
beteljesedik. Kimondhatatlan örömet jelent ez az egész várakozó családnak. 
   A zsidó nép is több száz éven át várakozott a megígért Messiásra, aki majd 
megszabadítja népét. Várakozott a Megváltóra, akit Isten még az 
Édenkertben ígért meg az első emberpárnak. Több mint kétezer évvel ezelőtt 
ez a váradalom beteljesedett.  
   Élt a galileai Názáret városában egy Mária nevű fiatal leány és egy, a Dávid 
házából származó ácsmester, akinek József volt a neve. Mária és József 
szerették egymást és össze akartak házasodni. 
   Egy napon különös látogatója érkezett Máriának: Isten küldötte, Gábriel 
angyal, aki nagy örömhírrel érkezett Máriához. Az örömhír, amit hozott, egy 
gyermek születéséről szólt. A megígért Messiás születéséről, akire a nép oly 
hosszú időn át várt. Miután Gábriel köszöntötte Máriát, elmondta, hogy őt 
választotta ki az Úr arra, hogy a várva várt Megváltónak az anyja legyen. 
Meghagyta neki, hogy a születendő gyermeknek a Jézus nevet adja.  
Elmondta azt is, hogy ha majd megnő, király lesz és az Ő királysága soha 
nem szűnik majd meg. Jézus örökkévaló király lesz.  
   Mária megkérdezte az angyaltól, hogy ki lesz a gyermek apja. Gábriel 
válaszolt: Maga Isten lesz a gyermek apja és Isten Fiának fogják őt hívni. 
Nem közönséges gyermek lesz ő.  
   Mária alázatosan elfogadta az Úr akaratát: „Íme, az Úr szolgálóleánya: 
történjék velem a te beszéded szerint!”  
Ezután Gábriel angyal eltávozott Máriától.  
 

Kedves Gyerekek! 
   Isten beteljesítette ígéretét és Gábriel angyal egykor a legszebb hírt hozta a 
földre. Örüljünk és adjunk hálát az Úrnak azért, hogy Jézust elküldte a 
földre, hogy mi is Ővele örökké éljünk majd. Fogadjuk be Jézust a szívünkbe, 
engedelmeskedjünk neki, mint ahogy egykor Mária elfogadta Jézust és 
engedelmeskedett az Úrnak! 
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Rejtvény Rejtvény  Rejtvény Rejtvény  

1. Válaszoljatok  a 
feltett kérdésekre! 

? 
•  

 
• e volt 

l. Azt, hogy mit jelent a „Jézus” név, megtudjátok, ha megfejtitek e 

ogva 

) 
) 

 
(Dán 6) 

11. „… az Isten Báránya” (Jn 1,29) 
12. A hitetlen tanítvány (Jn 20,24-28) 

 

 

Csendes percek 
 

„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: 
                           ő jött el a világba."  Jn 1,9 

• Melyik városban 
lakott Mária
Hogy hívták azt az
angyalt, aki 
meglátogatta őt? 

• Milyen hírrel 
érkezett az angyal?
Kinek a jegyes
Mária és mi volt a 
foglalkozása? 

• Milyen nevet kellett 
adni a gyermeknek? 

• Ki Jézus igazi apja? 

2. Gábriel angyal azt mondta Máriának, hogy a születendő gyermeket Jézusnak 
evezze majd en

havi rejtvényünket! 
 

f1. Dávid fia, aki hajánál 
fennakadt egy fán (2Sám 18,9) 

2. Lea szolgálója (1Móz 29,24) 
3. „Az … az én pásztorom” (Zsolt 23,1
4. Izsák felesége (1Móz 25,20) 
5. Ábrahám felesége (1Móz 17,15-19) 
6. „… a tengerpart felé lakik” (1Móz 

49,13) 

7. Nebukadneccár testőrparancsnoka 
(Dán 2,14) 

8. Eredeti neve „Lúz” (1Móz 28,19
9. Próféta Ámósz és Jónás között 
10. Oroszlánok vermébe dobták

 

Az előző szám feladványára helyes megfejtést küldött be: 
 

Gál Ibolya (Bajna) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

                       

                        

                       

                      

                     

                 

              

Buzdítunk minden gyermeket és felnőttet a megfejtések beküldésére! 
 

Figyelem! Csak akkor vehetsz részt a sorsoláson, ha megfejted és be is 
küldöd a rejtvényt! A pályázatod akkor is versenyben lesz, ha odaadod Enikő 
néninek, vagy István bácsinak a hittan órán, vagy a gyermekistentiszteleten!  
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SZÖVÉTNEK 
 

Kiadja:  Tarjáni Református Egyházközség  
 

Lelkipásztor:  Jakab István (+36 30 200 9393)  
Jakab Enikő (+36 30 894 5801) 

 

Postacím:  H-2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 61. 
 

Elektronikus levél: szovetnek.hirlevel@gmail.com   
Honlap:   http://reftarher.shp.hu és http://tarjan.refdunantul.hu
 

 
 

 

Bibliaolvasó vezérfon Állandó alkalmaink 
 

al 
November Istentisztelet: 

 

 8:3  
Vasárnap 10:00  

 

 Cs  2Tim 4,1-5 1Sám 5 
 4,6-8  6 

1
2 P  
3 Sz     4,9-22   7 
4 Advent 2. Jak 1,1-18  8 

0 Tarján 
Héreg 

 10:00  Bajna 
 

Gyermekistentisztelet
5 H   1,19-27  9 
6 K   2,1-13  10,1-16 
7 Sz   2,14-26  10,17-27 
8 Cs   3,1-12  11 
9 P   3,13-18  12 

10 Sz     4,1-10   13 
11 Advent 3.  4,11-17  14,1-35 

: 
 

 8:30  Tarján 
Vasárnap 11:00  Héreg 
 

Konfirmációi előkészítő
12 H   5,1-6  14,36-52 
13 K   5,7-12  15 
14 Sz   5,13-20  16 
15 Cs  1Pt 1,1-12  17,1-25 
16 P   1,13-25  17,26-58 
17 Sz     2,1-10   18 
18 Advent 4.  2,11-17  19 

: 
 

Vasárnap 11:00  Bajna 
Szerda 16:00  Tarján 
 

Énektanulás: 
 

Csütörtök 18:00  Tarján 
 

Játszóház
19 H   2,18-25  20 
20 K   3,1-7  21 
21 Sz   3,8-17  22 
22 Cs   3,18-22  23 
23 P   4,1-11  24 
24 Sz     4,12-19   25 
25 Karácsony 1. 5  26,1-12 

: 
 

Péntek 15:30  Bajna 

26 Kar. 2. 2Pt 1,1-11  26,13-25 
27 K   1,12-21  27 
28 Sz   2  28 
29 Cs   3,1-7  29 
30 P   3,8-13  30 
31 Sz Óév  3,14-18  31 

 

Ünnepi igeszakaszok:  
 
4-én Mk 1,1-8; 11-én Zsolt 126;  
18-án Zsolt 89,1-5.20-27; 25-én Lk 2,1-14;  
26-án Lk 2,15-20; 31-én Zsolt 148.  
 

 
 

Ha azt gondoltad,  
hogy Gioconda bámulatos, 

látnod kell az én 
mesterdarabomat… 

… a tükörben. 
Isten  

 

Ingyenesen megrendelhető: 
 

a tarjáni református parókián, 
a feltüntetett telefonszámokon 

vagy e-mail-en. 


