
SSZZÖÖVVÉÉTTNNEEKK  
A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE 

IV. évfolyam 12. szám| 2011. december| „Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.” 

 
A karácsony NEM a fa alatt dől el! 

 
   Karácsonyi ajándékvásárlás közben lettem figyelmes egy feliratra, 
miszerint a karácsony a fa alatt dől el. Vagyis az számít, hogy milyen drága 
ajándékot adunk a szeretteinknek, mennyi pénzt költünk tárgyakra, 
melyektől a boldogságot várjuk. Csak akkor dőlhet el jó irányba a karácsony, 
ha a legújabb, legmodernebb, legdrágább… ajándékot vásároljuk meg és 
tesszük a karácsonyfa 
alá. 
   Nem csak mint 
lelkésznek, de még 
csak nem is mint 
keresztyénnek, 
hanem mint 
embernek vannak 
(költői) kérdéseim 
ezzel a hozzáállással 
kapcsolatban. 
Ugyanis mitől lesz 
jobb, értékesebb, 
több az életünk attól, 
ha egy darab fém-fa-
üveg-műanyag-
akármi tárggyal több 
dolog lesz a miénk? 
Tényleg az 
számítana, és az 
jelezné-e a szeretetet, 
hogy a legújabb-, 
legnagyobb-, legkisebb-, leggyorsabb-e egy általunk adott ajándék? 

Babám Krisztián: Jézus születése 

   Isten a legdrágább ajándékot adta nekünk! És nem azért ez a legdrágább 
ajándék, mert sok 0, vagy 9 lenne az árcéduláján – már ha volna árcédulája! 
Hanem azért, mert az egész életünket jeleni ez az ajándék. Nem csak a földi 
néhány tíz esztendőt, hanem az örök életünket! Isten szeretete jelenti az igazi 
karácsonyt! Éppen ezért: A karácsony a szívben dől el! 

JI 
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 Református vagyok 

 
   A Heidelbergi Káté soron következő kérdés-felelete Jézus Krisztus Urunk 
szenvedésének okára világít rá! Nem mindegy ugyanis a miért sem!  

  
38. Kérdés: Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? 
Felelet: Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el és ily módon 
szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk szállana. 

 
Megújult külsővel vár a bajnai imaház 

 
   A Bajnai Református Missziói Egyházközség 2009. december 21-én nyújtott be 
támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az imaház 
külső részének felújítása illetve környezetének rendezése céljából.  
   Támogatási kérelmünknek helyt adtak. A támogató határozatot 2011. májusában 
kaptuk kézhez.  
Az elnyert összeg:  
A kötelezettségvállalás teljes összege  9 494 760 Ft 
Nettó kiadásra jutó támogatási összeg  7 595 808 Ft  
    
   A munkálatok keretében sor került az épület tetőszerkezetének, tetőhéjazatának 
felújítására, az épület korszerű hőszigetelésére, részeleges akadálymentesítésére, 
víz elleni szigetelésére, a nyílászárók cseréjére (ajtók, ablakok korszerű műanyag 
nyílászárókkal való helyettesítésére), a folyosóterasz felújítására, az épület 
közvetlen környezetének rendezésére, a zöld terület nagyságának növelésére és 
információs tábla elhelyezésére. A munkálatok 2011. szeptemberében kezdődtek 
meg, s 2011. decemberében fejeződtek be. 
 

Jakab Enikő 
 

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.  
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 NYILAS MISI – A már hagyományosnak mondható akcióban 
idén is részt vett a bajnai gyülekezet. 14 cipős dobozba 
készítettek ajándékot a lelkes gyülekezeti tagok. Ezeket az 
ajándékokat karácsonykor rászoruló gyerekek kapják majd meg! 
Olyanok, akik egy-egy – számunkra apróságnak tűnő – kis 
ajándéknak is nagyon örülnek! Isten áldja meg a jókedvvel 
adakozókat, s a megajándékozottakat is.  
 

 ADVENTI IGEI ALKALMAK – Advent első három hetében szerda 
esténként nyílt alkalma gyülekezeteink tagjainak az adventi igei alkalmakon 
való részvételre. Tarjánban Csákai László, szomódi, Héregen Vass Edit 
Szeréna, tatabánya-újvárosi, Bajnán pedig Juhász Róbert, császári 
lelkipásztorok hirdették az Isten igéjét. 
 
 

         
Nt. Csákai László Nt. Vass Edit Szeréna Nt. Juhász Róbert 

 

Ha Isten is megsegít… 
 

 
 FILMKLUB – Hosszú szünet után újra alkalom 

nyílik a gyülekezeti filmklubra! A beosztás szerint 
„gyülekezeti mozizással” tölthetik az érdeklődő 
résztvevők az adott délutánokat. Dávid élete után, fia, 
Salamon uralkodását ismerhetjük meg. 

2012. január 
 

Salamon 
 

Tarján – január 8. 
 

Héreg – január 15. 
 

Bajna – január 22. 
 

16:00 óra 

   Ha valaki nem érne rá a saját gyülekezetében, 
természetesen másik időpontot/helyszínt is 
választhat. Ha a közlekedés jelentené a gondot, 
kérésre az utaztatást is meg tudjuk oldani. 
Személyesen, vagy telefonon is lehet egyeztetni! 
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 SZERDA ESTI TEA – Az ünnepek után, januárban is 
nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt a szerda este 
18:00-kor kezdődő teás-beszélgetős ugyanakkor áhitattal 
és imádsággal egybekötött alkalmainkra, melyek a tarjáni 
parókián vannak. (Az is nyugodtan jöjjön el, akit a 
sötétség, vagy az időjárás tartana otthon, hiszen kérésre 
bárkit autóval haza szállítunk.) 
 

 GYÜLEKEZETI ÉNEKTANULÁS – Azok akik már eddig is jártak nagy 
öröm, azoknak, akik csak ezután szeretnének részt venni, nagy lehetőség a 
gyülekezeti énektanulás! Januártól ismét 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!  
 
 

 
 

Gyerekeknek 
 

A pásztorok 
(Lk 2,8-20) 

 
Kedves Gyerekek! 

   A karácsony, Jézus születésének ünnepe 
örömünnep minden ember számára. Örömhír 
csendült fel egykor a betlehemi éjszakában az 
angyalok ajkáról: A Megváltó, az Üdvözítő, a rég 
várt Messiás megszületett! 
   Amikor Jézus megszületett a júdeai 
Betlehemben, pásztorok tanyáztak azon a 
vidéken és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 
Hirtelen nagy fényesség törte meg az éjszaka 
sötétségét. Angyal jelent meg előttük, aki örömhírrel 
érkezett hozzájuk. A pásztorok megijedtek, de az angyal így nyugtatta meg 
őket és mondta el a jó hírt: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy 
örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az 
Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy 
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” Ezután mennyi seregek 
sokasága jelent meg a pásztorok előtt, akik dicsérték az Istent, és ezt 
mondták: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
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emberekhez jóakarat.” Ezután az angyalok eltávoztak tőlük, a pásztorok 
pedig felkerekedtek és elindultak, hogy megnézzék mindazt, amiről az Úr 
üzent nekik. Amikor megérkeztek, mindent úgy találtak, ahogy az angyal 
elmondta nekik és dicsőítették az Istent mindezért.  

Kedves Gyerekek! A pásztorok dicsérték Istent a történtekért. 
Karácsonykor, amikor együtt ünnepeltek szeretteitekkel ne felejtsétek el a 
legnagyobb jó hírt, ami felhangzott egykor, s ami jó hír volt nem csak a múlt 
emberének, de jó hír ma is minden embernek. Jézus értünk született meg! 
Nekünk született, hogy mi boldogok legyünk. Azért jött, hogy Istenhez 
találjunk és Vele lehessünk örökké. Adjatok hálát Istennek ti is karácsonykor 
ezért a csodálatos üzenetért, történésért! Dicsérjétek Őt imában, énekekkel, 
egész életetekkel azért, hogy nekünk adta Fiát, Jézust, hogy mi mindenkor 
örüljünk, hogy ne legyen sohasem okunk a szomorkodásra. Örüljetek ezért 
mindenkor! 

 
Rejtvény Rejtvény  Rejtvény Rejtvény  

 
Mit jelent a Krisztus szó? Fejtsd meg a rejtvényt, majd a sötét mezők 
betűit olvasd össze, s megkapod a választ! 
 

 
1. Így is szokták nevezni Jézust: 

Dávid… (Mt 15,22) 
2. Illés utóda (1Kir 19,19-21) 

3. Nála szolgált Jákób (1Móz 29) 
4. Saul apja (1Sám 9,1.2) 

5. Anna férje (1Sám 1,1.2) 
6. Bárkát épített (1Móz 6,9-22) 

7. Ez a Genezáret is (Lk 5,1) 
 
 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

              

             

          

          

         

        

Az előző szám feladványára helyes megfejtést senki nem küldött be. 
 

 
 

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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Csendes percek 
Karácsonyi történet 

 

 
   Mariska néni durcásan jött-ment a lakásban, sehogy sem találta a helyét. 
Persze, megérti ő, sok mindent megért. 
 
   Hogy hosszú az út, drága a benzin, hogy két 
hete voltak itthon, és mindig nem jöhetnek. 
Hogy majd másodnapján jönnek, és hozzák, sőt 
itt is hagyják a gyerekeket két napra. Mégis… 
rosszul esett. A fia azt mondta a telefonba, hogy 
majd bepótolják az ünnepet. Hát hogy lehetne 
ilyet bepótolni? A karácsony az karácsony. 
Olyankor a legszörnyűbb egyedül. Persze amíg 
szegény ura élt…  
   Már vagy két perce keresgélt a fiókban a 
gyufásdobozok között. Ez üres, ebben a 
gombostűk vannak, ebbe az unokája tett 
valamit még tavaly nyáron, ez virágmag, ez 
üres, és… Tessék, még a gyufája is pont most 
fogyott el! Egy darabig kísérletezett a gázgyújtóval, aztán lecsapta az asztalra, 
és úgy, gyertyástól indult el. Valamelyik szomszédban csak kap egy doboz 
gyufát. Csak úgy találomra indult el jobbra, megzörgette az ablakot. Kutasi 
néni nagyon hamar kiszaladt, és még mielőtt Mariska néni megszólalt volna, 
már be is terelte. A meleg szobában sütemény illata lengte körül, s mire 
szóhoz jutott, már asztalnál ült, előtte egy kistányéron diós-mézes tekercs, a 
kedvence. 

- Milyen kedves, szomszédasszony, hogy gondolt rám, és átjött egy 
kicsit. Olyan egyedül van az ember így szenteste. A gyerekek messze laknak, 
nem érnek rá, majd talán a két ünnep között. Jaj, és ezt a szép szál gyertyát 
nekem hozta?! Nagyon köszönöm! Én a tavalyiakat akartam meggyújtani, de 
így sokkal szebb lesz az ünnep, igen, meg is gyújtjuk rögtön. Nézze csak, 
Mariskám, ide állítjuk a pohár tetejére. Így szoktam, csak körülrakom 
fenyőágakkal. Olyan barátságos a melege, a fénye. Hát jó, hogy így együtt 
lehetünk az ünnepen. Nem is csak ketten, hanem mindjárt hárman, mert az 
Úr Jézus azt ígérte, hogy ahol ketten, vagy hárman az ő nevében vannak 
együtt, ott ő is jelen van. Igen, így sokkal szebb az ünnep. Az ő szeretetét 
érezzük egymáson keresztül… Ismeri maga, Mariskám, azt az éneket, hogy 
Mennyből az angyal? 
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Énekeltek, aztán az öreg, nagybetűs családi Biblia került elő, és Kutasi néni a 
karácsony üzenetéről beszélt. Felemlegették azokat az ajándékokat, amit 
Isten adott nekik: megköszönték az egészséget, hogy még el tudják látni 
magukat, a gyerekeiket és az unokáikat, akik azért el-eljönnek; a segítőkész 
szomszédokat, a szép termést, hogy el is tudták szépen tenni, és ezt a szép 
karácsonyestet együtt. A szívükben hála ébredt, öröm és béke. A kis gyertya 
lassan pislákolni kezdett, ekkor vették csak észre, hogy elszaladt az idő. 
Majdnem éjfél volt, mire elbúcsúztak egymástól. 
Mariska néni hónapok óta először feküdt le elégedetten. 
- Szép volt ez a karácsony este – gondolta –, és milyen kevés kell hozzá! 

Elég volt más gyufájára szorulnom, és mennyi minden lett világosabb… 
 

Forrás: http://fenysugar.com 
 

 
Békés, boldog, szeretetteljes, Istentől gazdagon megáldott 
karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

Mézeskalács 
készítés a 
tarjáni 

református 
parókián! 

 
2011. december 

18. vasárnap 
16:30-tól 

Ünnepi istentiszteletek rendje 
 

Szenteste 
 Tarján 15:00 – utána forralt bor és mézeskalács 
 Héreg 17:00 – a r. katolikus templomban 
 Bajna 17:00 
 
Karácsony I. és II. napja 
Első nap úrvacsorával egybekötve. 
Másodnapján Tarjánban és Héregen legátus szolgál. 
 Tarján 8:30 
 Héreg 10:00 
 Bajna 10:00 
 

Óév 
 Tarján 15:00 
 Héreg 17:00 
 Bajna 17:00 
 

Újév 
 Tarján 8:30 
 Héreg 10:00 
 Bajna 10:00 
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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 vezérfonal 
Január 

 

1 V Újév Mt 1,1-17 1Móz 1 
2 H   1,18-25  2 
3 K   2,1-12  3 
4 Sz   2,13-18  4 
5 Cs   2,19-23  5 
6 P   3,1-12  6 
7 Sz     3,13-17   7 
8 V   4,1-11  8 
9 H   4,12-25  9 

10 K   5,1-12  10 
11 Sz   5,13-16  11 
12 Cs   5,17-26  12 
13 P   5,27-32  13 
14 Sz     5,33-42   14 
15 V   5,43-48  15 
16 H   6,1-8  16 
17 K   6,9-15  17 
18 Sz   6,16-24  18 
19 Cs   6,25-34  19 
20 P   7,1-6  20 
21 Sz     7,7-14   21 
22 V   7,15-23  22 
23 H   7,24-29  23 
24 K   8,1-13  24,1-27 
25 Sz   8,14-22  24,28-49 
26 Cs   8,23-34  24,50-67 
27 P   9,1-8  25 
28 Sz     9,9-17   26 
29 V   9,18-26  27,1-33 
30 H   9,27-38  27,34-46 
31 K   10,1-15  28 

 

Ünnepi igeszakaszok:  
 
1-én Zsolt 8; 8-án Zsolt 29;  
15-én Zsolt 139,1-6.13-18; 22-én Zsolt 62,5-12;  
29-én Zsolt 111.  
 

 

 

Én szeretlek téged, és 
téged, és téged, és téged… 

Isten 

Állandó alkalmaink 
 

Istentisztelet: 
 

 8:30  Tarján 

Anyakönyveket lapozgatva 
 
Házasságkötésük megáldását kérték: 

 
2011. december 17-én, Tarjánban 

 

Galba Gyula és Csordás Erika 
 

testvéreink 
 

Isten áldja meg házasságukat gazdagon!

Vasárnap 10:00  Héreg 
 10:00  Bajna 
 

Gyermekistentisztelet: 
 

 8:30  Tarján 
 11:00  Héreg 

 

Konfirmációi előkészítő

Vasárnap

: 
 

 11:00  Bajna 
Szerda 16:00  Tarján 
 

Énektanulás

Vasárnap

: 
 

Csütörtök 18:00  Tarján 
 

Játszóház: 
 

Péntek 15:30  Bajna 

 
 

Ingyenesen megrendelhető: 
 

a tarjáni református parókián, 
a feltüntetett telefonszámokon 

vagy e-mail-en. 

mailto:szovetnek.hirlevel@gmail.com
http://reftarher.shp.hu/
http://tarjan.refdunantul.hu/

