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  KKiiáállttóó  SSzzóó  
A TATABÁNYA–BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA

 

„Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk… és mindnyájan egy Lélekkel 
itattattunk meg.”   1Korintus12,13 

Szeretett Testvéreim! 

Pünkösd történetének talán legszebb és leginkább szembetűnő mozzanata az volt, amikor megjelentek a 
lángnyelvek, szétoszlottak, leszálltak tanítványokra, és mindnyájan megteltek Szentlélekkel. Valami nagy 
és csodálatos közös élményben volt részük. Addig is együtt voltak ők, és együtt hallgatták az apostolok 
prédikációit, érezték és tudták, hogy összetartoznak, hiszen mindnyájan hittek Jézusban, és mégis, amikor 
ugyanazt a Lelket kapták meg, teljesedett ki a közösség közöttük. Attól kezdve közös volt az életcél, a 
küldetés, közös a jövő. A Lélek kovácsolta össze igazán őket egy testté. A Pünkösd egyik nagyszerű 
üzenete az, hogy a Lélek összeköt. Azt, amit a bűn és a bűnös természetünk szétszakít, azt a Szentlélek 
össze tudja kötni. Ez nem uniformizálást jelent. Nem egyen hívőket hoz létre, akik ugyanúgy 
gondolkodnak, éreznek, hanem meghagyva a személyiségünket, lebontja a bennünket elválasztó 
válaszfalakat. Pál azt mondja, hogy egy a Lélek-keresztségünk, vagyis az, akiről Keresztelő János azt 
mondta: Ő majd Szentlélekkel keresztel, beoltva minket az Ő testébe, bevon bennünket közösségébe, és 
közli velünk ajándékait, áldásait. Ez a közös a hívőkben. Egy forrásból meríthetünk, egy Lélek járja át az 
életünket, és vezérel bennünket ugyanazon cél felé. De mi van akkor, amikor a hívő közösségekben 
ellentétek, széthúzások, pártoskodások, nézetkülönbségek vannak? Vajon akkor a Lélekkel van a baj? A 
Szentléleknek nincs annyi ereje, hogy egységre tudja hozni a széthúzókat, vagy valakiben, vagy valakikben 
nem a Lélek munkálkodik, hanem valaki más? Nehéz kérdés ez, testvéreim. Nehéz, mert ítélkezés nélkül 
nehéz tárgyilagosan megvizsgálni önmagunkat, és még nehezebb objektíven látni a másikat. Korintusban, 
akiknek Pál apostol a fentebb idézett gondolatot írta, tudjuk, nagyon sok probléma volt. Mégis figyeljük 
meg, miként szólítja meg őket levelének bevezetőjében: „Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a 
Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket Ő elhívott és saját népévé tett.” Nem mondja róluk 
elhamarkodottan, hogy amiért pártoskodtok, pereskedtek, nem éltek helyesen az úrvacsorával, ezért már 
nincs bennetek a Szentlélek, már nem is vagytok a Jézus Krisztuséi. Persze levelében nem hallgatta el a 
bűnt, nyíltan kimondta, és távolról szemlélve a gyülekezet problémáit, tette ezt Isten Lelke által vezetve. A 
Lélek pedig lélektől lélekig elkezdett munkálkodni ezekben a nehéz természetű korintusiakban. 
Megérintette, alázatra és bűnbánatra indította őket. A vége pedig az lett, hogy a második levélben, hálát ad 
az apostol bűnbánatukért, megbocsátásukért. Akiben a Szentlélek van, annak az életében el kell jönnie az 
időnek, amikor magába száll, amikor megalázkodik, és amikor béke jobbot nyújt a másiknak. A bennünk 
levő Lélek találkozni akar a másikban levő Lélekkel. Egységre akar lépni újra vele. Ha fáj a konfliktus, ha 
rosszul érezzük magunkat az egymás közötti tisztázatlan dolgokért, akkor az is a Szentlélek munkája. 
Vezessen el minket is a Lélek oda, hogy elinduljunk egymás felé, hogy az Isten népe közötti egység legyen 
bizonysága annak, hogy engedelmeskedünk a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak! 

Testvéri köszöntéssel és áldáskívánással Pünkösd hetében:   Szilágyi Sándor lelkipásztor       
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A Lélek 

 
A Szentlélek eljött közénk. 
Az a fénylő, szent égi láng. 

Lelkünk minden kis szögletét 
A Lélek tüze járja át. 

 
Zúgó égi hanggal jött, 

Szétszórta apró lángjait. 
Atyánk küldte el Jézus nevében, 

Szent ígérete szerint. 
 

Ő gyújtotta a hit lángját bennünk, 
Ajándékba adta az ERŐT. 

Ő az, ki segít, bátorít, vezet, 
Így leszünk Élő Gyülekezet. 

 
                                                       Rózsáné Irénke 
                                        

                
 

  IGYEKEZZETEK, HOGY BÉKESSÉGBEN 
TALÁLJON TITEKET:(II.Pét.3:14/b) 

Péter apostol írta ezeket a sorokat Kr.u.64-67-ben. 
"Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre 
jól teszitek, ha figyelmeztek." Fontosnak tartotta, 
hogy mielőtt szól az Úr eljöveteléről, felhívja a 
nép figyelmét a biztos, prófétai kijelentésre. Azt 
szerette volna elérni, hogy higgyenek az emberek, 
az örök Isten örökérvényű beszédében.  
 Nem elég az, hogy csak passzív módon 
várjuk, tétlenül, fásultan. Igyekeznünk kell, hogy 
békességben találjon bennünket. Fedhetetlen életre 
való törekvést kíván tőlünk a jó Isten, életünk 
minden területén. Ez a világ tele van 
békétlenséggel, feszültségekkel, uralkodni 
vágyással. Egymást követik a családi botrányok. A 
szülő-gyermek, a szülő-szülő közötti konfliktusok, 

megbocsátás nélküli magatartások, háborúságok 
sorozata játszódik le a családokban, az iskolákban, 
a társadalomban. Nincs az emberekben 
megbocsátási készség, alkalmazkodási törekvés. A 
szívekből kihalt a békesség, a szeretet. Miért van 
mindez így? Azért, mert nem vesszük észre a 
reánk leselkedő bűnt. Nem akarjuk tudomásul 
venni, hogy céltáblája lettünk az ördögnek. Miért 
nem vágyunk arra, hogy Jézus jellemét öltsük 
magunkra? Itt az ideje, hogy a szívünk ajtaja előtt 
heverésző bűnt idejében észrevegyük. Legyünk 
éberek, lássuk meg, hogy a levegőbeli hatalmasság 
szítja a tüzet az emberek között, békétlenséget 
támasztva. A békétlen szív mennyi más számtalan 
bűnnek is a melegágya. Szoktunk mi erre 
gondolni? Az Úr már a teremtés hajnalán így szólt 
az emberhez: "De te uralkodjál rajta!" Önerőből 
ez lehetetlen. Segítségre van szükségünk. A 
LÉLEK erejére, amely vigasztal, bátorít, segít a 
bűn elleni harcban, elvezet bennünket az Ige 
igazságára, megértésére, átformál bennünket. 
Boldog ember az, aki Pünkösdkor, de az év 
minden napján a Lélek átformáló erejét  átélheti. 
Itt az ideje, hogy megszentelt emberekké váljunk!        
  Jézus így mondta: BOLDOGOK A 
BÉKESSÉGRE IGYEKEZŐK, A BÉKESSÉG 
SZERZŐK, MERT ŐK ISTENNEK FIAI. Tárd ki 
a szívedet a LÉLEK előtt. Hadd legyen 
megtisztított szíved, melyben békesség, 
megbocsátás és szeretet uralkodik! 
 

Te adsz új szívet és új éneket 
Hadd szolgáljak új örömmel néked, 

s hadd szeresselek minden testvéremben! 
 
                                          Túrmezei Erzsébet:  
                                   Köszöntöm az újat.(részlet) 
                                                                           
                                                     Szabó Gizella 
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Konfirmáció 2016 

Minden év őszén indul a konfirmációi felkészülés. 
A nyár folyamán még egészen bizonytalan, hogy 
kik is indulnak el ezen az úton. A gyermekek még 
csak-csak előttünk vannak, de a felnőttekről ritkán 
tudjuk jóval előtte, hogy szeretnének csatlakozni. 
Istenünk azonban, mindig indít embereket Lelke és 
Igéje által, hogy többet akarjanak megtudni a 
Biblia Istenéről. Ez Isten kiválasztó és elhívó 
kegyelme. Így volt ez a tavaly is. Tudtuk, hogy 
körülbelül három gyermek konfirmál majd, de 
felnőttről, egyről-kettőről, ha tudtunk. Aztán egy-
két hónap leforgása alatt még négyen csatlakoztak. 
Így hatan álltak oda május 8-án az Isten és a 
gyülekezet elé, hogy bizonyságot tegyenek 
hitükről. A pluszt az jelentette, hogy két-három 
„veterán” konfirmandus is csatlakozott, hogy a 
több évtizeddel ezelőtti tanulmányaikat 
felfrissítsék. Erre mindig van lehetőség, ezért ez 
úton is bátorítok minden testvért, hogy ha úgy 
gondolják, szeretnének megerősödni hitükben az 
idei évben is van lehetőség csatlakozni a felnőttek 
csoportjához, mert bízunk benne, hogy az idén is 
lesznek, akiket Isten indítani fog erre az útra. 

A gyermekek, akik mind nyolcadikosok és a Szent 
Margit Általános Iskola tanulói. 

Gitei Barbara 

Szikszai Réka 

Szűcs Péter 

És a felnőtt testvérek, akiknek rövid 
bemutatkozását és bizonyságtételét is olvashatjuk. 

Dodek Mihályné Gizella 

Gyarmati Aranka 

Szabó Ilona 

Szabóné Sass Anita Irén 

Szabó Tibor 

Szicsó Rózsa 

 

 

Dodek Mihályné Gizella 

Dodek Mihályné vagyok, aki egy keresztyén 
katolikus családban nőtt fel. Így sosem volt kérdés 
számomra, hogy Isten van és imádkozhatom 
hozzá. Voltak idők, mikor kevesebbet jártam 
templomba, de ez nem jelentette azt, hogy a Bibliát 
és Jézust kihagytam volna az életemből. 
Református gyülekezettel 7-8 éve találkoztam. 
Évekig csak kívülről néztem a templomot, aztán 
eljött az alkalom, mikor bejöttem, sarokban leülve 
hallgattam az Ige hirdetését. Azonnal megfogott az 
egyszerűség, letisztultság, de legjobban az Ige 
hirdetése. 
Úgy érzem a Szentlélek vezetett ide a 
gyülekezetbe. Ez idő alatt új családtagokkal  is 
bővült családunk, akik szintén a gyülekezet tagjai. 
Ők mellém állva biztattak erre a lépésre. 

Szüntelen hálával tartozunk Istennek.  

                                                     2Thessz 2,1-12 

Gyarmati Aranka 

A mai bizonyságtételemet Ady Endre: Az Úr 
érkezése című versének idézetével szeretném 
kezdeni, hisz ennél szebben magam sem tudnám 
megfogalmazni: 

" Mikor lelkem roskadozva vittem csöndesen és 
váratlanul átölet az Isten" 

Négy éve, hogy ez az ölelés úgy megérintett! Úgy 
éreztem Isten minden szeretetével körülvesz, 
megölel, megvigasztal, mint elveszett bárányát 
elárasztotta szívemet, lelkemet. A tenyerére vett, 
megnyugtatott, megfürdetett és emelt egyre feljebb 
és feljebb. Nekem édesapámmal soha nem volt  
olyan igazi szeretetteljes apa-gyermek kapcsolat. 
Hiányoltam mindig az igazi apai szeretetét, ami 
miatt sokat bánkódtam. Gondolkoztam mi is jelenti 
számomra a megtérés? És bevillant a kép, ebben az 
ölelésben benne volt minden. Végre úgy éreztem, 
és a  mai napig úgy érzem az én mennyei 
Atyámhoz végre hazaérkeztem. Mindennapjaim 
csak az Ő kezében vannak biztonságban, ha 
Istenemre nézek fel. A világ Isten nélkül 
élhetetlené vált már számomra. Azóta minden nap 
imámba foglalom hálámat, megköszönöm 
szeretetét. Kérem Jézust, fogja a kezem és 
vezessen engem Isten számomra kijelölt útján az 
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üdvösség felé. Az én belső csendem és alázatom az 
én  jó barátom, hiszen az egyetlen és erős kapocs 
köztem és az én Istenem között, Jézus. Mert az én 
belső békém engedi a szeretet áramlását és teszi 
fénylővé életemet Isten dicsőségére... 

Szabó Ilona 

Tatabányán élek, két felnőtt fiam van. Nagyobbik 
fiam 28. éves, gépésztechnikus, jelenleg kinn él 
Németországban, ahol 3. éve dolgozik. Kisebbik 
fiam –aki 23 éves- még velünk él. Gépészmérnök, 
a városban sikerült elhelyezkednie. Mindkét fiam 
konfirmált, kisebbik fiam a tatai református 
gimnáziumban érettségizett. Szüleim és testvéreim 
is a Bánhidai Református gyülekezet tagjai. 
 Én jelenleg az államigazgatási szférában 
dolgozom, minisztériumok belső ellátását 
finanszírozó EU-s projektek elszámolójaként. 
Aktívabban 2014. évtől járok Istentiszteletre, és 
mélyítem ismeretemet a vallásról. Ez idő óta 
engedem közelebb magamhoz Istent, sőt keresem 
is Őt. Gyermekkorom óta érzem jelenlétét, mert, 
mint oly sokunkban, bennem is elvetették a 
mustármagot nagyszüleim. Gyermekként az 
elvárásnak megfelelően úttörő voltam, fiatalként 
Istenhez imádkozó, és középkoromra már Istent 
kereső, közelségének igénylője lettem. Hiszem, 
hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, és mindennek 
rendeltetése van. Az én számomra is. Szeretnék 
gyülekezetünknek teljes jogú egyháztagja lenni.  

 

Szabóné Sass Anita Irén 

Áldás Békesség! 

Szabóné Sass Anita vagyok. Tatán születtem 1984. 
04.12-én. Tatán és Neszmélyen nőttem fel, 
keresztény családban és van egy testvérem. A 
férjemmel Tiborral 2014 májusában ismerkedtem 
meg és 2015 nyarán házasodtunk össze. Azóta én 
is itt lakom Tatabányán. Már jegyességünk alatt is 
látogattuk az itteni Református közösséget ahol 
nagy szeretettel vettek és vesznek a mai napig is 
körül. Én úgy érzem a Jó Isten vezetett engem a 
párválasztásban és abban, hogy ezt a közösséget 
meg találjam és szeretném, ezt a gyülekezetet 
gazdagítani. 

 

 

Szabó Tibor 

Köszöntök mindenkit én is Szabó Tibor vagyok, 
Debrecenben születtem 1974. 12.05-én. 
Vámospércsen nőttem fel háromgyerekes 
keresztény családban. Boldog gyermekkorom volt. 
Tatabányára 1999. 12.01-én kerültem. Itt lett 
munkahelyem a vasútnál és itt ismerkedtem meg a 
Református Egyházzal és a feleségemmel, 
Anitával.  A feleségemet a Jó Isten választotta ki 
nekem, amiért nagyon hálás vagyok. A gyülekezet 
tagjává szeretnék válni, mert itt jól érzem magam 
és hiszem, hogy a Jó Isten mutat utat a 
mindennapjaimban. 

Szicsó Rózsa 

Áldás Békesség!  

Szicsó Rózsának hívnak, 1986. szeptember 8-án 
születtem Tatabányán. Egy testvérem van, István, 
aki zenetanárként gyerekekkel foglalkozik. 
Gyermekkoromban nagymamámmal és 
családommal gyakran látogattam ezt a templomot.  
Elképzelhetetlen volt számomra a húsvét, a 
pünkösd és a karácsony istentisztelet nélkül. A 
keresztelkedésem és konfirmációm azonban még 
váratott magára. Kis koromban szüleim azt 
szerették volna, hogy szabad akaratomból és hitem 
erejéből keresztelkedjek, konfirmáljak. Úgy érzem, 
ennek most érkezett el az ideje.  Azért állok most 
itt Isten asztala előtt. Az életem során Isten 
általános kijelentésével sokszor szólt már hozzám 
és az egyik ilyen kijelentése után jelentkeztem a 
konfirmációs felkészülésre. Az eltelt hónapok 
során egy nagyon kedves, szeretetre méltó és 
összetartó kis csapatban készülődhettem erre a 
különleges alkalomra. Nagyon örülök, hogy 
megismerhettem őket és Isten segítségével együtt, 
kéz a kézben járunk majd továbbra is a hit útján.  
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És azok a testvérek, akik még részt vettek a 
felkészülésben: 

Bajkó Éva 

Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat 
művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat, 
megszámlálhatatlanul. (Jób 5,8-9). 

Templomba járó családban születtem 
Marosvásárhelyen, az imádkozások, estékre 
szorítkoztak, DE a „hála”, hálálkodás napjában 
többször hangzott el a körülöttem lévőktől. 
Konfirmáltam és visszagondolva a múltra azt 
látom, hogy mindig is vágyakoztam az ige 
hallgatására, a templomba járásra. Jó érzés a mai 
napig a lelkemnek. Amennyiben nem vagyok 
itthon, más felekezetű templomba is bemegyek, és 
maga a „hely” egy nagy közelséget ad, és még 
közelebbi, békésebb kapcsolatba kerülők VELE. 
Tatabányára „kerültünk” családommal (11 
hónapos, 7 éves fiú gyerekeimmel és apjukkal), 
ahol nagyon sok próba elé állított az ÚR, és akkor 
az adott helyzetben még nem volt teljesen világos 
számomra, az Ő közelsége, ereje, hűsége, 
kegyelme. Az biztos mindig, mindenhez volt erőm, 
kitartásom és „csak ” utólag fogtam fel”, kinek az 
érdeme. Hálás vagyok mindig mindenért és egyre 
jobban el tudom fogadni azt, amikor nem úgy 
alakul valami, ahogyan én tervezem. A Bánhidai 
Református templomba jöttünk istentiszteletre, 
még az első hetekben, ahogy ide költöztünk, és 
nagy hatással volt rám az igehirdetés, a tagok 
közvetlensége és mára már „igaz családom”, 
pontosabban egy testet alkotunk. A Felséges Úrnak 
hálás vagyok közelségért. Istenben való hitért 
imádkozom a vér és hit szerinti családomnak, és 
kérem, Szentlelke által vezessen, tisztogasson, 
tanítson, erősítsen! 

Áldjad, lelkem, az Urat és egész bensőm az Ő szent 
nevét! Áldjad, lelkem, az Urat és ne feled el menyi 
jót tett veled! Ő megbocsájtja minden bűnödet, 
meggyógyítja minden betegségedet, megváltja 
életed a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz 
meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, 
mint a sasé. (Zsolt. 103, 1-6 ). 

 
 

 

 

Halma Ferencné Dóri 

Àldàs Békesség!    

A 274. énekkel szeretnék hitvallást tenni: „Ki 
Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti, 
Azt csudaképen őrzi itt lent, Inség, baj közt is élteti. 
Ki mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre 
épített." Vallásos szülök gyermekeként 
nevelődtem, éltem fiatal éveimet. Keresztelés, 
konfirmálás, templomba járás hozzá tartozott  az 
életemhez. De meddig?  Míg a világ csábítása  el 
nem ragadot. Elkerültem a szülői háztól, 
gyengültek a kötődések Istenhez, és már vitt is a 
világ magával. Hosszú időn keresztül vitt, 
száguldott velem, míg végül a mélybe zuhantam. 
A mélység fájdalmas volt; egyedül maradtam 
fiammal, menyemmel, kik siketnémák, és  halló 
unokámmal. Ekkor Jézus lehajolt hozzám, kezét 
nyújtotta, kiemelt, magához vett.  Csodálatos volt - 
zokogva adtam magam Jézus kezébe, kérve a múlt 
lezárását és kezdeni Vele egy Új, Igaz életet. Így 
indultam el az ÚR Jézussal és járok Vele. Majd 
félév múlva egy igehirdetés során szólt hozzám: 
"Nem ti választottatok ki engem, hanem én 
választottalak ki…"Jàn.15,14 Ekkor döbbentem rá 
világi életem milyenségére.  Mindig éreztem  egy 
segítő, védő, bátorító kezet, hangot. Világos lett 
előttem az ige: Ő választott engem. Velem volt 
világi életemben is. Vezetett, formált, készített a 
találkozásra. Boldog voltam, imádtam, 
dicsőítettem, és hálát adtam Istennek, az ÚR 
Jézusnak. Évek teltek el, mikor egy csendes héten 
az ige további részét helyezte Isten a szívemre: 
„...és  rendeltek el titeket arra, hogy elmenjetek és 
gyümölcsöt teremjetek és megmaradjon..." A 
szívemre helyezett, személyre szabott üzenetet 
élem, és cselekszem Isten akaratát a mindennapi 
életemben.   Ámen.        
 Halma Ferencné szül. Dömötör Dóra 
vagyok. A Banai Ref. Gyülekezetből kerültem  
Kömlődre a Kerényi Béla Ref. Diakóniai 
Intézménybe szeretetszolgálatra és 2012. júliusától 
élek Tatabányán, és vagyok tagja a Bánhidai 
Református Gyülekezetnek.                     

                     Az ÚR JÉZUS legyen velünk! 
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Női bibliaóra 

Az idei évben egy új bibliaóra indult, kifejezetten 
asszonyoknak, nőknek. Az alábbiakban két rövid 
beszámolót olvashatunk erről az alkalomról. 
 

„Ahol  ketten vagy hárman összegyűlnek az én  
nevemben, ott vagyok közöttük.” /Mt.18,20/ 
 
Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ez az 
Asszonykör elindult, és azért is, hogy 
csatlakozhattam:))) Olyan jó várni a csütörtökre és 
kicsit magunk mögött hagyni a gondokat, bajokat, 
az előttünk álló teendőket, és elcsendesedni, 
figyelni az igére és annak üzenetére, mert mindig 
jön valami új és kapunk valamit, ami hiányzott. A 
bizonytalanságunkon, a terhünkön 
felülemelkedhetünk, mert kapunk erőt, és már 
másként megyünk tovább, mint ahogy idejöttünk. 
Hiszen, ha mi szemmel nem is láthatjuk az 
Urunkat, Ő pontosan tudja, mi zajlik bennünk, és 
hittel kérve megkapjuk a megoldásokat is. Istenbe 
vetett bizalmunkat Ézsaiás próféta fogalmazta meg 
a legszebben: „akik az Úrban bíznak, erejük 
megújul szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és 
nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”  
/Ézs. 40,31/                                   

                                  Selymesné Balázs Ibolya 

 

Mindig nagyon szerettem Hajni igehirdetéseit. 
Gondolatokat ébresztő érzelmeket felkavaró. 
Egyik percben nagyot nevetek magamban, kicsit 
később a könnyeimmel küzdök, majd ismét 
mosolyt csal arcomra egy szellemes, humoros 
megjegyzés. És persze minden mondatban ott van 
a Lélek a szent. Olyan, mint egy belső utazás, ami 
mindenkinek sokat mond, s talán mindenkinek 
mást, de a lényeget tekintve ugyanazt. Van egy 
vers, kisiskolás korom legkedvesebbje Babits 
„Minden embernek a lelkében dal van és a saját 
lelkét hallja minden dalban, és akinek szép a 
szívében az ének az hallja a másik énekét is 
szépnek” Egyszerű kis versike, meg lehetne 
fogalmazni másként – tükör által homályosan - 
mert valóban mindenben ott vagyunk mi magunk 
is. A női bibliaórák még ennél is többet adnak. 
Kapcsolatokat, közös imát, finom teát… Sokszor 
azon töprengek, hogy megérdemlem én ezt. 

Milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen 
közösségben növekedhetek… Mivel tudnám 
megszolgálni… Talán ha bővítenénk 
tevékenységünket valamilyen missziós 
szolgálattal… még többet adhatnánk 
környezetünknek, és magunknak is. 

Legyen ez lelki vezetőinkre s végső soron Istenre 
bízva.      
               Őszné Radics Erika 

 

 
 

Újjászülettem az életre  

"Jézus azt felelte neki: „Bizony, bizony, mondom 
neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg 

az Isten országát.”" 
/Jn 3,4/  

Megszülettem, de nem éltem. 
Sírboltba bolyongtam le, 47 évem. 

De te levetted a sírfedelem, 
kicserélted rideg szívem.  

Újjászülettem az életre, 
Kihoztál engem a fényre. 

Hogy lássam hogy van mindenható, 
Aki csak azzal a új szívvel látható. 

 
Veled járni, boldogságos. 

Lelkeddel lakozva biztonságos. 
E földi világ viharaiban óvsz engem, 

ha igaz hittel, rád tekinthetem. 
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Ha felnézek az égre  

"mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, 
hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig 

valók, a láthatatlanok pedig örökké valók." 
/2Kor 4,8/  

Ha felnézek az égre, 
azon felhők úsznak tova. 
Olyanok amik eltakarták 

alakod, ami testben volt itt vala.  

Merenghetek itt lent, 
mint a tanítványok egykor, 

Remegve, hogy a támasz elment, 
nem tudván, hogyan jön vissza, és mikor?  

De nem kell a láthatókra néznem, 
mert csalfa az ember szempárja, 
csak benned alázattal hinnem, 

és szívemet, a szentlélek tüze, átjárja.  

Reád világit, szívembe égeti igéd, 
Kibontja nékem, a biblia üzenetét. 

Amely utat mutat, a szűk ösvényen feléd, 
Ahol reám vár az örök mennyei lét.  

De addig is a földön járva. 
Szeretném a dicső megváltó fényed, 

Visszatükrözni a vajúdó világra, 
hogy az elvesszetek, megtaláljanak téged.  

Köszönöm a kegyelmet, 
és a szentírásba foglalt igét. 

A Krisztusi szeretetet, 
Istenem, a dicsőség egyedül a tiéd! 

 
 Csaba Zoltán versei 

 
 
Adakozás meghirdetése parókia (lelkészlakás) 

építésére 
 
Gyülekezetünk Presbitériuma 2015. szeptember 
23-án tartott presbiteri gyűlésén, hosszas 
megbeszélések után, a 2015/11. számú 
határozatban parókia építését mondta ki. A parókia 
építése a templom melletti, a gyülekezet 
tulajdonában lévő, szomszédos telken valósulna 
meg két-három éven belül. A parókia építésének 
előre látható összege kb. 30 millió Ft. Ennek az 

50%-ra pályázhatunk a Városnál. A másik felét 
Egyházkerületi és gyülekezeti forrásokból kell 
fedeznünk. Az Egyházkerület vezetőségétől 
ígéretünk van a támogatásra, de nekünk is el kell 
kezdenünk a célzott adakozást a parókia építésére. 
Erre több lehetőség is van. Adományainkat 
készpénzben is be lehet fizetni az Egyházközség 
pénztárába „adomány parókiaépítésre” címszóval, 
vagy ugyanezen megnevezéssel utalni is lehet az 
adományainkat, az erre a célra nyitott 
bankszámlaszámra:  
OTP Bank, 11740009-21058194 
Kérem a testvéreket, hogy jó szívvel adakozzunk 
erre a célra, hiszen, ha felépül a parókia, és a 
lelkész család kiköltözik a jelenlegi lakásból, az 
felszabadul a gyülekezet élet céljaira, amire pedig 
már most is nagy szükség lenne, ugyanakkor a 
parókiával, ha felépül a gyülekezet gazdagodik 
 
„Azt pedig tudjuk, hogy a jókedvű adakozót szereti 
az Isten!” 
 
Testvéri szeretettel a presbitérium nevében:           
                                    Szilágyi Sándor lelkipásztor 
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KERESZTREJTVÉNY 
 
Rejtvényünkben a vízszintes 1. függőleges 35. és 
vízszintes 30. alatt egy bölcs mondás van elrejtve. 
Megfejtendő ez a mondás. 
 
Vízszintes: 
1. A megfejtendő mondás 1. része  
16. „Görbe” útjáról híres bibliai férfi  
17. Ennek a királynak az uralkodása alatt járt Illés a 
sareptai özvegynél – névelővel kell beírni!  
18. Mosópormárka         19. Összevissza szel!  
20. Áraszt       21. Talál        23. Vágya – fordítva  
24. Ézsau felesége 
25. Kettős betű       27. „Ott, ahol a kis ... siet beléje”  
28. B-vel az elején: török úr 
30. A megfejtendő mondás 3. része  
33. Ábrahám unokaöccse      35. Izsák egyik fia  
37. Betlehem másik neve  
38. Edomi királyfi, aki Dávid elől Egyiptomba menekült 
40. Végtelensáv!          41. Izráeli bíra – névelővel  
43. Ábrahám neve másképpen 45. Személyes névmás 
46. Török rang   48. Ádám fia      49. Téli sport  
51. Hofni és Fineás apja       52. Fogoly        53. Sír  
55. Kezdemény – az első kocka egy kettős betűt 
tartalmaz!             57. OK!  
58. Szeretetvendégség az első keresztény 
gyülekezetekben  
61. A nő, aki megtudta Sámson erejének titkát 
63. Saul, később Dávid hadvezére 
 
Függőleges: 
1. Az első halott – ékezetet nem kell írni!  
2. Lakóépület       3. A próféta, aki „nem halt meg” 
4. Táskában van! 5. Kiejtett betű  
6. Jeremiás unokatestvérét   7. Zamatot  

8. Földet forgat – fordítva  
9. Zambiai és magyar autók jelzése  10. Kiáltás része!  
11. Salamon anyja – névelővel     12. Szamárhang  
13. Török és osztrák autók jelzése  
14. Az Ószövetség szerint nagy vadász volt. A Biblia – 
többek között – az ő nevéhez fűzik Ninive alapítását  
15. EEL 20. Lírai műfaj 22. Bétel városának másik 
neve   25. Liter egynemű betűi   26. A kályha hátulja!  
28. Efelé a város felé vezető úton utazott az etióp 
főember – fordítva   29. Azonos betűk 
31. Teherautó márka    32. L-lel a végén: innivaló  
33. Luxemburgi, osztrák és máltai autók   34. Bácsika  
35. A megfejtendő mondás 2. része  
36. Összekevert tus!    38. HÁI       39. Női bíra volt  
42. December 31-e    44. Repülőtéri Légiforgalmi 
Igazgatóság       47. Gabonát betakarít  
49. Város Efraimban, itt szolgált Éli pap is  
50. Önző   52. Rosszá tesz     54. Apósa  
55. Közép-európai nép – az első kocka egy kettős 
betűt tartalmaz!  
56. Legelő –németül   57. Bent dobál!  59. Fél guru!  
60. Isten – héberül  61. Orosz igenlés  
62. Osztrák és spanyol autók  
63. ... Capone    64. Napszak 
 
Áldásos időtöltést kívánunk, és reméljük, minél 
többen megfejtik a rejtvényt! Akik megfejtik 
biztosan bölcsebbek lesznek. )))  

 
Templomunk – gyülekezetünk elérhetőségei: 2800. 
Tatabánya, Árpád utca 1. Oldalunk az interneten: 
www.refbanhida.hu, Elektronikus postafiókunk: 
parokia@refbanhida.hu; Telefonjaink: 06 34 333 577 és a 
lelkipásztoré: 06 30 37 30 036 


