
Református hitéleti lap                                               XIV. évfolyam 10. szám                                             2010. október 

 A fenti címmel kaptam egy plakátot 
még szeptemberben. Nem is volt rá írva 
más csak négy darab internetes cím, a 
rendezvényben résztvevı egyházak 
központi honlapja. Nem volt rajta 
egyetlen esemény helye vagy idıpontja 
sem.  Elgondolkodtam rajta, hogy en-
nek az egyetlen rövid mondatnak vajon 
mi lehet az üzenete. Mi az, amit egybıl 
meg kellene értenünk belıle? Mi az, 
ami egyáltalán eszünkbe juthat egyetlen 
mondatból, az október hónapból és a 
reformáció szóból? 
Az október hónap, ha belegondolunk, a 
gyülekezeteinkben nem tartozik az 
eseményteli idık közé. Általában ahhoz 
már elég hideg van, hogy szabadtéri 
alkalmakat szervezzünk erre az idı-
pontra.   Ilyenkorra a hittan és ifjúsági 
csoportok jó eséllyel elindultak már, és 
ha nem is gızerıvel, de folyik a mun-
ka. A mi gyülekezetünkben igyekszünk 
megtartani az újbori hálaadás alkalmát 
még október hónapban. 
Szerintem kicsit hasonló a helyzet a 
magyar családokban is, hiszen mire jó 
az október?  Az október lehet a főtési 
szezon kezdete, ha egy kicsit hidegebb 
az idı, de inkább azért imádkozunk, 
hogy ha lehet még ne kelljen főteni. S 
bár egy nemzeti ünnep is esik október-
re, de én úgy látom, hogy ezzel az ün-
neppel egyenlıre nem tud mit kezdeni 
magyar társadalmunk. 
S természetesen ott van egy ünnep, 
amely csupán az ország felének, vagy 
inkább csak egyharmadának ünnepe: a 
reformáció. Mégis reformátusként val-
lom, hogy e nélkül az esemény nélkül, 
és e nélkül az ünnep nélkül kevesebb 
lenne a mi életünk.  A modern európai 
társadalmat el sem tudom képzelni re-
formáció nélkül. De miért mondom 
ezt? Mi az, amit mi protestánsok és 

különösképpen reformátusok adtunk a 
világnak? 
Azt hiszem, ha egyetlen szóval kellene 
összefoglalni azt mondanám: szabadsá-
got adtunk. Persze ez így önmagában 
kicsit félreérthetı, és éppen ezért ma-
gyarázatot kíván mert nem a rabszolga-
ságból és nem a röghöz kötés alól sza-
badítottuk fel a világot. Nem is a bőne-
ikbıl szabadítottuk meg az embereket – 
azt megtette a mi mesterünk, Jézus 
Krisztus még sok száz évvel a reformá-
ció elıtt. De amikor a reformáció el-
hozta az európai emberek számára az 
anyanyelvő igehirdetést azzal olyan 
„lavinát” indított el melynek máig érzı-
dik a hatása. Hiszen így, a hétköznapi 
ember is megértette az igehirdetést, ez 
azonban azzal járt, hogy saját véle-
ményt alakított ki a hallottakról. Saját 
véleménye lett az Istenrıl, a hitrıl, ter-
mészetesen az egyházról és Isten szol-
gájáról – a papról – is. Ez a szabad vé-
lemény sok terméketlen ágat is szült, de 
kétség kívül nagy lendületet adott a 
teológiai párbeszédnek, mely végsı 
soron mindig hasznos, hiszen ha évszá-
zadok múltán is, de remélhetıleg Isten 
alaposabb megismeréséhez vezet. Per-
sze ehhez szükség volt nem csak a hir-
detett Igére, de az írott Igére, a nemzeti 
nyelven nagy példányszámban megje-
lenı Bibliára is,  ami szerintem a refor-
máció egyik legnagyobb vívmánya. 
Mert bár hiszem, hogy Isten minden-
képpen megtalálta volna a módját an-
nak, hogy Igéjét felszabadítsa a latin 
nyelv fogságából, mégis úgy gondo-
lom, hogy mivel ezt a reformációra 
bízta, nagy kegyelmet mutatott a pro-
testánsok felé. Ráadásul a tudomány 
szempontjából is hatalmas lépés volt 
amikor az írott szót ennyi példányban 
kellett reprodukálni, és ez kétség kívül 

nagy lökést adott a nyomdaiparnak is. 
De nem szabad elfeledni, hogy ez a 
fejlıdés magával hozta az oktatás fejlı-
dését, hiszen mikor az Ige már nem 
csupán a kevesek kiváltsága lehetett, 
meg kellett teremteni a lehetıséget arra, 
hogy minél több ember tanulhasson 
meg írni, olvasni és természetesen gon-
dolkodni. Tehát elmondhatjuk, hogy a 
reformáció elhozta az ige szabadságát, 
az igehirdetés szabadságát, valamint a 
tanulás, a tudás és a gondolkodás sza-
badságát. 
Érdekes módon azzal, hogy a reformá-
ció egy ekkora fokú fejlıdést indított el 
felszabadította a római katolikus egyhá-
zat régi kötöttségeibıl, és elhozta szá-
mára is a változás lehetıségét, hiszen 
katolikus testvéreink csak ezután vezet-
ték be egységesen az anyanyelvi misét. 
Így amikor  október hónapban megem-
lékezzünk-e a reformációról és annak 
vívmányairól, jusson eszünkbe, hogy 
európaiként, magyarként és persze re-
formátusként mi mindent kaptunk mi 
protestáns eleinktıl. 
A legszebb megünneplése ennek az 
alkalomnak az lenne, ha mi magunk is 
élnénk azokkal a nagyszerő lehetısé-
gekkel melyeket reformátor elıdeink 
kiharcoltak nekünk. Jó lenne ha szaba-
don élnénk az Isten Igéjével. Szabadon 
olvasnánk a Szentírást, az írott Igét, 
szabadon járnánk templomba, hogy 
hallgassuk Isten Igéjét anyanyelvünkön 
elhangzani, és szabadon tanulnánk és 
épülnénk hitünkben, mert ma már sza-
badságunk van minderre. De a szabad-
ság még önmagában nem elég, élnünk 
kell ezzel a szabadsággal, és nem csak 
októberben a reformáció hónapjában, 
hanem földi életünk minden napján. 

MVP 
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Olvasandó: Zak. 4,6 
Különösen hangzik ez az ige, annak az 
Istennek a szájából, akié a hatalom és a 
fenség: „Tied, URam, a nagyság, a 
hatalom és a fenség, a ragyogás és a 
méltóság, bizony minden, ami a 
mennyben és a földön van! Tied, 
URam, az ország, magasztos vagy te, 
mindenek feje!” 1Krón 29,11. Az „Úri 
imádságban valljuk: „…mert tied az 
ország, a hatalom és a dicsıség mind-
örökké. Ámen." Akkor miért mondja a 
felolvasott igében Isten, hogy İ nem 
hatalommal és erıszakkal akar munkál-
kodni, amikor az Övé minden hata-
lom és erı?  
Azért mert a Szentírás különbséget tesz 
az emberi nyers, fizikai erı, emberi 
értelem, képesség és az isteni erı kö-
zött. A hatalom szó az eredeti héber 
szövegben (chayil) mindig emberi erıt 
jelent, lehet ez katonai erı, jólétbıl, 
társadalmi pozícióból fakadó erı is. A 
második szó, amely az erıre, erıszakra 
vonatkozik ( héber: koach) általában 
emberi képességet, erıkifejtést jelent, 
de lehet néha Isten ereje is: 36Az URat 
féljétek, ıt imádjátok, és neki áldozza-
tok, mert ı hozott föl benneteket 
Egyiptomból nagy erıvel és kinyújtott 
karral.” 2Kir 17,36.  
  Zerubábel egy különleges szereplıje 
Izrael történelmének. Sokféle remény 
kapcsolódott személyéhez. A perzsa 
birodalom vezetıi ıt nevezték ki hely-
tartónak. Dávid király leszármazottja 
volt, az ı helytartósága idején épült 
meg a II. jeruzsálemi Templom (Kr.e. 
516-ban fejezték be és szentelték fel a 
templomot). Haggeus és Zakariás pró-
féták mőködésének idejére esik az ı 
helytartói tisztének gyakorlása, Nagy 
Dárius (Hüsztaszpész) perzsa király 
uralkodásának idején.  
Zerubábel képviselte a földi hatalmas-
ságot, Jósua fıpap pedig az Isten nép-
ének képviselıje volt. İk ketten alkot-
ták azt a párost, amelynek jelentıségé-
rıl szól Zakariás látomásában a lámpás 
jobb és bal oldalán látható két olajfa. 
İk ketten a felkentek, akik tehát a vilá-
gi és a lelki hatalom harmonikus egysé-
gét alkották.  Zerubábelnek meg kellett 
tanulnia jól alkalmazni helytartói, vilá-
gi pozíciójából nyert politikai hatalmát. 
Kezdetben a templomépítéssel kapcso-
latos jó szándéka is akadályba ütközött.  
 Ha jól megfigyeljük Isten cselekvési 
módját, akkor megláthatjuk azt hogyan 

használta Isten az általa kiválasztott 
embert, közösséget terveinek megvaló-
sításához. Sára idıs korában szült gyer-
meket Ábrahámnak. Amikor Isten a 
négyszáz éves egyiptomi fogságból 
kihozta népét, akkor egy beszédben 
nem járatos vezetıt, Mózest és testvér-
ét Áront küldte el a Fáraóhoz, hogy a 
rabszolga nép érdekét képviseljék.  
A félénk, csekély tekintéllyel rendelke-
zı bírát, Gedeont választja ki, majd 
lecsökkenti az általa vezetett sereg lét-
számát háromszáz fıre, hogy megmu-
tassa hatalmát a Midianiták és a kör-
nyezı népek elıtt. Isten mindezt azért 
teszi, hogy az ember ne a maga képes-
ségeiben, erejében bizakodjon, hanem 
İbenne. 
Isten gyakran emlékeztette szövetséges 
népét, hogy gyızelmük nem a lovak és 
lovasok fizikai erejének köszönhetı: 
„17Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, 
mert nagy erejük nem ment meg. 18De 
az ÚR szeme ügyel az istenfélıkre, 
akik szeretetében bíznak. 19Megmenti 
ıket a haláltól, éhínség idején is meg-
tartja életüket. 20Lelkünk az URat vár-
ja, ı a mi segítségünk és pajzsunk. 
21Benne van szívünk öröme, mert szent 
nevében bízunk.” Zsolt 33,17. 
Az ifjú Dávid csak parittyával és kıvel 
vonult ki Góliát ellen megküzdeni, de 
nem  a saját ügyességében, vagy parity-
tyájában bízott, hanem Isten erejében:” 
45Dávid így felelt a filiszteusnak: Te 
karddal, lándzsával és dárdával jössz 
ellenem, de én a seregek URának, 
Izráel csapatai Istenének a nevében 
megyek ellened, akit te kicsúfoltál. 
46Még ma kezembe ad az ÚR, leváglak 
és a fejedet veszem, a filiszteusok sere-
gének a hulláit pedig még ma az égi 
madaraknak és a mezei vadaknak 
adom. És megtudja mindenki a földön, 
hogy van Isten Izráelben. 47És megtud-
ja az egész egybegyőlt sokaság, hogy 
nem karddal és lándzsával szabadít 
meg az ÚR. Mert az ÚR kezében van a 
háború, és ı ad a kezünkbe bennete-
ket.” 1 Sám 17,45-47. 
Az erıszakmentes isteni hatalom 
gyakorlását az a Jézus Krisztus élte 
meg a legcsodálatosabban, akinek 
adatott minden hatalom mennyen és 
földön, ı mégis úgy mutatott önma-
gára, akitıl meg tanulhatjuk mit 
jelent szelídnek és alázatos szívőnek 
lenni. 
„Ez a kincsünk pedig cserépedények-

ben van, hogy ezt a rendkívüli erıt 
Istennek tulajdonítsuk, és ne magunk-
nak:” 2 Kor 4,7. 
Amikor nagyobb feladatot kapunk Is-
tentıl, az gondoljuk, hogy mi nıttünk 
nagyra, összetévesztjük a kincset ön-
magunkkal, úgy látjuk, hogy mi lettünk 
kinccsé. Pedig ugyanazok maradtunk, 
ugyanolyan erıtlenek, sebezhetık, mint 
azelıtt, csak Isten ereje mutatkozott 
meg jobban bennünk. İ Lelkének ere-
jét adja nekünk, betölt bennünket sze-
retetével, igéjével, bölcsességgel, szent 
vágyakozással, adja Lelkének gyümöl-
cseit, Szentlelkének kegyelmi ajándé-
kait (karizmáit), melyek által képessé 
tesz a Lelki templom építésére.  
A Dunántúli Református Egyházkerület 
címerében található a felolvasott 
zakariási ige. A reformátusság kisebb-
ségi létben él a Dunántúlon, Pápa vá-
rosa jelképezi, hogyan lehet ebben a 
kisebbségi létben szellemi központtá 
válni. Ott mőködik a református gim-
názium, a kiváló levéltár és könyvtár, a 
Püspöki Hivatal a Teológiai Akadémia. 
Nemrégen ott ülésezett a Doktorok 
Kollégiuma. 
Konklúzió: 
Saját, kisbéri helyzetünkre vonatkozó-
lag a következı tanulságot vonhatjuk le 
a zakariási üzenetbıl és a pápai refor-
mátus jelenlétbıl: 
 Igaz ugyan, hogy viszonylag kevesen 
vagyunk, de ez nem lehet akadálya 
annak, hogy „hegyen épített város”, 
világító lámpás legyünk a környeze-
tünkben, só legyünk, mely jó ízt ad a 
jelenlétünkkel, valamint az erkölcsi 
romlás fékezıivé váljunk. A lelki há-
zat, a gyülekezeti életet az Ige és Isten 
Lelke segítségével építhetjük. A har-
monikus, testvéri összetartozás által jó 
bizonyságot tehetünk Isten személyé-
rıl. Alkalmasságunk erre a feladatra 
nem önmagunkban van, hanem Isten 
az, aki alkalmassá tesz bennünket kö-
vetésére, tervének megvalósítására. 
Végezetül még egyszer hangozzék el a 
felolvasott ige az újfordítású Biblia 
szövegének megfelelıen: „Erre ı így 
szólt hozzám: Az ÚR igéje ezt mondja 
Zerubbábelnek: Nem hatalommal és 
nem erıszakkal, hanem az én lelkem-
mel! - mondja a Seregek URa.” 
 
 Ámen 

Vajs Tibor 
(Elhangzott lelkészi beiktatásán)   
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2010. szeptember 19-én zsúfolásig 
megtelt a kisbéri református templom. 
Ezen a napon iktatták be tisztségébe 
 nt. Vajs Tibor református lelkipásztort. 
A közel húsz éve Kisbéren szolgáló 
lelkész életének jelentıs állomása érke-
zett most el. Megérett az idı, hogy 
beiktatott lelkészként szolgálhasson 
tovább. 
Isten Igéjét e napon fıtisztelető 
Steibach József püspök hirdette. 

Ezt követıen Máté László esperes hi-
vatalosan beiktatta tisztségébe Vajs 
Tibort, majd átadta neki a templom 
kulcsait és a gyülekezet bélyegzıjét. 
A jelenlévı palástos lelkészek áldáskí-
vánással köszöntötték frissen beiktatott 
társukat. 
Vajs Tibor igehirdetését hallgathattuk 
meg, melynek szövegét elolvashatják 
lapunk 2. oldalán. 
A Dunántúli Református Egyházkerület 

köszöntését Köntös László fıjegyzı 
tolmácsolta. 
 A köszöntések sora következett, mely-
nek során a Hét Határos gyülekezetek 
köszöntését Gerecsei Zsolt ácsi lelki-
pásztor tolmácsolta. 
Kisbér város polgármestere dr. Udvardi 
Erzsébet köszöntötte a beiktatott lelki-
pásztort. 
A rendezvény szeretetvendégséggel ért 
véget. 

Fıtisztelető Steinbach József püspök áldása 

   
Példabeszédek Könyve 11. rész, 

24-25. versek: 
„Van, aki bıven osztogat, mégis 

gyarapszik, más meg szőken méri a 
járandóságot, mégis ínségbe jut. Az 
ajándékozó bıvelkedik, és aki mást 
felüdít, maga is felüdül.” 
 

Harmadik alkalommal köszönthet-
tük az Oroszlányi Evangélikus Gyüle-
kezet Énekkarát Dadon. 2010. szep-
tember 5-én a sikeres nyári németor-
szági koncertturné anyagát adta elı a 
kórus a református templomban. A 
koncert teljes bevételét jótékonysági 
célra ajánlották fel.  A Pápai Reformá-
tus Kollégium Dadi Általános Iskolája 

a nyáron szülıi és vállalkozói segítség-
gel kibıvítette játszóudvarát, ám az 
elavult, régi játékokat el kellett távolí-
tani. Az új játékok beszerzéséhez ez az 
alkalom 45.150 forinttal járult hozzá. A 
koncertet szeretetvendégség zárta, ahol 
a kórus és a gyülekezet tagjai a finom 
falatok fogyasztása mellett ismerked-
hettek, beszélgethettek.  

Ezúton is köszönjük mindenkinek, 
aki segítségével hozzájárult az alkalom 
megvalósulásához, és fıleg az énekkar-
nak, hogy a szép délutánon kívül ilyen 
nagylelkő adománnyal is megajándé-
kozták a dadi közösséget.  

Isten áldása legyen az énekkar 
további tevékenységén! 

 

 
 
A szokásos ıszi Hét Határos kirán-
dulást idén október 9-re szervezzük 
meg. 
Az útvonal Csatka és Réde között 
lesz. 
 
Enni és innivalót mindenki hozzon 
magával. 
 
Keressétek lelkipásztoraitokat, ık 
minden információt tudnak. 
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Augusztus 29-én ünnepi ökumenikus 
istentiszteletet tartottunk az új kenyér 
átadására. Az új kenyér mindig az újjá-
születést, az életet jelenti nekem. Min-
den nap más és más feladatok várnak, 
melyeket Isten segítségével fogok tudni 
megoldani. A nagytisztelető asszony 
beszélt az új utakról, melyen most so-
kan indulnak el. Így vagyok ezzel én is, 
hiszen most kezdtem el a Tatai Refor-
mátus Gimnázium 9. osztályát. Remé-
lem, jól fogok tanulni, és az egyházam 
dicsıségére is fog válni, ha jók lesznek 
az eredményeim. Sokan indulnak olyan 
utakon, mellyel a közösséget tudják, és 
akarják segíteni. Gondolok itt a közel-
gı választásokra. Ezek az új utak min-
denki életében ott vannak, és Isten se-
gítségével végig tudunk menni rajtuk. 
Az istentisztelet elsı részének lezárása 
képen a nagyigmándi asszonykórus 
énekelt el két zsoltárt. Az istentisztelet 
második részében egy régi és szép ha-
gyomány, a búzakoszorú átadására is 
sor került, mely megható és egyben 
felemelı volt. Négy népviseletbe öltö-
zött kislány hozta be a búzakoszorút 
egy saragján. A csoport többi tagja 
énekelt, utána verset mondtak. Én ma-
gam is elszavaltam Payr Sándor Aratás 
végén címő versét. A koszorút egy 
helyi gazdának, Bartus Gyula úrnak 
adták át, aki a gazdák nevében átvette, 
és megköszönte. Az istentisztelet vége 
után szeretetvendégségre voltunk hiva-
talosak, ahol Angyal József úr szavalta 
el azon reggel elkészült versét, amit 
erre az alkalomra szánt. Utána a finom-
ságok vették át a fıszerepet, melyet 
köszönünk azoknak, akik elkészítették. 
Köszönjük Pirik Istvánnak és az 
Igmándi Hagyományırzı Egyesület-
nek, hogy összefogva Kisigmándon 
láthattuk megelevenedni ezt a régi ha-
gyományt. Továbbá köszönjük Sugárné 
Damó Márta Nagytisztelető asszony-
nak és Harum Pálné gondnok asszony-
nak, hogy közösen létre tudtuk hozni 
ezt az együttlétet.  
Köszönjük mindenkinek, aki segített, 
hogy újra megteljen Kisigmánd refor-
mátus temploma. 
 

Pirik Martina 

Nagy öröm és megtiszteltetés volt gyü-
lekezetünk számára, hogy otthonává 
lehettünk a szeptember 18-án megtartott 
Egyházmegyei Presbiteri Konferenciá-
nak, melynek keretében megemlékezést 
is tartottunk Pálóczi Horváth Ádámról. 
A konferenciára való készülıdést gyü-
lekezetünk lelkes ténykedése elızte 
meg, hiszen igyekeztünk méltó környe-
zetet biztosítani idelátogató vendégeink 
számára. Templomunkat ünnepi díszbe 
öltöztettük, padjait virágokkal díszítet-
tük, emelve mindezzel az emlékezés 
hangulatát.  
Vendégeink számos helyrıl érkeztek a 
konferencia helyszínére, így templo-
munkban több mint kétszáz vendég 
részvételével kezdıdhetett el emlékezı 
együttlétünk. Elıadóink mellett kö-
szönthettük:  
- a muravidékieket, Bódis Tamás lelki-
pásztor vezetésével 
 -  Kömlıd küldötteit, Bogáth István 
fıjegyzı vezetésével, 
- az etei gyülekezet képviselıit Bátki 
Dávid lelkipásztor vezetésével, 
- egyházmegyénk küldötteit. 
Konferenciánk istentisztelettel kezdı-
dött, melyen fıtisztelető Steinbach Jó-
zsef püspök úr hirdette Isten igéjét, a 
Filippibeliekhez írott levél 1,1 alapján. 
Az öröm forrására hívta fel figyelmün-
ket a püspök úr Pál apostol nyomán, 
akinek volt barátja és ezért tudott örülni 
és mi is örülhetünk ha presbiterekként 
is egymás barátai lehetünk, ahogyan 
Pálóczi Horváth Ádám barátja volt az 
ırségi embereknek. Pál apostol annak is 
tudott örülni, hogy volt gazdája az Úr 
akinek mi is szolgái vagyunk így a mi 
életünknek is van gazdája és ezt kell 
tanítanunk Pálóczihoz is hasonlóan, 
hogy nem kell gazdátlanul élni az éle-
tet. Az is örömforrásunk ha Jézus 

Krisztusban vagyunk, mint ahogy a hal 
számára a víz a természetes lételeme. 
A konferencia megnyitó beszédét Ba-
logh Péter egyházmegyei gondnok tar-
totta. Tıle megtudhattuk a 250 évvel 
ezelıtt született Pálóczi Horváth Ádám-
ról, hogy kulcsfontosságú szerepet töl-
tött be a viharos korszakok közt enyhü-
lést jelentı Türelmi Rendelet megszüle-
tésében, II. József kortársaként. Arra is 
külön hangsúly került, hogy itt 
Bajánsenyén állíttatott elıször emlék-
tábla Pálóczinak, nagytisztelető dr. 
Papp Vilmos munkássága nyomán aki a 
parókia padlásán felfedezte írásait.  
A nyitóbeszéd elhangzása után Szakál 
Péter esperes felkérte nagytisztelető dr. 
Papp Vilmos, egykor egyházközsé-
günkben szolgált lelkipásztor urat 
Pálóczi Horváth Ádám munkásságának 
avatott ismerıjét emlékezı elıadásának 
megtartására. A professzor úr méltatá-
sában kiemelte többek közt Horváth 
Ádám azon ırségi jótéteményét, ame-
lyet templomunkban elhelyezett emlék-
tábla is büszkén hirdet az utókornak. İ 
volt, aki az ırségi protestánsok szabad-
ságmozgalmát vezette. 
Az emlékezés hangulatát Joós Tamás 
elıadómővész emelte, aki Pálóczi Hor-
váth Ádám verseibıl énekelt, korhő 
hangszer, egy koboz kíséretével. 
A konferencia végén Sebık Ferenc egy-
házközségünk fıgondnoka megkoszo-
rúzta a Pálóczi-emléktáblát, ezzel is 
adózva munkássága emlékének  
A konferencia végeztével a résztvevık 
a szomszédos Kerka vendéglıben elköl-
tötték az ebédet, melyhez asszonytest-
véreink különféle sütemények elkészí-
tésével járultak hozzá. 
  
Cseke Sándor presbiter 
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  Szeptember 11-én, szombaton szer-
vezték meg  Kömlıdön a Kerényi Béla 
Református Diakóiai Intézmények nyílt 
napját. 
Ez a délután egyben családi nap is volt. 
A résztvevık megtekinthették az intéz-

ményt, tájékoztatót hallgathattak meg a 
mőködésrıl. 
Sajnos az egész napos esızés miatt a 
résztvevık beszorultak az épületbe és 
az udvari programok el is maradtak. 
 

 
 

A Hét Határ zenekar fellépésével foly-
tatódott a délután programja.  
İk fiataloknak szóló énekekkel szóra-
koztatták a megjelenteket. 
 Ezek után gyerekprogramok következ-
tek. A legnagyobb sikere a játszóház-

nak volt. Kicsik és nagyok vágtak, ra-
gasztottak, színeztek szorgalmasan. 
Az arcfestés sem maradhatott el, min-
denki, aki akarta mintás jelmezt festet-
hetett magára. 

A finom vacsoráról helybeli szakácsok 
gondoskodtak., melyet a mintegy ötven 
részvevı jó ízően el is fogyasztott. A 
kömlıdi házigazdák köszönetét tolmá-
csolom, örülünk, hogy vendégül láthat-
tunk benneteket. 
 

Bogáth István 

 

 

2010. szeptember 25-én a kömlıdi re-
formátus gyülekezet adott otthont a 
Tatai Református Egyházmegye 
diakóniai konferenciájának. 
A templomban kezdıdött eseményen 
Isten Igéjét, nagytisztelető Máté László 
esperes hirdette. 
Szemeti Ferenc helybeli lelkipásztor 
köszöntötte az egybegyőlteket és meg-
köszönte, hogy  megtisztelték a rendez-
vényt. 

Auerné Böröcky Erezsébet a Kerényi 
Béla Diakóniai Intézmények vezetıje 
elıadása után a Hét Határ zenekar mő-
sora következett. 
A Magyar Református Szeretetszolgá-
lat munkatársa, Osgyáni Dániel beszélt 
az egybegyőlteknek alapítványuk mun-
kájáról. 
Az elıadás Dunaalmási Szeretetotthon 
gondozottjainak új produkcióját hall-
gathatta a közönség.   

A 

házigazda kömlıdiek Pápán is elıadott 
produkciójukat mutatták be ezek után. 
A rendezvény közös énekkel ért véget, 
majd az egybegyőltek szeretetvendég-
ségen vettek részt. 
Lehetıség volt a Kerényi Béla 
Diakóniai Intézmények megtekintésére 
is. 

                                 Bogáth István  
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Mit ér 

Annak a szeretete,aki képtelen a saját 
hibáját felismerni 
Annak okán még akár az ellene 
elkövetett bőnnek vélt 
Más szemében gerendaként szúró 
szálkát megszüntetni 
Gıgösen dölyfösen vélt igazat 
osztani,oktatni hadoválni  
 
Fontosnak tartott mondanivalót meg sem 
hallani füllel 
Fel sem próbálni fogni ésszel csak 
hatalmi szót hallatni 
Jövendölni saját igazat s azt keresni ami 
van,megvan 
Akkor is ha nem keresik,mert az igazság 
az csak van 

 
Nem kell keresni, bizonygatni, 
láttatni,megmutatni sem 
Mert az már belemagyarázás csupán vélt 
igazság egy felöl 
Részigazságnak jó,de az bizonyos,hogy 
valaki szemében 
Szálkaként érzıdik a tisztának látszó 
szemben is fájhat 
 
Az igazat mégis néha ki kell mondani,ha 
ez nem így volna 
Nem olvasnánk,hallgatnánk újra s újra a 
Szentírás tanításait 
Pedig örökítı sejtjeinken keresztül is 
ismerhetjük az Igét 
Hiszen azon keresztül 
igazgatták,tanították elıdeinket is. 
 
Tatai Ferenc Ete, 2010-09-21 
 

  36. KÉRDÉS: Mi hasznát veszed 
Krisztus szentséges fogantatásának 
és születésének? 
Azt, hogy õ minekünk közbenjá-
rónk,  
aki ártatlanságával és tökéletes 
szentségével bőneimet, melyekben 
én fogantattam, Isten színe elıtt elfe-
dezi. 
 
37. KÉRDÉS: Mit hiszel, mikor ezt 
mondod: szenvedett? 
Azt, hogy ı földi életének egész 
idejében, különösen pedig a halálá-
ban,  
Istennek az egész emberi nemzet 
bőnei ellen való haragját testében-
lelkében elhordozta, hogy szenvedé-
sével mint egyetlenegy engesztelı 
áldozattal a mi testünket-lelkünket 
az örök kárhozattól megszabadítsa,  
és számunkra Istennek kegyelmét,  
az igazságot és az örök életet meg-
szerezze. 
 
 38. KÉRDÉS: Miért szenvedett Jé-
zus Poncius Pilátus bírósága alatt? 
Azért, hogy ártatlan létére ıt világi 
bíró ítélje el, és hogy ezáltal minket 
Isten kemény ítéletétıl, amely reánk 
várt volna, megmentsen. 
 
39. KÉRDÉS: Nagyobb dolog-e az, 
hogy ıt megfeszítették, mint ha más-
nemő halállal halt volna meg? 
Bizonyára nagyobb: mert ebbıl va-
gyok bizonyos, hogy ı azt az átkot,  
amelynek terhe rajtam volt, magára 
vette; mert Isten a kereszthalált meg-
átkozta. 
 
40. KÉRDÉS: Miért kellett Krisztus-
nak a halált elszenvednie? 
Azért, mert Isten igazságának semmi 
más módon a mi bőneinkért megfi-
zetni nem lehetett volna,  
csakis Isten Fiának halála által.  
 
41. KÉRDÉS: Miért fontos, hogy el 
is temették? 
Azért, mert ez megbizonyítja, hogy 
valósággal meghalt. 

 A mára már hagyományossá váló kora 
ıszi kirándulásunkra idén szeptember 3-
4-én került sor. Péntek reggel indulás 
után az elsı állomásunk Ócsa volt. Meg-
néztük a gyönyörő árpád-kori reformá-
tus templomot, s meghallgathattuk a 
gyülekezet múltjának és jelenének be-
mutatását. 
Következı állomásunk Kecskemét volt, 
ahol megtekintettük a református temp-
lomot, a nagykönyvtárat, valamint a 
Ráday Győjteményt. 
Esti szálláshelyünket Szarvason foglal-
hattuk el, miután meghallgattuk a ki-
csiny gyülekezet lelkészének beszámo- 
lóját a gyönyörő, egy éve felszentelt, új 

templomban. 
Szombat reggeli programunk a Szarvasi 
Arborétumban kezdıdött, ahol hajóki-
rándulás keretében a Trianoni emlékmő-
vet is megnézhettük. 
Innen az impozáns mérető szentesi re-
formátus templomba vezetett utunk, 
megcsodálva a nemrégiben felújított 
templomot, s meghallgatva a gyülekezet 
és a templomfelújítás történetét. A ki-
rándulás Kecelen kései ebéddel ért vé-
get. 
A kirándulás remek hangulatban, szép 
idıben telt, végig érezhettük magunkon 
Isten áldását, s neki köszönjük a lehetı-
ségét és élményeit e két napnak. 
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 Óbéd, mindenki 
öröme 

Kedves Gyerekek! 
Múlt alkalommal a gyermek Mózesrıl 
olvastatok. Pici baba volt, amikor cso-
dálatos módon megmenekült a Nílus 
vizébıl. Késıbb azt a feladatot kapta 
Istentıl, hogy kivezesse Izráel népét 
Egyiptomból, csodálatos módon átkel-
ve a Vörös tengeren.  
Most pedig egy olyan gyermeket sze-
retnék bemutatni nektek, akirıl ritkán 
hallunk és mindössze néhány sort olva-
sunk a Szentírásban. Óbéd- nak hívják 
és Ruth könyvének 4. részében a 13-
17 versek szólnak róla. Nagymamája, 
Naomi, sok szomorúságot tapasztalt 
már. Éhínség miatt elhagyta otthonát, 
majd meghalt férje és két fia is. Mikor 
visszatért szülıföldjére, nem volt sem-
mije. Csak egyik menye, Ruth követte 
ıt mindenhová, csak rá számíthatott. Ez 
a kedves és szelíd Ruth megtetszett 
egyik rokonuknak, Boáznak, aki végül 
feleségül vette. Majd ezt olvashatjuk: 
„… az Úr megadta neki, hogy teherbe 
essen, és fiút szült. Akkor ezt mondták 
az asszonyok Naominak: Áldott az Úr, 
aki nem hagyott most téged rokoni tá-
masz nélkül! Legyen híres a neve 
Izráelben! Legyen ı életed megújítója 
és gondviselıd öreg korodban!... 
Naomi fogta a gyermeket, ölébe vette, 
és dajkálgatta. A szomszédasszonyok 
nevet adtak neki, és azt mondták: Fia 
született Naominak! És elnevezték ıt 
Óbédnak. Ez volt Dávid apjának, 
Isainak az apja.”  
Ebbıl a kis beszámolóból is kiderül, 
hogy mekkora nagy öröm volt Óbéd 
születése. Nemcsak a családban, de 
még a szomszédságban is. Óbéd szüle-
tése azonban nemcsak nekik volt fon-
tos, hanem a késıbbi koroknak is. Az ı 
unokája ugyanis Dávid király. Az ı 
leszármazottja pedig Jézus. Óbéd meg-
születése és élete tehát fontos lánc-
szemként illeszkedik bele Jézus törté-
netébe.  
Biztos vagyok benne, hogy nektek is 
nagyon örült mindenki, amikor meg-
születtetek. Örömmel vettek kezükbe és 
babusgattak. Közben azon tőnıdtek, 
hogy vajon kire hasonlítatok?! Vajon 
mi lesz belıletek, ha nagyok lesztek?! 
Ti is fontos láncszemként illeszkedtek 
bele családotok történetébe. Sıt magyar 
népünk történetébe is. Még fontosabb, 
hogy keresztségetek által tagjai vagy-
tok Isten népének és fontos láncszem 
vagytok annak a gyülekezetnek az éle-

tében, ahol éltek. Elhiszitek-e ezt? 
Ha sorban összeolvassátok a betőket, 
akkor megtudjátok, hogy mit jelent 
Óbéd neve. Írjátok ki a vonalra! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ 
 
És a ti nevetek mit jelent? Nézzetek 
utána! 

Sok szeretettel: Barta Lívia 

  

 
Hittanos-néptáncos-napközis tábor volt 
Etén augusztus 23-27. között, mintegy 
ötven gyermek részvételével, immáron 
második alkalommal. Természetesen ez 
a létszám nemcsak az etei, hanem a 
környékbeli gyerekek részvételével 
sikerülhetett, azonban nem okozott gon-
dot a helyek feltöltése, sıt. Örömmel 
jöttek kisebbek-nagyobbak minden nap 
a környezı településekrıl pl.: Ászárról, 
Császárról, Vérteskethelyrıl, Kisbérrıl. 
Így akár Hét Határos tábornak is nevez-
hetnénk szinte. Még olyan távolból 
érkezett gyermek is volt, aki úgy idızí-
tette etei nyaralását, hogy részt vehes-
sen a táborban is.Istennek hála minden 
rendben zajlott. A reggeli áhítatok után 
a templomból a Mővelıdési Házban 
folytattuk a napot hittanos és táncos 
foglalkozásokkal, majd az ebéd után 
délután kézmővesség és tánc várt a 
gyermekekre váltott csoportokban. Sok 
apróságot készítettünk, s még az orszá-
gos Hír adás is utolért bennünket. A  

 
táborzáró alkalmunk igen viharos sikert 
aratott, mivel az egész heti jó idı éppen 
akkorra váltott igen erıs szélre majd 
esıre, így a színpadról inkább fedett 
térbe menekültünk, ahol a gyermekek is 
bemutathatták mit tanultak e héten. 
Isten iránti hálával szeretnénk ezúton is 
megköszönni minden segítınknek és 
támogatóknak, hogy hozzájárultak a 
gyermekek öröméhez. Köszönjük Ete 
Község Önkormányzatának és dolgozó-
inak a helyszínek rendelkezésünkre 
bocsátását, s azok rendben tartását. Kö-
szönjük az Akóts Pékség által biztosí-
tott bıséges tízórait. Köszönünk min-
den helybeli és távoli felajánlást, süte-
ményt, üdítıt és egyéb finomságot. S 
külön is köszönöm minden segítı rész-
vételét, s minden érdeklıdı látogatását, 
akik megtiszteltek bennünket azzal, 
hogy részt vettek egy-egy programon. 
Ha Isten engedi, jövıre folytatjuk. 
 
                                                    BDG 
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Bana-Bábolna: eltemettük: Szakál Ferencnét 
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Bokodon: 
Szent keresztségben részesült: Kovács Dorina 
Császár: Temetés: Lovas Sándor, Lovas Sándorné 
 Keresztelés: Kalán Bence István, Varga Dáriusz László, 
                     Kadarkuti Márta 
 Ete eltemettük Gyüszi Józsefnét 
Kisbéren: megkereszteltük: Gombás Petrát ,Gombás Pétert 
és Kanalas Viktóriát 
Eltemettük: id. Kovács Istvánt 

Kisigmándon 
Kereszteltük:Regdon Dorkát. 
Temettük: Mátyás Margitot.  
Kömlıd: megkeresztelték Balázs Dávidot 
Oroszlány: eltemették Korán Jánost, Körmendi Mihályt 
Szákszenden, 
Kereszteltük: Oláh Martin Istvánt, Sirokmán Mátét és   
                       Kovács Alizt. 
Tárkányon: Házasságot kötött:  
                                 Szabó Zoltán és Vizeli Viktória 
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Ács vasárnap                                       10.00 és  18.00   
Ászár vasárnap                                             10.00 
Bana vasárnap                                                 9..30 
Bábolna vasárnap                                           11.00  
Bokod  vasárnap                                                9.00 
Csép vasárnap(vagy bibliaóra)                         9,00 
Császár   vasárnap                                         10,30 
Dad   vasárnap                                                 10,30 
Ete  vasárnap                                      11.00 és  14.30            
Kisbér    vasárnap                                              9.30 
         a hónap elsı vasárnapján                          15.15 
Kisigmánd                                                     11.00 
Kömlıd   vasárnap                                          10,00 
Környe   vasárnap                                           9,00 
Környebánya  a hónap elsı 
                       vasárnapja                                   13,00   
Nagyigmánd vasárnap                                   10.00  
Oroszlány    vasárnap                                      14,00  
Réde vasárnap                                     10.00 és 14.00 
Szákszend   vasárnap                                9.00 
Tárkány vasárnap                                            14.00 
Vérteskethely vasárnap                                   9.15 

 
    A szórvány területeken 

Bakonysárkány a hónap második vas.  16.00 
Bakonyszombathely a hónap elsı vas. 16.00 

Hánta a hónap elsı vas. 11.00 
 

 

39.076.516 forintos pályázati támogatást elnyerve októ-
ber elsı hetében elkezdıdik a kömlıdi templom teljes 
rekonstrukciója. 


