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 Gondolatok az egyházmegyei refor-
mációi ünnepek kapcsán 
 
Ebben az évben egy választás 300. év-
fordulója adta az egyházmegyei refor-
mációi ünnepségek történelmi hátterét. 
1711. november 4-én Szomódon fel-
b o n to t ták  és  ö sszes í t e t t ék  a 
Felsődunamelléki Ref. Egyházkerület 
gyülekezeteiből beérkezett püspökvá-
lasztó szavazatokat. Nem is az ered-
mény igazán lényeges, hanem az, hogy 
harminchat év után történt ilyen az egy-
házkerületben. 1675 óta ugyanis püs-
pök, szervezeti egység nélkül élte életét 
vidékünk reformátussága. Így, magára 
hagyatva élte meg a gyászévtized mély-
ségeit, a legvészterhesebb időket. Így 
élte meg az utolsó nagy török hadjárat 
és a felszabadító háborúk borzalmait. 
Így vészelte át a Rákóczi szabadsághar-
cot és annak bukását. És a politikai-hadi 
kudarcokkal egyidőben szervezkedni 
kezdenek az egyházmegyék, körleve-
lek, buzdítások, rendelkezések járják be 
a gyülekezeteket. S ami igazán fontos: 
teljes egyetértés abban, hogy mit kell 
tenni és hogy azt akkor kell megtenni.  
Így kerül sor a szomódi szavazatszám-
lálásra, ahol kijelentik, hogy Magyari 
Kossa Péter ekeli lelkipásztor az egy-
házkerület új püspöke. A tatai Imre napi 
vásárban közhírré teszik, Szőnyben 
Rimaszombati Kies István esperes meg-
áldja a főpásztort.  
Ez a választás érdekes módon többet 
jelentett, mint az egyház szervezeti kér-
dése. Először is kitapintható igény lát-
szik mind a lelkészekben, mind a nép-
ben, a gyülekezetekben, a világiak kö-
zött. A Rákóczi szabadságharc alatt 
énekek, imádságok születnek világiak 
ajkán a protestáns egyház, a „magyar 
Sion” helyreállításáért. A lelkészek 

tulajdonképpen zsinatok, kerületi gyű-
lések nélkül, önmaguk kezdeményezik-
szervezik a választást, „atyafiságos be-
szélgetések”, körlevelek, „szép kéz-
adások”, alkalmi összejövetelek útján.  
Másrészt az időpont is Istentől rendelt 
volt. Nemcsak azért, mert az újjáéledés 
ellensúlyozta és reménységgel töltötte 
meg a Rákóczi szabadságharc leverése 
után a reformátusok közt a keserű lég-
kört. Inkább azért, mert a jövőre nézve 
is meghatározóvá vált. Egyrészt úgy, 
hogy a lassan de biztosan meginduló 
„csendes ellenreformáció” évtizedeiben 
a fenyegetett vagy elárvult gyülekeze-
tek számára biztos pontot ( ha védelmet 
nem is ) jelentett a megbízható egyház-
szervezet. Megható olvasni a püspökvá-
lasztás utáni körlevélben  a gyülekeze-
tek „hűségnyilatkozatait”. Nem egy 
gyülekezetünkről ez az utolsó életjel: 
vállalja és elismeri a püspök személyét 
és aláveti magát (Süttő, Epöl, Csolnok, 
Baj, Gönyü). Ezek egy-két év múlva 
már nem léteznek: az ellenreformáció 
árvaságba taszítja, vagy felőrli őket. 
Olyan gyülekezet is van, ahol a 
„szegény bújdosó prédikátor” távollét-
ében, de a nevében is, a gyülekezet 
elöljárói írják alá a körlevelet 
(Nagysáp). Másrészt az idő annyiban is 
Istentől rendeltnek nevezhető, hogy  
a k k o r  s z e r v e ző d i k  ú j j á  a 
Felsődunamelléki Egyházkerület, ami-
kor a szomszéd Dunántúli Egyházkerü-
letből kiűzik a püspököt (1710). Így lett 
képes egyházkerületünk arra, hogy 
1736-ban Magyari Péter püspök utódja, 
Kocsi Major István a szárnyai alá ve-
hesse az elárvult Dunántúli Egyházke-
rületet, és a kettő egyesüljön Dunántúli 
Református Egyházkerület néven (ez a 
mai kerület történelmi elődje). 
Ebben a régi választásban nem szabad 

tehát csak egyházszervezeti kérdést 
látnunk. Szabad benne felismernünk az 
ébredést, a cselekvő hitet, az alkalmas 
idő kihasználását. Így válhat időszerűvé 
ma is, amikor presbitereket, gondnoko-
kat választunk. Ha egyházukért, annak 
megújulásáért imádkozó, reménységben 
élő, és Isten útjait járó presbitereket, 
gondnokokat választhatunk, akkor ab-
ból nagyobb dolog születik, mint az 
egyházszervezet kérdése.  
                                    Gerecsei Zsolt 

Várakozás 

 
Epedve várom az adventi  
hangulatot 
Remegve lágyan átölel majd a 
két karom 
Szeretet zsibbasztó érzéssel  
lehengerel 
Nélküled az élet megfonnyadt, 
kiszáradt mell 
 
Tündöklő csillagod takarják 
 előlem el 
Lelkednek tükrében áradó 
 szeretet, kell 
Had mondják mások, hogy 
szerelmünk gyönyörűség 
Édeskés mámorát ittasan had  
érzem még 
 
Tatai Ferenc, Ete, 2011-11-07  
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 "Hasonló a mennyek országa a szán-
tóföldben elrejtett kincshez, amelyet az 
ember, miután megtalált, elrejt, örö-
mében elmegy, eladja mindenét, amije 
van, és megveszi azt a szántóföldet." 
Máté 13,44. 
 

Ismét beköszöntött advent 
időszaka. A hosszú, kellemes ősz után 
itt a téli, ködös, hideg idő, ami szintén 
segít minket lélekben készülni. Bizony 
közeleg a karácsony. Sok a tennivaló, 
megannyi feladat hárul ránk az ünnep 
előtt. S mindeközben időről időre be-
lénk nyilall, hogy a legfontosabb marad 
ki a készülésünkből: az Istenhez fordu-
lás! 

Ez a bibliai példázat az egyik 
legrövidebb példázata Jézusnak, ám 
rövidsége ellenére nagyon fontos dol-
got tanít nekünk az élet céljáról. Kin-
cset akar nekünk adni! 

Amikor ezeket a sorokat írom, 
a média éppen találgat, hogy ki nyer-
hette meg a közel kétmilliárd forintot a 
lottón. Hatalmas nyeremény, óriási 
vagyon. Talán magunk is eljátszunk a 
gondolattal, hogy mihez kezdenénk 
ennyi pénzzel. Hány embernek oldaná 
meg a bedőlt hitel gondját, az elárvere-
zés miatti félelmét, a megemelkedett 
részletek fizetésének lehetetlen-
ségét, a munkanélküliség követ-
kezményeit. „Hogyha nékem sok 
pénzem lesz…” – álmodozott a 
nóta szerzője is, és bizony nem 
sok minden változott azóta. A 
váratlan kincs reménye, a várat-
lan meggazdagodás lehetősége 
sokak fantáziáját megmozgatja. 
Sokan vissza is élnek az embe-
rek meggazdagodással kapcsola-
tos vágyaival, s próbálják külön-
böző trükkökkel kicsalni a meg-
lévő kis pénzüket is. 

Igénk először is kincs-
ről beszél. De mi is ez a kincs? 
Jézus szerint a mennyek országa olyan, 
mint a szántóföldben elrejtett kincs. 
Tehát a kincs maga az Isten országa!  
Az az ország, melyet Jézus hozott kö-
zénk, s mely azóta is közöttünk és ben-
nünk van. Az az ország, mely nem e 
világból való. Az az ország, melyet az 
egyház az első pünkösd óta hirdet a 
világban. Ez az ország pedig nem más, 
mint az Istenhez tartozás csodája, mint 
az a kegyelem, hogy Isten gyermeké-
nek tekint bennünket. 

Adventünk is erről szól, hiszen várako-
zásunk magába foglalja ugyan a kará-
csony ünnepének megszentelését, de a 
maga teljességében a keresztyén világ 
Isten országának fizikai eljövetelét és 
megvalósulását, Krisztus visszajövetel-
ét várja. 
Ez az ország pedig lélekben már itt 
van, megtalálható, megragadható, a 
mindennapokban is érezhető. Kincs, 
amely mindennél drágább, még a lottó 
ötösnél is. Kincs, amely nem fejezhető 
ki sem forintban, sem devizában, de 
amely gyökerestől változtatja meg azok 
életét, akik megtalálják azt. 

A következő üzenete igénk-
nek, hogy ez a kincs megtalálható, ren-
delkezésre áll. Ezt a kincset nekünk 
akarja Isten adni. Rejtve van ugyan, de 
nem nehéz fellelni. 
Nem azért van rejtve a nekünk szánt 
kincs, az Isten országa, hogy Isten 
megakadályozza annak megtalálását. 
Tulajdonképpen a mi saját természe-
tünk rejti el önnön szemeink elől. 
Mert a mi szemeink csak a fizikai való-
ságot látják. A mi szívünk materiális 
kincsekre vágyik: pénzre, aranyra és 
ezüstre, ékszerekre, ingatlanokra, világi 
javakra. S mindeközben eltompul a 
látásunk, s nem látja meg a lelki és 

szellemi kincseket. 
Isten országa a legnagyobb kincs, de 
nem tapintható meg, nem váltható 
pénzre, nem lehet belőle hiteltörleszté-
seket fizetni. Lelki kincs, mely mégis a 
legtöbb, a legfontosabb. Konfirmációs 
könyvünk ezt írja a gondviselés hitének 
hasznosságáról: megvéd minket az 
aggodalmaskodástól és félelemtől. 
Persze aki megtalálja a legcsodálato-
sabb, lelki kincset, az is magán érzi a 
fizikai világ terheit. Nem mentesül az 

anyagi gondoktól és problémáktól. De 
mégis megváltozik az élete. Minden 
más eljelentéktelenedik számára, s az 
Isten országának kincse egy egész élet-
re szóló, elmúlhatatlan boldogság for-
rásává lesz benne. 

Végül igénk figyelmeztet is 
bennünket. A kincs ugyan mindenki 
számára hozzáférhető, de csupán nagy 
áldozatok árán lehet a mienk. Oda kell 
adni érte mindenünket! Oda kell adni 
büszkeségünket, önhittségünket. Hamis 
vágyainkat és céljainkat. Bűnös indula-
tainkat, önös érdekeinket. Fel kell ál-
doznunk régi személyiségünket. Meg 
kell szabadulnunk óemberünktől. Mert 
megtartva önmagunkat nem lehet mi-
enk Istennek ez a drága ajándéka. A 
példázatbeli embernek is el kellett ad-
nia mindenét, s csak így lett övé a szán-
tóföldbe rejtett kincs. Kockázatot kel-
lett vállalnia, elindulni az ismeretlen 
felé, mint Ábrahámnak, csupán hittel és 
bizalommal a szívében. 
Isten az idei adventben egy ilyen, ön-
magunkat végleg feláldozó útra hív 
bennünket. Hogy bűnös óemberünk 
helyét átvehesse a megváltott újember. 
Hogy mindenünket feladva, háttérbe 
szorítva meglelhessük az igazi kincset, 
az Isten országát. Mert adventünk so-

rán csak így juthatunk el a kará-
csony teljes mélységének megér-
téséhez, és megünnepléséhez. 

Sugár Tamás 
 
 
Urunk Istenünk! 
 
Te kincset akarsz nekünk adni, 
mely egész életünket megváltoz-
tathatja. Hitet a félelem helyére, 
bizalmat az aggódás helyett. S 
mindezért csupán régi, megkopott 
énünket kéred. 
Ó Urunk, add, hogy le tudjunk 
mondani az értéktelenről, kárnak 

és szemétnek tudjuk ítélni a régit, hogy 
ezáltal kincset leljünk benned. Hogy 
adventünk egy olyan lelki út lehessen, 
melynek a végén felragyog Krisztus. 
Hogy karácsonyban ne csupán az ünne-
pet, de a Te országodnak csodálatos 
ajándékát nyerhessük el. A kincset, 
melyért mindent érdemes feladni és 
odaadni.  
Ámen 
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 A Pápai Református Teológia újraindí-
tásának meghatározó személyisége Dr. 
Vladár Gábor tanszékvezető egyetemi 
tanár, az intézmény rektora. Mindaz, 
ami a mögöttünk lévő másfél évtized 
óta Pápán történt a lelkészképzés és a 
teológia legmagasabb szintű művelése 
terén, az szorosan összekapcsolódik 
Vladár Gábor személyével, tudásával, 
szolgálatával. 

 Korosztályának kimagasló teológiai 
műveltségű és tájékozottságú alakja, 
aki teológiai hallgató-
ként írta meg első 
jelentősebb munkáját 
- az Ószövetségi bib-
liaismeret jegyzetet. 
Ettől kezdve sorra 
jelentek meg tudomá-
nyos cikkei az egyhá-
zi lapokban. Az elkö-
vetkezendő időkben 
olyan alapvető teoló-
giai segédkönyvek 
szerkesztésénél vég-
zett meghatározó 
munkát, mint az 1983-
ban kiadott Bibliai 
fogalmi szókönyv, 
majd pedig az 1993-
ban kiadott Keresz-
tyén bibliai lexikon. 
Ezek a kötetek nélkü-
lözhetetlen kéziköny-
vek, összegző mun-
kák, melyek egyetlen 
lelkipásztor, sőt a 
Bibliát mélyebben érteni akaró hívő 
keresztyén könyvespolcáról nem hiá-
nyozhatnak. 

Teológiai sokoldalúságát bizonyítja az 
a tény, hogy az előbbiekben említett 
tudományos alapművek megírása és 
szerkesztése mellett Dr. Vladár Gábor 
kapott megbízást több mint két évtized-
del ezelőtt arra, hogy az újrainduló 
hitoktatás alapvető szükségletét kielé-
gítve több korosztálynak is megírja a 
hittankönyveket. Máig használatosak 
ezek a hittankönyvek, annak ellenére, 
hogy e téren hálaadással fogadhatjuk a 
bőséges kínálatot. 

A teológiai tudományosság terén legin-
kább a bibliai teológia és vallástörténet, 
valamint az újszövetségi egzegézis 

diszciplínájában érzi magát igazán ott-
hon. Megszámlálhatatlan előadást és 
számtalan publikációt jegyez e téma-
körben. Mint a Doktorok Kollégiuma 
újszövetségi szekciójának elnöke évről 
évre a hazai és nemzetközi szakirányú 
teológiai kutatási problémák és ered-
mények aktualitásait tűzi ki a szekció-
ban folyó munka témáiként.   

Legújabb feladata, amely bizonyos 
értelemben koronája is teológiai mun-
kásságának, az új fordítású Biblia új-

szövetségi részének szövegrevíziója. 

Ehhez a munkához szükséges Vladár 
Gábor minden tehetsége, tapasztalata, 
tudománya, keresztyéni életének aláza-
ta és vitalitása. E nagyszabású, korsza-
kos feladat mellett Kálvin újszövetségi 
kommentárjainak magyar nyelvű meg-
jelentetésében is kihagyhatatlanul fon-
tos munkásságot végez. 

 Nagyszerű nyelvismerete által mindig 
megajándékozott bennünket a teológiai 
újdonságok fordításával, ismertetésé-
vel. Pápa falainak szó szoros értelem-
ben vett újraépítésénél, a lelki és szelle-
mi építkezésnél egyaránt Isten az első 
sorba állította őt. Személye és munkája 
nélkülözhetetlen az új fordítású Biblia 
újrafordításánál, Kálvin teológiai örök-

ségének újraértelmezésénél. Dunántúl 
és egész egyházunk megújításának 
sokirányú és sokszínű szolgálatában 
mindenütt számíthatunk rá, ha szólni 
kell okos új gondolatokkal, vagy ami-
kor szükség van a jobbító szándékú 
tárgyilagosságra, józan belátásra bíró 
útmutatásra. 

Nem csak professzora, rektora, hanem 
közvetlen hangú atyai tanácsadója is a 
Pápán tanuló teológusoknak. Így ismer-
ték őt Debrecenben is, amikor fél évti-

zeden át az országot 
minden héten kétszer 
keresztül utazva végezte 
professzori munkáját. Pál 
apostolról tudjuk, hogy 
missziói útjai szárazföldi 
és tengeri mérföldekben 
mérve is jelentősek vol-
tak, Vladár Gábor életé-
nek eddig megtett kilo-
méterei is jelzik a népek 
apostola iránti tisztelő 
ragaszkodását… 

 Ezernyi tudományos és 
tanítói feladata, külföldi 
elkötelezettségei mellett 
ott van még a soproni 
gyülekezet, mely nem 
egy Pápa melletti szom-
széd falu, hanem igen 
csak jelentős távolságra 
van a két város egymás-
tól. De ezt a gyülekezetet 
is, mint lelkipásztor 

hosszú évek óta már mintaszerűen őrzi, 
gondozza, példásan legeltetve Istennek 
ott lévő nyáját  

Amikor a Doktorok Kollégiuma elnök-
sége az idei Aranygyűrűs teológiai 
doktor címre Vladár Gábort javasolta 
szabályzatunk szerint először a szek-
cióelnökök értekezletének, majd pedig 
a közgyűlésnek, akkor ez a javaslat 
teljes egyhangúságra talált és a titkos 
szavazatok összesítésekor is hasonló 
eredmény ismétlődött meg. 

Dr. Kádár Zsolt laudációjának részle-
tei. 
Elhangzott a XIII. Zsinat kilencedik 
ülésén 2011. november 18-án 
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Az egyik pályázat, a Vidéki örökség 
megőrzése témakörben, műemlék épü-
letek felújításához biztosított forrást. A 
gyülekezetünk 2007 tavaszán kapta 
vissza a Fellner Jakab nevéhez köthető, 
régi Református Iskola épületét. Az 

Iskola épülete már átvételkor sem volt 
túl jó állapotban. Az idén tavasszal 
pedig már veszélyessé vált. Ez is mu-
tatta, hogy jól gondolkodott a presbité-
rium, amikor úgy döntöttek megpróbál-
nak pályázati forrást keresni az épület 
külső felújításához.  

A LEADER pályázaton közel 16 millió 
forintot nyert az Egyházközség, mely-
ből az épület tetőhéjazat cseréjét, külső 

vakolat felújítást, homlokzat festést, 
valamint a külső nyílászárók cseréjét 
oldotta meg. Sajnos a Műemlékvédelmi 
Szakhatóság sok mindenben felülírta az 
Egyházközség elképzelését, de nagyon 
örülünk annak, hogy legalább       kül-
sejében meg tudott újulni és szépülni a 
több mint kétszáz éves épület. 

A má- sik pályázatot a Falumeg-
újítás és fejlesztés témakörben lehetett 
benyújtani, melynek keretében az Egy-
házközség a Gyülekezeti ház külső fel-
újítására és a Parókia kerítésének 
komplett felújítására 6 700 000 Ft-os 
támogatást nyert. A támogatás intenzi-

tása mindkét pályázatban 100%-os Is-
tennek hála, mindez mostanra befejező-
dött, így a Dadi Református Egyház-
község Faluközpontban lévő épületei és 
környezete esztétikus megjelenést fog 
biztosítani az arra járóknak. Reméljük, 
hogy nemcsak a szemnek, de a léleknek 
is felemelő élményt fog nyújtani az 
eredmény és minél többen „lépik át" a 
megújult kerítés és Gyülekezeti ház 
küszöbét. 

Szücs Attiláné polgármester, Dad 

  

 

 

 
„Mindnyájunknak leplezetlenül kell 

odaállnunk a Krisztus ítélőszéke 

elé.”  (2 Korinthus 5,10) 
  

  A kedves olvasók furcsállhatják, hogy 
nem ádventi várakozásról, karácsonyi 
beteljesedésről, isteni szeretetről írok a 
’Hét Határ’ idei utolsó számában. 
  Hiszem, hogy a Biblia szavai akkor is 
segítenek nekünk, ha első olvasásra 
megijesztenek minket. A Hiszekegyből 
ismerhetjük, hogy Jézus’…eljön ítélni 
élőket és holtakat’, azonban erről a 
jövőbeli eseményről a mindennapjaink 
során megfeledkezünk… Pedig az ítél-
kező Krisztus elé „…mindnyájunknak 
leplezetlenül kell odaállnunk!”  
  Az az egyedüli reményünk, hogy az 
ítélkező Jézus ugyanaz az az isteni 
személy, aki értünk emberré született 
karácsonykor, nagypénteken meghalt, 
húsvétkor feltámadt és feltámadásával 
örök életet szerzett! Ha nem akarjuk 
előtte takargatni azt, ami foglalkoztat 
minket, ami betölti gondolkodásunkat, 
hanem leplezetlenül elé állunk ebben 
az őszi, ádventi, karácsonyi időben, 
akkor Ő nem elítél, hanem felment, 
megment bennünket bűneink, mulasz-
tásaink kínzó terhe alól! Ez a hit útja, 
nem pedig a látható, s bűneibe egyre 
jobban belegabalyodó világ útja. Nem-
rég hallottam valakitől: „Lehet re-
ménységről beszélni még ebben a vi-
lágban, ebben a társadalmi helyzet-
ben?”  
  Igen, lehet. Nem látható, kézzel fog-
ható reménységről, hanem arról az 
ésszel felfoghatatlan, de megalapozott, 
szilárd biblikus reménységről, hogy az 
Ítélőszék előtt meztelenül, kiszolgálta-
tottan állva átélhetjük annak csodáját, 
hogy az értünk meghalt és feltámadt 
Jézus felmentő ítéletet mond felettünk, 
s az Örök Otthonba, az Aranyvárosba, 
a Mennyországba kísér bennünket, 
„ahol nincsen gyász, halál, fájdalom, 
jajkiáltás, mert az elsők elmúltak.”  
Járjuk együtt ezt az utat, a keskeny 
utat, a hit útját! Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit az újságban is jelzett 
és külön szervezett alkalmakra, hogy 
erősíthessük egymást ezen a keskeny 
úton! 
Áldás, békesség! 
Erős vár a mi Istenünk! 
 
Magassy Zoltán evangélikus lelkész 



XV. évfolyam   12. szám 5.      

 Egyházkerületünk egyik legnagyobb 
temploma Kocson található. A 15x30 
méteres templombelső 1200 ülőhellyel 
rendelkezik. 1868-69-ben épült László 
József lelkipásztorsága idején, mert a 
korábbi templom kicsinek bizonyult a 
többségében még ma is reformátusok 
által lakott község lakóinak számára. A 
hatalmas méretű épület 
állapota az utóbbi időben 
azonban oly mértékben 
leromlott, hogy elkerülhe-
tetlenné vált a teljes felújí-
tása. 
Áztak a falak, alulról szi-
getelés és megfelelő vízel-
vezetés, felülről ereszcsa-
torna hiányában. Nagy 
táblákban hullott a vakolat, 
de belül is a már megszür-
kült falakon egyre mélyülő 
repedések jelezték, hogy 
statikai problémák is van-
nak. 

2008-ban döntött úgy az 
egyházközség presbitériu-
ma, hogy az Uniós pályá-
zatok nyújtotta lehetősége-
ket kihasználva - vagy 
fogalmazhatunk úgy is, 
hogy az Isten által rendelt 
alkalmas időt nem elmu-
lasztva - belevág a temp-
lomfelújítás nem túl egy-
szerű folyamatába. Még 
akkor ősszel elkészíttettük 
a templom felmérési terve-
it, amelyek nem álltak 
rendelkezésünkre, vala-
mint pályázatíró céget 
bíztunk meg pályázatunk 
elkészítésével. 2009 janu-
árjában be is nyújtottuk 
első pályázatunkat, ame-
lyet azonban hosszas hallgatás után 
elutasítottak, az erről szóló határozatot 
2010. január közepén kaptuk meg. Mi-
vel sejthető volt a nemleges válasz - 
időközben azonban újabb lehetőség 
kínálkozott -, a presbitérium meg sem 
várva az elutasító határozatot ismét 
megbízta a pályázatírót, hogy dolgozza 
át a már meglévő anyagot. Ezt követő-
en a Nemzeti Diverzifikációs Program 
keretében adtuk be pályázatunkat 2010. 
január elején, melyről támogató határo-

zatot kaptunk 2010 decemberében. 
Azonban az igényelt bruttó 51 millió Ft 
helyett mindössze 37 millió Ft-ról szólt 
a határozat. Ekkor fellebbezés követke-
zett, majd újabb várakozás, míg végül 
idén áprilisban megkaptuk a választ. A 
korábbi határozatot visszavonták, és az 
új határozat bruttó 45 millió Ft-ról 

szólt. Ugyan kevesebb volt ez, mint 
amit reméltünk, és sejtettük, hogy nem 
lesz elegendő mindenre, ám Isten segít-
ségében bízva belevágtunk a pályázat-
ban foglaltak megvalósításába. 2,5 hó-
napig tartó közbeszerzési eljárást köve-
tően 2011. július 5-én kezdődhettek a 
munkálatok. Az építési részt a komáro-
mi székhelyű WF Építőipari Kft. végez-
te, míg a kertépítésre vonatkozó részt a 
nyergesújfalui Fischer-Bau Kft. nyerte 
meg. A munkálatok októberben befeje-

ződtek, és benyújtottuk az elszámolást a 
Mezőgazdasági és vidékfejlesztési hi-
vatalnak. 

A pályázat rengeteg papírmunkával 
járt, melyben az egyházkerület által 
megbízott kaposvári Ann-Tony Kft volt 
a segítségünkre, míg az előfinanszíro-

zást az egyházkerületünk nyúj-
totta, akiknek ezúton is köszöne-
tet mondunk, hiszen az előfinan-
szírozáson felül további hitelre is 
szükségünk volt, melyet szintén 
ők biztosítottak. A templomra 
végül bruttó 61 millión Ft-ot 
költöttünk, melyből mintegy 9,5 
millió Ft volt saját tőke, nagy-
részt adományokból befolyt ösz-
szeg. Köszönet minden jószívű 
adakozónak, hogy szívén viselte 
templomunk sorsát. 
Mindenek előtt, és mindenek 
felett azonban a Kegyelmes Is-
tennek tartozunk köszönettel, aki 
mindvégig velünk volt és megse-
gített bennünket. Emberileg néz-
ve sokszor tűnhetett úgy, hogy 
nem lesz a pályázatból semmi, 
hogy nem lesz elegendő a pénz, 
nem fog sikerülni, ám ma mégis 
egy szépen megújult templom-
nak örvendezhetünk. Bíztatunk 
minden gyülekezetet, akik még 
csak pályázatuk elején tartanak, 
vagy még be sem nyújtottak 
támogatási kérelmet, legyenek 
hittel és kezdjék el, mert ha ak-
kora hitetek volna, mint egy 
mustármag, és azt mondanátok 
ennek a hegynek: Menj innen 
oda! - odamenne, és semmi sem 
volna nektek lehetetlen. 

 

Mi is ezt tapasztaltuk meg, hogy Isten-
nek célja van ezzel az óriási templom-
mal, terve van a Kocson élő református 
közösségével. Ha nem így volna, nem 
engedte volna meg, hogy mindezt vég-
hez vigyük. Ezért egyedül Övé legyen a 
dicsőség! 

Roboz Péter lelkipásztor 
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  59. KÉRDÉS: Ha mindezeket hi-
szed: mi hasznát veszed? 
 
Azt, hogy Krisztusban Isten előtt 
megigazulok, és az örök élet örököse 
vagyok.  
 
60. KÉRDÉS: Mi módon igazulsz 
meg Isten előtt? 
 
Egyedül csak a Jézus Krisztusban 
való igaz hit által, oly módon,  
hogy bár lelkiismeretem vádol,  
hogy Isten minden parancsolata el-
len súlyosan vétkeztem, azoknak 
csak egyikét is soha nem tartottam 
meg, sőt még mindig hajlandó va-
gyok minden gonoszra: mégis Isten,  
az én minden érdemem nélkül,  
egyedül az õ ingyen kegyelméből  
nekem ajándékozza és tulajdonítja  
Krisztusnak tökéletes elégtételét, 
igazságát és szentségét, mintha én 
soha semmi bűnt nem tettem volna,  
és semmi bűnöm nem lett volna,  
sőt mintha én tanúsítottam volna  
mindazt az engedelmességet,  
amelyet Krisztus érettem tanúsított,  
de csak úgy, ha e jótéteményeket 
hívő szívvel elfogadom. 

  
    

 Idén is rengeteg gyermek gyűlt össze 
november 19-én, hogy összemérje tudá-
sát a Tatai Református Egyházmegye 
hittanversenyén. Ezúttal Neszmély, a 
neszmélyi református gyülekezet és az 
általános iskola adott otthont ennek a 
színvonalas rendezvénynek. Mint min-
den évben, idén is komoly feladatlapot 
állítottak össze a szervezők. Ennek elle-
nére a gyermekek nagyszerűen teljesí-
tettek minden korcsoportban, a győze-
lem néha csak apró pontokon és fél 
pontokon múlt. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a szervezők munkáját és 
mindenkinek a fáradságát, aki a rendez-
vény méltó lebonyolításán fáradozott. 
Valamint szeretnénk köszönetet monda-
ni annak a több mint 200 gyermeknek, 
akik sok egyéb elfoglaltságuk mellett 
felkészültek a versenyre és feláldozták 
szombatjukat is. 

Nyertesek: 
2-3. osztályosok: I. helyezet Kocsról a 
Jákób csapat: Kovács Patrik,  
Nagy Balázs, Tóth András 
II. helyezett Dadról és Bokodról a 
Zákeus csapat: Csonka Lilla,  
Kovács Rebeka, Rokosz Nóra 
III. helyezett szintén Kocsról a Zakariás 
csapat: Bottlik Diána, Lévai Laura, 
Lukács Gréta, Nyemcsok Eszter 
4-5. osztályosok: 
I. helyezett Tatabányáról a Ruth csapat: 
Gitei Barbara, Nagy Simon,  
Szilágyi Áron 
II. helyezett Tatabányáról a Bartimeus 
csapat: Babos András, Szijjártó Eszter, 
Szikszai Réka 
III. helyezett Lábatlanról a Titusz csa-
pat: Ángyán Laura, Fehér Nóra,  
Flach Nikolett, Flach Róbert 
 

6-7. osztályosok: 
I. helyezett Kocsról a Noé csapat: 
Bottlik Dorina, Csonka Zoltán, 
 Harangozó Flóra, Nagy Réka 
II. helyezett Dadról a Máté csapat: 
Berkovics Szilvia, Csonka Lídia,  
Lőke Orsolya, Rokosz Zsófia 
III. helyezett Lábatlanról a Dániel csa-
pat: György Ábel, Sujbert Ákos,  
Vass Virág 
8. osztályosok: 
I. helyezett Lábatlanról a József csapat: 
Fedor Roland, György Luca, Sztrunga 
Rajmund, Tormás Ákos 
II. helyezett Komáromból a Márk csa-
pat: Ficsura Martin, Folcz Judit, 
 Márkus Eszter, Máté Sándor 

2011. október 15-én útra kelt a császári 
és vérteskethelyi gyülekezet csoportja, 
hogy "meghódítsa" Magyarország leg-
magasabb pontját, a Kékes tetőt. Valójá-
ban a cél Eger volt, de ezen a gyönyörű, 
verőfényes napon nem lehetett kihagyni 
azt a pazar látványt, ami a Kékes tetőről 
elénk tárult. 
Következő állomásunk a recski Nemzeti 

Emlékpark volt, ahol koszorúval emlé-
keztünk az itt elhunyt kényszermunkás-
okra. Megrázó élmény volt, amint láttuk 
milyen barakkokban, milyen szörnyű 
körülmények között élték mindennapjai-
kat a haláltáborban: "és még ma sem 
ismert hol kaparták el őket". 
Mindezt a szörnyűséget feledtette Eger 

városának szépsége. Elsőként a Bazili-
kát tekintettük meg, majd a Dobó tér és 
a vár következett. A várfalon megpihen-
ve gyönyörködhettünk az elénk táruló 
panorámában. 
Végső állomásként a Szépasszony völ-
gyébe látogattunk, ahol idő hiányában 
nem sikerült megkóstolni minden pince 
kínálatát, de azért 1-2 pohárra jutott idő. 

Innen már sietve távoztunk, mert Bics-
kén a Báder Fogadóban várt ránk egy 
finom vacsora. 
Utunk ezzel véget is ért, remélem nem 
csak én éreztem jól magam ezen a na-
pon, hanem útitársaim is. 

Nagy Nikolett 
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  Olvasd velem az Igét! 
 
„Mindez pedig azért történt, hogy betel-
jesedjék, amit az Úr mondott a próféta 
által: „Íme a szűz fogan méhében,  fiút 
szül, akit Immánuelnek neveznek”-ami 
azt jelenti: Velünk az Isten.” Máté 
evangéliuma 1:22-23 
 
Biztosan megtörtént már veled, hogy 
várnod kellett valamire, amit nagyon 
szerettél volna megkapni. Lehet, hogy 
most az ünnep környékén, vagy éppen 
most, valamilyen okból. 
Izráel népének sok száz évvel ezelőtt 
szólt a próféta egy gyermekről, a Meg-
váltóról, akinek jelenléte olyan lesz, 
mintha maga Isten élne közöttük. És ők 
vártak ennek a gyermeknek a megérke-
zésére. Sokáig, és már belefáradtak a 
várakozásba. Amikor aztán eljött a 
megígért gyermek, az Isten által rendelt 
időben, sokan el sem hitték, hogy meg-
történt a csoda. Pedig ott volt, láthatták, 
találkozhattak vele. A bölcsek, a pász-
torok megtették a hozzá vezető utat. 
Reményük beteljesedett. Ma is sokan 
vannak, akik szeretnének Ővele talál-
kozni. Lehetséges. Isten ma is ad jelet 
az életünkben, mint akkor a betlehemi 
csillagban és a megszületett Fiúban. 
Jelet, hogy szeret és hogy velünk 
van .Én azt kívánom, ha még nem talál-
koztál vele, legyen ez a karácsony a 
találkozás ünnepe számodra. Találkozás 
a Fiúval, Isten Fiával, a megváltó Krisz-
tussal. 
 
 

Kézművesség 
Kellékek: olló, ezüst vagy arany színű 
papír, fogvájó, ragasztó, fehér fénymá-
soló papír 
A karácsonyi örömhír hozói voltak az 
angyalok. Ha ügyesek vagytok, ti is ké-
szíthettek egyet. 
Másoljátok le a sablont, majd vágjátok 
ki. A rövidebb csíkból készíts gyűrűt, ez 
lesz a feje. A palástból kúpot formálj és 
ragaszd össze. A fejet és a kúpot fogvá-
jóval rögzítsd egymáshoz. A csíkos végű 
csíkot vágd be, ez lesz a haja. Ragaszd 
rá a fejére. A kezeket és szárnyakat a 

hátára illetve az oldalára ragaszd fel. A 
ruháját különlegessé is teheted, ha csip-
kés tortapapírból vágod ki. A hajat ter-
mészetesen be is göndörítheted, így az 
angyalod még csinosabb lesz.  Jó mun-
kát! 

Rejtvény 
 
1.Jézus Krisztus édesanyja 
2.Ebben a városban töltötte gyermekko-
rát az Úr Jézus 
3.Így emlegetik Jézust:…….fia (király 
neve) 
4.Keresztelő János édesanyja 
5.Megnémult fia születése előtt 

6.Ide menekült a szent család 
7.Azt a kijelentést kapta, hogy nem hal 
meg, amíg nem látta a Messiást. 
8.Vízszintes:Gábriel is ez volt 
8.Függőleges:Prófétanő, aki találkozott 
a kisded Jézussal 
9.”…testté lett..” 
10.Római császár, aki elrendelte az ösz-
szeírást 
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Ács: Eltemették: Szigeti Lászlót, id. Varga Sándort 
 
Ászáron eltemettük özv. Faddi Sándornét 
Bana-Bábolna:megkeresztelték Csáki Dorinát, Csáki Emmát 
                          Eltemették id. Szeder Józsefet 
Kisbéren eltemettük: Polgár Dávidot 
Réde: Eltemettük: Németh Józsefet 
Megkereszteltük: Germán Dominikot 
Nagyigmánd: Megkereszteltük: Szilágyi Ádámot 

A banaiaknak, bőnyieknek és rétalapiaknak koráb-
ban már többször is említettük, hogy tervezzük a 65 évnél 
idősebbek, a rokkantak, illetve más rászorulók számára a 
házi segítségnyújtást.  A győri Evangélikus Szeretetház a 
bentlakásos ellátás mellett a vidékieknek saját otthonukban 
kínálja fel a szakszerű segítséget felekezeti, hitbeli hovatar-
tozástól függetlenül. A Szeretetház tájékoztatóját igyek-
szünk minden érintettnek eljuttatni, de igényükkel, kérdése-
ikkel fordulhatnak a helyi lelkipásztorokhoz is! 

 Kérünk mindenkit, imádkozzanak velünk együtt a 
tervek sikeréért! Ezt a hírt azért közöljük, mert szeretnénk a 
Segítő Szolgálatot elindítani máshol is, ha szükség és lehető-
ség mutatkozik, akkor a Hét Határ gyülekezeteiben is!  

 
Magassy Zoltán evangélikus lelkész 

 December 24. December 25. December 26. December 31. Január 1. 

Ács 15.00 10.00 Úrv. 16.00 10.00 leg. 16.00 
15.00 Pénzásásban 

16.00 
  

10.00 és 16.00 

Ászár 17.00 10.00 Úrv.16.00 leg. 10.00 17.00 10.00 

Bana 18.00 9.30 Úrv. legátus 9.30 18.00 9.30 

Bábolna 16.00 11.00 Úrv. legátus 11.00 16.00 11.00 

Bokod 15.30 9.00 Úrv. legátus 9.00 17.00 9.00 

Császár 18.00  10.30 Úrvacsora  10.30 18.00 10.30 

Csép 16.00 9.00 Úrvacsora   16.00 9.00 

Dad 17.00 10.30 Úrv.  10.30 Úrv.   18.00 10.30 

Ete 18.00 11.00 Úrv.14.30  11.00 Úrv.leg.14.30 18.00 11.00   

Kisbér 16.30 9.30 Úrv.18.00 leg.  15.15 17.00 9.30 

Kisigmánd 15.00  9.00 Úrvacsora  9.00 

Nagyigmánd 17.00 10.00 Úrvacsora 10.00 17.00 10.00 

Kömlőd 17.00 10.00 Úrvacsora 10.00 legátus 17.00 10.00 

Környe 18.00 9.00 Úrvacsora 9.00 legátus 18.00 9.00 

Oroszlány 16.00 14.00 Úrvacsora 14.00 legátus 16.00 14.00 

Vérteskethely 16.00 9.15 Úrvacsora 9.15 17.00 9.15 

Réde 18.00 10.00 Úrvacsora   és 
14.00  

10.00 Úrvacs. és 14.00 
legátus 

18.00 10.00 és 14.00 

Szákszend 16.00 10.30 Úrvacsora 10.30 14.00 10.30 

Tárkány 18.30 14.00 Úrv., legátus  18.30 14.00 


