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Amint azt mindannyian tudjuk ebben az esztendőben általános tiszt-
újítás van a  Magyarországi Református Egyházban. Ennek értelmé-
ben minden hat évvel ezelőtt megválasztott tisztségviselő megbíza-
tása megszűnik. Ez minden szinte így van, megszűnnek a zsinati, az 
egyházkerületi és az egyházmegyei tisztségek. Minden tisztségre 
újra kell választani tisztségviselőket. 
A Tatai Református Egyházmegye jelölő közgyűlését szeptember 27
-én, szombaton tartotta meg, ahol a következő hivatalos jelölések 
születtek meg. 
 
A Tatai Református Egyházmegye 
 
Esperes jelölt:  Máté László 
Főgondnok jelölt: Gyimóthy Géza 
Lelkészi főjegyző jelölt: Gerecsei Zsolt 
Világi főjegyző jelölt:  Bogáth István 
 
A Dunántúli Református Egyházkerület  
 
Püspök jelölt: Steinbach József 
Főgondnok jelölt: Gyimóthy Géza,  Dr. Huszár Pál 
Lelkészi főjegyző jelölt:  Köntös László 
Világi főjegyző jelölt: Dr. Balogh Zoltán;  Dr. Baráth István 
 
A Zsinat  
 
Lelkészi képviselő jelölt: Máté László 
Világi képviselő jelölt: Szücs Attila 
Lelkészi pótképviselő jelölt: Valkiné Gúthy Éva 
Világi pótképviselő jelölt: Rokosz Zsigmond;  
                                           Szakálné Maller Csilla  

 
Ünnepi istentiszteletet tartunk a 

kömlődi református templomban az író 
születésének 200. évfordulóján, 
2014. október 19-én (vasárnap) 

16.00 órától.  
 

Koszorúzás a szülői ház homlokzatán 
elhelyezett emléktáblánál. 
Áhítat - 
    Szemeti Ferenc kömlődi lelkipásztor 
Életrajz ismertetése 
Előadás - 
     Gerecsei Zsolt, ácsi lelkipásztor 
Színdarab - 
     Felolvasás az író egy színdarabjából 
Ének  
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Jeremiás 1,4-10 
Kedves Testvéreim az Úr Jézus 
Krisztusban! 
Úgy tűnhet a Biblia olvasója előtt, hogy 
a próféták és a szentek csupa olyan 
emberek voltak, akiknek valami baj 
volt a beszédjükkel. Minden alka-
lommal, amikor Isten elszólítja őket 
a szent küldetés betöltésére, csak 
egy dolgot tudnak mondani: nem 
tudok beszélni! Kicsit mindenki 
máshogy mondja ezt, de a lényeg 
ugyanaz. Amikor Isten parancsot ad 
Jeremiásnak, erre ő így felel: fiatal 
vagyok még, nem tudom hogyan 
kell beszélni. Ézsaiásnak az Úr 
dicsőségével megtelt templomban 
sem jut más eszébe, mint hogy ő és 
a nép tisztátalan ajkú. Amikor Mó-
zest a fáraóhoz küldené az Úr, ak-
kor azt mondja magáról, hogy ő 
nehéz beszédű. Az Úr megbízza 
őket szavának hirdetésével, sokan 
közülük pedig szótlanná válnak.  
 
Pedig a prófétai beszéd élet és halál 
kérdése volt Izraelben. Noha a 
szent emberek életük nagy részében 
füstölgő palotákról, kiszáradt forrá-
sokról, letarolt vetésekről és fogsá-
ga hurcolt nőkről és gyerekekről be-
széltek, azért mégiscsak szükség volt 
rájuk. Az ítéletes prófétai szózatnál 
ugyanis csak egy valamitől féltek job-
ban Izraelben: ha megszűnt a prófétai 
igehirdetés. A reménytelenség és Isten 
haragjának rettenetes jele volt, ha Isten 
nem küldött prófétákat a királyokhoz 
vagy nem üzent a templomban összese-
reglett néphez. 
 A prófétai beszéd ezért különö-
sen is fontos volt. Isten a próféták szava 
mentén adott életet és halált a világban. 
Jeremiás, Ézsaiás, Illés vagy Elizeus 
szavára királyok emelkedtek fel az is-
meretlenségből és uralkodói dinasztiák 
pusztultak el az utolsó szálig. A prófé-
ták szavára nem adott esőt az ég, majd 
Isten emberének beszédére megázott a 
föld. Az általuk hirdetett beszédre az 
emberek halálos betegséget kaptak, 
vagy éppen ellenkezőleg: meggyógyul-
tak kórságukból. A próféták nem pusz-
tán értelmezték Isten igéjét, hanem ők 
hirdették meg mindazt, amit Isten el-
döntött a zsidók és a pogányok felől. A 
próféta az első és egyetlen hiteles forrá-
sa volt Isten döntéseinek. Ámós próféta 

ezt így mondja: „Az én Uram, az Úr 
semmit sem tesz addig, míg titkát ki 
nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak.” 
Ők voltak a felelősek azért, hogy ez 
titok eljusson a megfelelő helyre. 
 

Jézus Krisztus életében többször is fel-
merült, hogy prófétának lehet-e őt tarta-
ni. Számos alkalommal beszélt arról, 
hogy ő ismeri Isten akaratát. Az Atya 
kijelenti neki akaratát, ahogyan tette azt 
a prófétákkal is. Krisztus arról is be-
szélt, hogy az Atya minden kijelent 
neki. Vagyis ő ismeri Isten akaratának 
teljességét. Krisztus prófétaként visel-
kedett, amikor Jeruzsálem pusztulásá-
ról, Júdás árulásáról, Péter tagadásáról, 
vagy a végidők ítéletről szólt. Krisztus 
azonban mégsem nevezte magát prófé-
tának. Mert noha sok tekintetben ha-
sonlított a prófétákra, ő azért sokkal 
több is volt náluk. Krisztus nem pusz-
tán ismerte Isten akaratát, nem pusztán 
hirdette Isten igéjét. Ő maga volt az 
Ige, az ő teste volt Isten akarata, az ő 
lénye volt az üzenet. A próféták idejé-
ben megtudták Isten döntéseit. Krisztus 
maga volt Isten szerető döntése, akit az 
embervilág bűneiért küldött áldozatul 
az Atya. A próféták válaszút elé állítot-
ták kortársaikat. Krisztus maga az Út. 
Ezen az úton járva találunk vissza Is-
tenhez. Krisztus és az Atya egyek. Jé-
zus nem csak kijelenti neki Isten akara-

tát, hanem Krisztusban az Atyát magát 
láthatjuk. 
 
Szinte minden prófétai elhívásnál meg-
találjuk az alkalmatlanság problémáját. 
Noha Jeremiást öröktől fogva elhívta az 

Isten, a hívást mégis a be nem tel-
jesülés fenyegette Jeremiás hiány 
miatt. Ezeknek a hibáknak egy 
része a szolgák kicsinyhitűségéből, 
más része valódi testi fogyatkozás-
ból ered. Akár az egyikről, akár a 
másikról van szó, ezek valós aka-
dály jelentenek. Krisztus tanítványi 
közösségére, az egyházra bízta az 
evangélium hirdetését. A tanítvá-
nyok félelme és Péter korábbi ta-
gadása szintén alkalmatlanná tették 
őket a küldő parancs teljesítésére. 
Krisztus a tengerparton a szeretet 
három kérdésével vezeti ki Pétert a 
három tagadás okozta gyalázatból. 
Istennek folyton közbe kell avat-
kozni, meg kell változtatni szolgá-
it, hogy képesek legyenek az igéjé-
nek, az evangéliumnak hirdetésére. 
Figyeljünk csak Jeremiásra. Az Úr 
megérinti az ifjú ajkát. Elküldené, 
de előbb meg kell érinteni a száját, 
hogy próféta legyen belőle. Az 

érintés sokkal mélyebb, elemibb kötő-
dést fejez ki a szavaknál. A megérintett 
visszakerült a teremtés fokára, amikor 
az Úr a föld porából formálta meg az 
embert. Isten újrateremti az emberben 
azt, ami akadályozza őt a küldetése 
teljesítésében. A szeretet különleges 
gesztusai az érintések. Jeremiásnak, a 
szavak emberének egy isteni érintésre 
van szüksége ahhoz, hogy bátran hir-
desse Isten igéjét.  
 
Keresztyén Testvéreim! Ezen a vasár-
napon, amikor az Úr asztalához járu-
lunk, akkor Krisztusnak az érintését 
kapjuk. Krisztus vendégségében, az ő 
testének és vérének jegyeivel megérinti 
az egyházat, hogy alkalmassá tegyen 
minket az evangélium szerinti életre. 
Alkalmatlanságunkkal, gyávaságunk-
kal, restségünkkel, hűtlenségünkkel 
jövünk az Ő színe elé, hogy testünket 
és lelkünket mélyen áthassa az isteni 
kegyelem, amely alkalmassá tesz ben-
nünket arra, hogy bocsánatot nyerve 
igaz keresztyének legyünk.  
 

Barta Zsolt 
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  A kömlődi ifjúsági tábor ünnepélyes 
átadásán jelentette be Czunyiné dr. Ber-
talan Judit, hogy a Kömlődi Református 
Egyházközség két újabb pályázatot 
nyert el. Azóta pedig  kézzelfogható 
ténykényként közölhetjük, hogy mind a 
kettő megvalósult.  
  Nagy szükség is volt mindkettőre, 
hiszen a gyülekezet által fenntartott 
intézmény, a Kerényi Béla Református 
Diakóniai  Intézmények alapítása óta 
közmegelégedésre működik. Az egyre 
növekvő igények és gondozotti létszám 
növekedése sürgette, hogy a ránk bízott 
sérült emberek szállításáról magasabb 
szinten gondoskodjunk. Támogató szol-
gálatunk jobb működtetése érdekében 
pályáztunk egy kilenc személyes mikro-

buszra. A pályázat hivatalos címe: az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból nyújtandó, a vidéki gaz-
daság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 
103/2013. (XI.18.) VM volt. Mivel 
sikeres volt a pályázatunk elindíthattuk 
a egy  Volkwagen típusú mikrobusz 
beszerzését. A gépjármű árát fedezte az 
elnyert 12.700.000 forintos pályázat. 
Így önerő nélkül valósulhatott meg a 
beszerzés. A pályázat bonyolítása gör-
dülékeny volt és a nyár végére birtokba 
is vehettük ezt a vadonatúj autót. Mos-
tantól a intézményünk és gyülekezetünk 
sok-sok szállítási gondja megoldódott. 
 
Másik nyertes pályázatunk szintén in-
tézményünket érintette. Ennek a pályá-
zatnak is szép hosszú neve van: Kör-
nyezet és Energia Operatív Program  
KEOP-2012-4.10.0/E  

Egyházi jogi sze-
mélyek épületener-
getikai fejlesztése 
megújuló energia-
forrás hasznosítá-
sával kombinálva 
a konvergencia 
régiókban.  
Ezen a pályázaton 
40.566.892 forintot 
nyertünk és szintén 
100 %-os a támoga-
tás. Tehát különö-
sebb önerő nélkül 
valósulhat meg épü-
leteink energetikai 
megújulása. 
Nagyon fontos ez számunkra, hiszen az 

i n t é z m é n y 
működ te tése 
során nagyon 
jelentős ener-
gia számlák 
összege.  
A beruházás 
során megvaló-
sul egy 20 KW
-os napelemes 
kiserőmű. Az 
ebből nyert 
villamos ener-
gia fedezni 
tudja az intéz-
mény elektro-
mos áram igé-

nyét. Többlettermelés esetén pedig az 
EON hálózat felé továbbítjuk a megter-
melt áramot.   
A beruházás során megvalósul lakóott-
honunk külső hőszigetelése és új hom-
lokzati festést végzünk el rajta. 
A beruházás harmadik nagyon jelentős 
eleme, hogy főépüle-
tünket, a régi iskola 
épületét fatüzelésű, 
gázosító rendszerű 
kazán beépítésével 
tudjuk fűteni.  
Energetikai beruhá-
zásunk éppen a na-
pokban készült el, 
műszaki átadása 
megtörtént. Minden 
bizonnyal az új fűté-
si szezont már ezzel 
a rendszerrel kezd-
hetjük meg. 

Hálát adunk az Úrnak, hogy ismét se-
gítségünkre sietetett és az általunk fel-
vállalt feladat elvégzéséhez - értelmi 
fogyatékkal élő embertársaink gondozá-
sához - ilyen nagy segítséget adott!  
Nagyon jelentős ez a beruházás, hiszen 
a számítások alapján akár kettő millió 
forintot is megtakaríthatunk energia 
számlánkból.  
Ezúton mondok köszönetet mindenki-
nek, aki ezen pályázatok megvalósításá-
ban közreműködtek és bármilyen ki-
csiny dologgal, munkával a sikerhez 
hozzájárultak. 
Nagy öröm számomra, hogy immár a 
hetedik sikeres projekt előkészítésében, 
lebonyolításában rész vehettem. 
Tenni kell a ránk bízott dolgokat, vál-
lalni kell a kihívásokat és akkor a siker 
biztosan nem marad el. 
Ez bizonyosodott be a hátunk mögött 
hagyott kilenc hónapban is. 
SOLI DEO GLORIA ! 

Bogáth István 
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A SZENTÍRÁSRÓL, AZ ISTEN 
IGAZ BESZÉDÉRŐL 
 
 
3. Midőn tehát manapság Istennek ezt a 
beszédét, törvényesen hívatott prédiká-
torok hirdetik az egyházban: hisszük, 
hogy Istennek tulajdon beszéde hirdet-
tetik és azt fogadják be a hívek, és nem 
szükséges Istennek más igéjét költeni 
vagy várni az égből; és nyilván a hirde-
tett igére kell ügyelni, nem az azt hirde-
tő lelkipásztorra, aki ha gonosz és bű-
nös is, mindazáltal Isten igéje igaz és jó 
marad. 
 4. És nem gondoljuk, hogy a külsőkép-
pen való igehirdetés azért látszik mint-
egy eredménytelennek, mivelhogy az 
igaz vallásban való oktatás a Szentlélek 
belső megvilágosításától függ, amint 
írva van: Nem tanítja senki az ő feleba-
rátját, mert mindnyájan megismernek 
engem, (Jer. 3l,34) és: Sem aki plántál, 
valami, sem aki öntöz, hanem Isten, aki 
előmenetelt ad. (1 Kor. 3,7) Mert, bár 
senki sem mehet Krisztushoz, hanemha 
az Atya vonandja őt (Ján. 6,44) és bel-

sőképpen a Szentlélek megvilágosítja: 
mindazáltal tudjuk, hogy Isten igenis 
akarja, hogy az Ő beszéde nyilvánosan 
is hirdettessék. Isten az Ő Szentlelke, 
avagy angyal szolgálata által, szintén 
oktathatta volna Kornéliust, Péter apos-
tol munkája nélkül is: mégis Péterhez 
utasítja őt, akiről az angyal így szólt: 
Az megtanít téged, mit kell cseleked-
ned. (Csel. 10,6) Mert aki belsőképpen 
megvilágosít, Szentlelket ajándékozván 
az embereknek, ugyanő tanítványainak 
ezt a parancsolatot adta: Elmenvén 
mind e széles világra, prédikáljátok az 
evangéliomot minden teremtménynek. 
(Márk 16,15) Ez okból prédikálta Pál 
apostol Filippiben a bíborárús Lydiának 
az igét külsőképpen, belsőképpen pedig 
megnyitá az Úr ama nő szívét. (Csel. 
16,14) Ugyanez a Pál, gyönyörű gon-
dolatbeli emelkedés után erre a követ-
keztetésre jut: Tehát a hit hallásból van, 
a hallás pedig Isten ígéje által. (Róm. 
10,17) Mindamellett elismerjük, hogy 
Isten, külső szolgálat nélkül is megvilá-
gosíthatja az embereket; akiket akar és 
amikor akarja: ez hatalmában van. Mi 
azonban az emberek oktatásának szoká-

sos módjáról szólunk, amint azt Isten 
úgy parancsolatban, mint példában 
előnkbe adta. 
 5. Annakokáért megvetjük az Arte-
m o n ,  a  m a n i k h e u s o k ,  a 
va lent i n iánuso k,  Cerdo  és  a 
marcioniták minden eretnekségét, akik 
tagadták a szent iratoknak a Szentlélek-
től való eredetét: azok közül némelye-
ket részint el nem fogadtak, részint 
megtoldottak és meghamisítottak. 
 6. Ám azt sem titkoljuk el, hogy az ó 
szövetség némely könyveit a régiek 
apokrifus, mások egyházi iratoknak 
nevezték, tudniillik ámbár akarták, 
hogy azokat a gyülekezetekben olvas-
sák, de még sem akarták azt, hogy vala-
mely hitigazságnak ezekből való bebi-
zonyítását előmozdítsák. Mint például 
Augustinus is említi, (De civitate Dei 
18, cap. 38.) hogy a Királyok könyvei-
ben egyes próféták nevei és könyvei 
idézve vannak, de hozzáteszi, hogy 
azok nincsenek meg a kánonban és 
hogy a mi meglevő könyveink elégsé-
gesek a kegyességre. 

 Isten iránti hálával és nagy örömmel 
adhatjuk hírül mindenkinek, hogy elké-
szült az etei ravatalozó felújítása és 
átépítése. Egyházközségünk a Presbité-
rium hathatós közreműködésével 2012. 
novemberében nyújtotta be pályázatát a 

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfej-
lesztési Egyesületen keresztül a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal-
hoz falumegújításra és fejlesztésre 
igénybe vehető támogatásra.  
Nagy szükség volt a segítségre, mivel 
az épület alapjai az idő múlásával meg-
gyengültek, így a felújítás során azokat 

is meg kellett erősíteni, és egészen új 
teherhordó alapokat kellett építeni. Az 
új alapok szükségessége lehetőséget 
adott az épület formavilágának újragon-
dolására, és a lehetséges mértékben 
való bővítésére is, egy előtető hozzá-

építésével. 
Több látvány-
terv is készült, 
melyek mind-
egyike az épület 
szakrális jelle-
gét is hangsú-
lyozni kívánta.  
Egyházközsé-
günk 2013. jú-
niusában kapta 
meg a támogató 
határozatot, 
mely szerint a 
Darányi Ignác 

Terv keretében az Európai Unió és Ma-
gyarország Kormánya 17.706.527,- Ft 
támogatást nyújtott számunkra. Több 
árajánlatot bekértünk a kivitelezésre, 
melyek közül a legkedvezőbbet fogad-
tuk el, és így kötöttünk szerződést. A 
projekt szakszerű lebonyolítására, el-
lenőrzésére egyházi és világi szakértő-

ket kértünk fel. A munkálatok – bár 
több külső körülmény miatt a tervezett-
nél lassabban – de a rendelkezésre álló 
időtartamon belül, rendben zajlottak. 
Az első ütem elszámolása rendben 
megtörtént, jelenleg a második ütem 
elszámolása van folyamatban.  Gyüle-
kezetünk és a faluközösség tagjai, vala-
mint a község közigazgatási és gazda-
sági szervezetei is jelentős mértékben 
járultak hozzá a ravatalozó megújításá-
hoz és környezetének helyreállításához, 
mind kétkezi munkával, mind felajánlá-
sokkal, amelyért ezúton is köszönetet 
mondunk. Köszönjük továbbá temetke-
zési vállalkozások megértését és segít-
ségét, hogy az építési munkálatok ide-
jén is méltó módon búcsúztathattuk 
mindazokat, akiket időközben elszólí-
tott az Örökkévaló Isten. 
Bízunk abban, hogy a megújult épület 
elrendezése és formavilága mind funk-
cionalitásában, mind szakralitásában és 
méltóságában illő helyszínt biztosít az 
emlékezésre és búcsúzásra, hogy Isten 
igéje vigasztaló szavának meghallásá-
ban a külső építészeti körülmények ne 
akadályozzák a gyász terhe alatt álló-
kat. 
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 Szeptember első hétvégéjén egy külön-
leges csoport látogatta meg gyülekeze-
tünket. Az ELTE vallástudományi sza-
kos diákjai közül heten jöttek el arra a 
liturgiai terepgyakorlatra, amelynek 
kiindulópontja és végállomása is mi 
voltunk. Dr. Déri Balázs tanár úr veze-
tésével érkeztek meg hozzánk szombat 
dél körül. Egy kis ismerkedő beszélge-
tés és felfrissülés után hátukra vették 
hátizsákjukat és kora délután elindultak 
zarándoklatukra, a csatkai cigány bú-
csúra az erdőn keresztül. Az estét és az 
éjszakát ott töltötték. Részt vettek a 
miséken, látták, hogy a kegytemplom 
Mária szobrát hogyan öltöztetik új ru-
hákba és virrasztottak a többi zarándok-
kal együtt. Reggel érkeztek vissza hoz-
zánk kicsit csapzottan, kicsit vizesen, 
ugyanis az éjszaka során többször el-
eredt az eső. Részt vettek a délelőtti 
református istentiszteleten, majd a pa-
rókia udvarán bográcsos pörkölt elfo-
gyasztása közben beszámolót hallgattak 
meg gyülekezetünk életéről. Ezután 
lehetőség nyílt kérdéseiket feltenni és 
friss élményeiket, benyomásaikat meg-
osztani. A délutáni órákban indultak 

vissza Budapestre.  
A következő hétvégén, szeptember 14-
én került sor a bakonyi gyülekezetek 
szabadtéri istentiszteletére Csetényben. 
Sajnos nem ez volt az első alkalom, 
hogy az időjárás miatt a templomban 
kellett megtartanunk ezt az ünnepélyes 
és minden érdeklődő számára nyitott 
alkalmat. Az istentisztelet előkészítésé-
ben és lebonyolításában nemcsak a 
házigazdák veszik ki a részüket, hanem 
az összes környező gyülekezet. Har-
madszor állt össze egy alkalmi énekkar, 

amelyben énekeltek csetényiek, 
csesznekiek, bakonyszentkirályiak, 
dudariak és rédeiek is. Idén zongorakí-

sérettel csendültek fel fiatalos egyházi 
énekek. Az istentiszteleten mindegyik 
gyülekezet lelkésze szolgált: Barta 
Zsolt (Réde) olvasta fel Isten Igéjét, 
Vecsei Katalin (Zirc) és Gilice Tamás 
(Bakonyszentkirály) imádkoztak, Kál-
mán István (Dudar) hirdette Isten üze-

netét, Barta Lívia (Réde) kérte Isten 
áldását a jelenlévőkre és Hajdu Ferenc 
helyi lelkipásztor köszöntötte és hívta 
meg szeretetvendégségre az egybegyűl-
teket. Nem siettünk haza, hisz a gyüle-
kezeti teremben pogácsa és tea mellett 
lehetőség nyílt személyes beszélgetés-
re. Ez is fontos része ezeknek a találko-
zóknak. Jó volt látni, rég nem látott 
ismerősök, hitbeli testvérek örömteli 
összekapcsolódását. 
Szeptember harmadik vasárnapján tar-
tottuk meg a hittanévnyitó istentisztele-

tet, melyre szép számmal jöttek el gye-
rekek és szülők. Néhány hittanos verset 
mondott, ám egyik verstől a másikig 

elgondolkoztunk azon is, hogy kik a 
boldogok és mitől vagyunk boldogok. 
A versek között ugyanis a tiszteletes 
néni beszélt a boldogságról egy dal és 
egy lufi segítségével. Az elmúlt évben 
végigsöpört a világon egy boldogság-
hullám. Pharell Williams Happy című 
dalára rengeteg város, falu, iskola, 
munkahely elkészítette a maga happy 
videóját, amelyben táncolnak gyerekek 
és felnőttek, postások és bankárok, ta-
nárok és nagymamák, sőt még reformá-
tus lelkész is. Mindenki mosolyog, 
mindenki boldog és vidám. Az énekes 
arról énekel, hogy amikor megjelenik a 
színen a barátnője, akkor olyan boldog, 
mint egy lufi, amely az égig száll. A 
Hegyi beszédben található boldog-
mondásokból (Máté 5:3-10) megértet-
tük, hogy boldogok egyedül csak Isten-
nel leszünk. Ő tesz minket boldoggá, ha 
megértjük a szavát és engedelmeske-
dünk neki. A mi lufink tehát egészen a 
mennyig száll. Végül meghallgattuk az 
boldog-mondásokat egy kicsit más-
képp. 
Jézus mondja, 
Boldog az a szem, mely látja az arcom 
Boldog az a fül, mely hallja a hangom 
Boldog az a kéz, mely teszi a dolgom 
Boldog az a láb, mely követ, ha mon-
dom 
Boldog az a száj, mely megvallja létem 
Boldog az fej, mely bólint, ha kérem 
Boldog az a szív, mely enyém egészen.  
  
Ezt kívánom mindenkinek! Barta 
Lívia (Réde) 
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     A teremtő Atyánk által vezérelt úton 
éljük a dolgos mindennapjainkat. Tud-
juk, hogy az igazakat, a jókat, a becsü-
leteseket, a hozzá fohászkodókat szereti 
és megsegíti a jó Isten. Mégis elcsüg-
gedtünk 10 évvel ezelőtt a tavaszi  
rügyfakadás idején, amikor  úgy érez-
tük magunkra maradtunk a Nagyigmán-
di Református Egyház közösségében, s 
fohászkodtunk az Úr Isten segedelmé-
ért, hogy mutassa meg az utat, mely 
megoldja gondunkat, feloldja csügge-
désünket. 
A biblia szavaival élve: … „és segítsé-
gért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz” és 
meghallgatta kiáltásunkat, riadt fohá-
szunkat. Új utat mutatott gyülekezetünk 
számára, mely nem volt véletlen, ha-
nem a Jó Isten által vezérelt út melyért 
már nagyon áhítoztunk, mely utat Su-
gár Tamás lelkipásztorral járjuk a Jó 
Isten szolgálatában. Naponta hálát 
adunk az Úrnak, hogy meghallgatta 
fohászunkat, s nem feledjük, hogy 
egyedül Istené a dicsőség.  
Tíz évvel ezelőtt megboldogult Zsoldos 
Gábor esperes Urat kerestük fel azzal a 
kéréssel, hogy segítsen gyülekezetünk 
számára a lelkész választásban. Az 
egyházközösségünk kis delegációjában 
Vörös László gondnok Úr, megboldo-
gult Pogrányi Pál presbiter Úr, Vörös 
István presbiter Úr és én vettünk részt.  
Esperes Úr jó szívvel ajánlotta Sugár 
Tamás lelkipásztor megismerését, aki 
az ötödik évét töltő angliai szolgálatá-
ból családjával haza szeretett  volna 
költözni szűkebb pátriájába Komárom-
Esztergom megyébe. 
Április 18-ára szerveztük meg a bemu-

tatkozó istentiszteletet, melyre a gyüle-
kezet tagjai nyitott szívvel és nagy lét-
számban érkezetek. 
Már az első találkozásunk alkalmával 
megerősödött bennünk   az érzés, hogy 

Sugár Tamás  az a lelkipásztor, aki 
segít hitünk erősödésében, az egyház-
közösségünk Istenáltali épülésébe, s a 
különböző generációkat képes megszó-
lítani.  
Az első találkozás után megmozdult a 
gyülekezet, mindenki tenni akart vala-
mit azért, hogy méltóképpen fogadhas-
suk e kedves lelkész családot. 
A szolgálati lakás felújítására kértük a 
hívek jószívű adományait, mely olyan 

nagy összegben érkezett, hogy az épü-
let minden egyes helyiségének teljes 
felújítását és a külső nyílászárók cseré-
jét is el tudták végezni a szakemberek. 
A bemutatkozó istentisztelet után Tisz-
teletes Úr visszautazott Angliába és 
várta az egyházközség közgyűlésének 
döntését, hogy meghívja-e lelkipászto-
rának. A döntés egyhangú igen volt.  
Az internetes lehetőséget kihasználva 
napi kapcsolatban voltunk a Tiszteletes 
Úrral, és a jó hírt is így tudta meg elő-
ször. A lakás felújításáról is a világhá-
lón tudtuk folyamatosan tájékoztatást 
adni. Kedves emlék számomra az a 
beszélgetés, amikor a szobák színeiről 
egyeztettünk. Én egy kicsit harsánynak 
találtam a színeket, és féltem, hogy a 
híveknek esetleg nem nyeri meg a tet-
szését, mire a Tiszteletes úr úgy reagált, 
szeretné,  ha a kérésének megfelelő 
színűek lennének a helyiségek, mivel 
ők hosszabb távra szeretnének itt Nagy-
igmándon berendezkedni. 
A másik kedves emlék a családunké! 
Tíz évvel ezelőtt, szeptember 25-én 
elsőként lányunk Noémi és vejünk Csa-
ba házasságkötését áldotta meg, akik 
azóta három szép unokával örvendez-
tettek meg bennünket.  
Tíz év immáron gyorsan elszaladt, 
melyben nemcsak a hitéletbe erősöd-
tünk, hanem tárgyiasult értékekben is; a 
ravatalozó, a templomunk külső és bel-
ső teljes felújítása, a parókia belső és 
külső felújítása által.  
Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! 
Köszönjük, hogy Isten által kijelölt 
úton haladva példát mutat emberségből, 
tisztességből, Isten iránti szeretetből. 
Kezet nyújt az elesetteknek, vigaszt ad 
a fájdalmas tragédiákat átélőknek.  
Kérjük Isten áldását a további ige hir-
detői, tanítói és pásztori szolgálataira a 
zsoltárok könyve szavaival: 
 
„Áldott az Úr, az én kőváram 
ki hadakozásra tanítja kezemet, 
s viadalra az én újjaimat.” 
 
Ámen! 
A tizedik évforduló alkalmából a hálás 
református gyülekezet palástot és süve-
get ajándékozott lelkipásztorának.  

     
   Szijj Ferencné 

nagyigmándi református presbiter 
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Ezzel a címmel indítottunk útjára egy 
sorozatot Judit nénivel tavaly kará-
csony előtt. Ha megőriztétek a Héthatár 
újságokat az elmúlt hónapokban, akkor 
most kezetekbe tudjátok venni az egész 
gyűjteményt. Amikor beléptek a temp-
lomba és körülnéztek, mindenről esze-
tekbe juthat egy bibliai történet vagy 
üzenet.  
Már csak arról a tárgyról nem mesél-
tünk nektek, amin bemegyünk és kijö-
vünk, vagyis az AJTÓ ról. Talán nem 
is gondolnátok, hogy milyen fontos 
szerepe van az ajtónak. Az ajtó bejárást 
és kijárást biztosít egy épületbe. 
Ugyanakkor az ajtó védelmet is jelent 
minden külső dolog ellen. Megvéd 
minket a hidegtől, az idegenektől, vagy 
akár a tolvajoktól. Csak az jöhet be, 
akit beengedünk. Az ókorban először 
függönnyel vagy szőnyeggel takarták 
be az ajtónyílást, majd elterjedtek az 
erős fa, fém és kőajtók. Fontos lehet az 
ajtó mérete is. Ha túl kicsi beverhetitek 
a fejeteket, mint én nemrégen. Horvát-
országban, egy kőből épült pásztor-
kunyhóba szerettem volna bekukucs-
kálni. Az éjszakai hideg miatt nagyon 
kicsi és alacsony ajtónyílást hagytak a 
pásztorok, és nagyot koppant a fejem, 
amikor be akartam lépni a kör alakú 
ház belsejébe. Ám ha túl nagy, akkor 
még az is előfordulhat, hogy több em-
ber kell ahhoz, hogy kinyíljon. Amikor 
még állt a jeruzsálemi templom, olyan 
nagy díszes ajtaja volt, hogy legalább 
húsz ember kellett ahhoz, hogy reggel 
kinyissák, este pedig becsukják. Ma 
nehéz ezt elképzelnünk, amikor a leg-
több áruház hatalmas üvegajtaja magá-
tól kinyílik, ha közeledünk hozzá.  
Jeremiás prófétát egyszer megkérte 
Isten, hogy üljön ki a templom ajtajába. 
Nézze az ott jövő-menő embereket és 
figyelmeztesse őket egy fontos dologra. 
Arra, hogy becsapják magukat. Eljön-
nek a templomba, énekelnek, imádkoz-
nak, de miután elmennek, ugyanazokat 
a rossz dolgokat folytatják, mint előtte. 
Azt gondolták ugyanis, hogy ha belép-
nek a templom ajtaján és ott vannak 
egy kicsit, akkor Isten megbocsát, 
egyébként meg minden történhet 
ugyanúgy, mint addig. Nem mehet ez 
így tovább! Ne bízzatok az épületben 
és az ajtóban, hanem változzatok meg: 
ne lopjatok, ne csaljatok, ne nyerész-
kedjetek!- mondta Jeremiás a népnek. 

Akinek Isten megbocsát, az nem 
akar utána ilyeneket csinálni. Aki 
bemegy a templom ajtaján, az nem 
ugyanúgy jön ki. Annak a szíve 

megváltozik és megtisztulva mehet ki 
az ajtón.  
Jézus is beszélt az AJTÓ ról. Magát 
nevezte ajtónak, akin át az Atyához 
jutunk. Jézus az a bejárat, aki által 
bemenetelünk van Isten országába. 
Jézus az az ajtó, akin keresztül Istenhez 
vihetjük örömeinket és fájdalmainkat. 
Ezen az ajtón belépve megtisztul a szí-
vünk és megszabadulunk minden olyan 
érzéstől, ami nyomaszt minket.  
Mire gondoljunk tehát, amikor beme-
gyünk a templom ajtaján? Arra, amit a 
zsoltáros mond: „Menjetek be kapuin 
hálaénekkel, udvaraiba dicséret-
tel!” (Zsolt 100:4) 
Mit mondjunk, amikor bemegyünk a 
templom ajtaján?  
Eljöttem Hozzád Istenem,  
forró imával szívemben.  
Esedezem, hogy fogadj el,  
s áldj meg szent kegyelmeddel! Ámen.  
Mit mondjunk, amikor kijövünk a 
templom ajtaján? 
Házamba is jöjj velem,  
tedd templomoddá, Istenem.  
Megáldottad bejövésem,  
Kérlek, áldd meg kimenésem! Ámen. 

 

Tanuljátok meg ezeket a rövid imádsá-
gokat! 
 
Olvassátok el a Bibliából Jeremiás pró-
féta könyvének 7. részéből az 1-7. ver-
seket!  
 

 

 

Eljöttünk, eljöttünk, 
 megismerni téged,  
szeretnénk úgy élni,  
hogy az tetsszen néked.  

 
Tanuljátok meg ezt a kis éneket!  
 

Szeretettel: Barta Lívia, Réde  

2. 

1. 
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Gyülekezeti kirándulás Nyugat felé 
Az ácsi gyülekezet 55 fős csoportja 
szeptember 6-án vágott neki az idei év 
gyülekezeti kirándulásának. Az úti cél 
Nyugat-Magyarország volt. Szemerké-
lő eső kísérte a buszt, amíg Sopronba 
értünk. Nem a klasszikus soproni látni-
valókat kerestük fel, hanem eldugott 
„gyöngyszemeket”.  Sopronbánfalván a 
Mária Magdolna templomban kezdtük 
a napot.  Az ország egyik legrégebbi 
templomában jártunk, amelynek oltár 
körüli területén még a rómaiak által 
lerakott köveken járhattunk. Az Árpád-
kori majd gót stílusban megújított 
templom szinte eredeti állapotában 
maradt meg. A helyi plébános szíves 
szavakkal, élvezetes stílusban ismertet-
te a templom és  a település múltját, 
majd meginvitált a közeli, egykori ko-
lostorba. A kolostor valóban közel volt 
–légvonalban, de egy hatalmas lépcső-
sor vezetett fel odáig. A Kisalföld szé-
léről érkezőket megpihegtette az út, de 
mikor megtudtuk, hogy a plébános úr 
naponta legalább háromszor teszi meg 
az utat, igyekeztünk jó képet vágni a 
dologhoz. A látvány egyébként kárpó-
tolt mindenért. A 15. századi pálos 
templom  gyönyörű alkotás. Megtud-
tuk, hogy később a karmelitáké volt. A 
20. század „csodája”, hogy  a templom 
kifestésekor az orgonakarzat egyik 
freskóján az ördögöt Sztálin arcvonása-

ival jelenítette meg a 
festő –az ’50-es 
években! A temp-
lomhoz csatlakozó 
egykori karmelita 
kolostorban világi 
tulajdonos által kiala-
kítot t le lkiségi-
elcsendesedési köz-
pont van. Csodálato-
san őrizték meg  a 
középkori és barokk 
épület eredeti arcula-
tát, ugyanakkor mo-
dern  igényeket is 
minden tekintetben 
kielégít. Ezután a belvárosban az evan-
gélikus templomot és múzeumot néz-
tük meg. Sopron a reformáció egyik 
első hazai állomása, a hatalmas temp-
lom egykor nagy és erős gyülekezet 
sejtet. A német kitelepítések azonban 
megtörték ezt a közösséget is. Múzeu-
mukban példás rendben és lelkesedés-
sel mutatják be több évszázados múlt-
jukat. A szemerkélő eső ellenére jól 
esett egy kis séta, szabadidő, cukrász-
dalátogatás, majd következett a délután 
programja: Fertőszéplak, a skanzen. A 
Fertő-Hanság Nemzeti Park építészeti 
emlékeit itt a falu főutcáján egymás 
mellett megőrzött népi házak mutatják 
be. A házakban az „évszázadok lakás-
kultúrája” elevenedett meg, a 19. szá-

zad elejéről-közepéről származó beren-
dezési tárgyaktól az 1950-es évek falu-
si otthonaiig. Sarród-Lászlómajorban a 
nap végén sétálhattunk az őshonos álla-
tok között, megismerkedhettünk a Fer-
tő környéki népi élettel, régi mestersé-
gek emlékeivel. A major egykor urada-
lom volt, felújításával arra törekedtek, 
hogy a környék uradalmainak életét 
mutathassák be. A sok élmény után jól 
esett a vacsora Kapuváron, a Hany 
Istók kerékpáros centrum éttermében, 
majd sötét este, a napsütötte délutánt 
követően szakadó esőben, de szeren-
csésen hazatértünk. 

                                                                                                 
Gerecsei Zsolt 

 

 

A sopronbánfalvai kolostor 

XVIII. évfolyam   10. szám 8.      


