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Dr. Papp Vilmos lelkipásztor, tisztelet-
beli teológiai doktor, tudós prédikátor, 
közíró életének 84. esztendejében, 
2016. március 15-én hazatért Megváltó 
Urához. Temetése Bajánsenyén volt 
március 30-án délután 13 órakor. A 
búcsúvétel szolgálatát, s a vigasztalás 
Igéit Steinbach József dunántúli püspök 
hirdette. Életéről, bajánsenyei, majd 
kőbányai szolgálatáról, s egész magyar 
református népünket építő lelkipásztor-
kodásáról Szakál Péter, az Őrségi Re-
formátus Egyházmegye  esperese adott 
vázlatképet. Kőbányai lelkészutóda, 
Szilágyi-Sándor András mondott hála-
adó imát. A síri liturgiát Szakál Zoltán 
helybeli lelkipásztor vezette. A közel 40 
palástos lelkipásztor és nagyszámú 

végtisztességtévő gyülekezet előtt a 
Magyar Református Presbiteri Szövet-
ség és lapja, a Presbiter szerkesztőbi-
zottsága nevében, melynek Dr. Papp 
Vilmos 25 éven át legtermékenyebb 
szerzője volt, Dr. Békefy Lajos PhD, a 
lap felelős szerkesztője emlékezett meg 
e kivételesen gazdag életmű sok tanul-
sággal szolgáló írásos, publicisztikai 
örökségéről.  
 

Dr. Békefy Lajos  
 
Mi, Hét határosok, mint jeles Pálóczi 
Horváth Ádám kutatótól is búcsúzunk.  
Többször tartott előadást Kömlődön is. 

Értünk szólt a harang ezen a nagypénteken is. Arra hívott 
minket, hogy elkísérjük Jézust, a Szenvedések Férfiát, a 
nagyheti úton. Arra hívott a harang minket, hogy győzel-
mének és áldozatának lelki javaiban mindannyian része-
süljünk, s a képzeletbeli út végére boldogabbak legyünk, 
mint annak előtte. Értünk szólt a harang, a mi lelkünkért! 
Emlékeztetett arra, hogy támaszt találhatunk Jézusban, 
amikor elérkezünk saját Gecsemáné kertünkbe, amikor 
elhagynak vagy amikor szembe kell nézni saját halálunk-
kal. Örök társra találhatunk Jézusban, aki velünk marad, 
amikor megaláznak, kigúnyolnak, amikor sorsunk golgo-
tai keresztje feltűnik előttünk. Értünk történt minden a 
nagyhéten!  
Konfirmandusaink és egyetemista fiatalok idézték fel 
számunkra Jézus szenvedését és feltámadását az evangé-
lium szavai és magyar költők versei által, amelyre éne-
kekkel és imádsággal válaszoltunk. Így lehettünk idén is 
részesei a kétezer évvel ezelőtt történt eseményeknek, 
amelyet Jézus a mi bűneinkért vállalt.  
„Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szíve- 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die.” (Pilinszky János: Harmadnapon) 
Erre az alkalomra készült el gyülekezeti tagjaink adomá-
nyából különleges úrasztali díszünk, mely Jézus halálát és 
feltámadását hirdeti számunkra.  

Barta Lívia 
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Hiszed-e vagy sem?  
Néhány évvel ezelőtt Rómában megsü-
tötték a világ legnagyobb pizzáját. 40 
méter átmérőjű és közel 26 tonna súlyú 
volt. Öt szakács 48 órán dolgozott rajta. 
A hatalmas remekművet a Római Biro-
dalom első császáráról, Octaviánusról 
(ejtsd: Oktáviánusz) nevezték el. Miu-
tán megsült szétosztották a közönség és 
a rászorulók között. Hiszed-e vagy 
sem?  
Egy ötventhat éves kaliforniai férfi 
egyszerre 68 hulahopp karikát forgatott 
magán. Hiszed-e vagy sem?  
Van olyan irodaépület, aminek a belse-
jén keresztül halad egy autópálya? Ja-
pánban, Oszaka városában áll az a 16 
emeletes ház, aminek az 5., 6. és 7. 
emelete hiányzik, mert keresztül halad 
rajta egy több sávos gyorsforgalmi út. 
Hiszed-e vagy sem?  
Jelenleg a világ legmagasabb embere 
egy 2 méter 40 centiméteres mongóliai 
férfi, Xishun. Ugyanabból a tartomány-
ból származik a világ legkisebb embere 
is, Pingping aki mindössze 73 cm ma-
gasra nőtt meg. Hiszed-e vagy sem? 
Ha nem hiszed, járj utána! 
Ezek a különlegességek mind igazak, 
akár elhiszed, akár nem. Sok olyan 
dologról hallunk, ami hihetetlennek 
tűnik. Ilyenkor azt szoktuk mondani, 
hogy „hiszem, ha látom”.  
Egy vasárnap reggelre Jézus feltámadt 
a sírból, majd megjelent a tanítványok-
nak. Egy tanítvány azonban, akit Ta-
másnak hívtak, nem volt jelen. Amikor 
a többiek elmesélték neki, hogy látták 
Jézust és, hogy valóban él, Tamás ezt 
mondta: „Ha nem látom a kezén a sze-
gek helyét, és nem érintem meg ujjaim-
mal a szegek helyét, és nem teszem a 
kezemet az oldalára, nem hiszem.” 
Vagyis azt mondta, amit mi is monda-
nánk: „Hiszem, ha látom.”  
Egy héttel később Tamás is látta Jézust. 
Jézus ismét megjelent a tanítványok 
között és magához szólította Tamást. 
„Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a 
kezeimet, nyújtsd ide a kezedet és tedd 
az oldalamra és ne légy hitetlen, hanem 
hívő.” Tamás elszégyellve magát lebo-
rult előtte. Jézus így szólt hozzá: 
„Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, 
akik nem látnak és hisznek.”  
Ma is sokan vannak, akik úgy gondol-
koznak, mint Tamás. Nem hiszik el, 
hogy Jézus valóban feltámadt a halál-

ból és kijött a sírból, mert nem látták ők 
a saját szemükkel. Jézus feltámadt, 
valóban feltámadt! Ez akkor is igaz, 
akár elhiszitek, akár nem. Nem láthat-
juk Jézust saját szemünkkel, de hittel 

elfogadhatjuk. Nem láthatjuk Jézust 
saját szemünkkel, de érezzük jelenlétét, 
halljuk szavát a Biblián keresztül, ta-
pasztaljuk jóságát naponként. A kérdés 
csak ennyi: hiszed-e vagy sem?  
Ha igen, mondd el ezt a személyes 
imádságot: „Mennyei édes Atyám, se-
gíts hittel elfogadni, hogy Jézus feltá-
madt a halálból és, hogy ő most is él. 
Segíts ezt elhinni, mert ez igaz, akár 
elhiszik az emberek, akár nem. Köszö-
nöm, hogy boldog lehetek ezzel a hittel. 
Ámen.”  
A teljes bibliai történetet megtaláljátok 
a János evangéliuma 20. részének 19. 
versétől a 29. versig terjedő igerészben. 
 
Feladat: Találd meg a helyes utat a ké-
telkedéstől (doubting) a hitig 
(beleiving). Ez a feladatunk igaziból is. 
 
 Jó útkeresést! Szeretettel: Barta Lívia 
 

Tanuld meg ezt az éneket! Kérheted hitoktatód vagy lelkipásztorod segítségét is. 

Lukács 24,1-12 
Aki ma Jeruzsálemben szeretné felke-
resni Jézus sírját, annak az embernek 
nem lenne könnyű dolga. A turistairo-
dák természetesen kétség nélkül állít-
ják, hogy ők megmutatják, hol támadt 
fel Krisztus. A valóságban azon jó né-
hány templomról mondják, hogy ott a 
feltámadás helyszíne. Az igényes turis-
tának ezért legalább két, három helyre 
el kellene mennie. Végső soron ha a 
feltámadott Krisztussal akarna találkoz-
ni a turista, maradna az imádság. 
 
Húsvét hajnalán az asszonyok földrajzi-
lag jó helyen jártak, mégsem jó helyen 
keresték az Úr Jézust. Ezek az asszo-
nyok végig Jézussal voltak az utolsó 
órában. A tanítványokkal ellentétben 
mellette maradtak. Még a sírboltot is 
megnézték ahová Jézust helyezték. 
Ezért vasárnap hajnalban, amikor elin-
dulnak a sírhoz illatos olajokkal a ke-
zükben, jó úton voltak. 
A temetőben azonban nem azt találják, 
mint amire számítottak. A látvány za-
varba ejtő, egyenesen kegyeletet sértő. 
A kő el volt hengerítve. A sír, ahová 
Jézus testét tették, üres volt. Jézus, aki-
ért a sírhoz mentek nem volt ott. Ez 
látvány tényleg megdöbbentő lehetett. 
A látottak csakis arra engedtek követ-
keztetni, hogy valaki feldúlta a sírt és 
ellopta Jézust. 
 
Hirtelen azonban a mennyei követek 
érkeznek a temetőkertbe. Két ragyogó 
angyal lép az asszonyok mellé. Ezek az 
angyalok eligazítják az embert arra 
nézve, hol keressen, hol ne keressen. 
Az angyalok mutatták meg a betlehemi 
pásztoroknak, hol van a megszületett 
gyermek. Jézus feltámadása után ismét 
angyalokat küld az Isten, hogy megta-
lálják az emberek az ő Fiát. Eljön az a 
pillanat az Isten és az emberek történe-
tében, amikor nem tudjuk őt követni. 
Elképzelhetetlen volt, hogy Isten em-
berré lesz. Felfoghatatlan, hogy Isten 
Fia kilép a halál birodalmából. Isten 
követei, a mennyi üzenet átsegít minket 
ezeken a nehéz pontokon. Megmutatja, 
hogyan folytatja velünk Isten az üdvö-
zítést.  
 A követek üzenete nagyon egy-
szerű: „Mit keresitek a holtak között az 
élőt?” Az élő nincs a holtak között. 
Gombát nem az aszfalton keresünk, 
arany után sem a fák belsejében kuta-

tunk. Ugyanígy a dicsőséges emberfia 
sincs a hideg sírban. Feltámadott, aho-
gyan előre meg is mondta. 
 Ez az üzenet nekünk is szól: ne 
keressetek rossz helyen! Az életet ne a 
halálban keressétek! A múlhatatlant ne 
a mulandó javak halmozása által akar-
játok megnyerni. Az örökkévalóságot 
ne adjátok fel a jövőtől való félelmetek-
ben. Jézus Krisztus él. Múlhatatlan, 
örök és dicsőséges életet kapott az Is-
tentől. Őt nem fogjuk megtalálni a be-
vásárló szatyrunk alján. Az életet és az 
élőt nem mulandókban fogjuk megkap-
ni. Az élőt egészen máshol kell keresni. 
 
Az igazság az, hogy az angyalok nem 
mondják meg, pontosan hol fogják látni 
őt. Üzenetük annyi: ne a holtak között 
keressétek, mert feltámadott. Emlékez-
zetek szavára: mindezt megmondta 
nektek. Később a tanítványok mégis 
találkoznak vele. Legalább kétszer lát-
ják a feltámadott Urat. Két névtelen 
tanítvány találkozik vele az emmausi 
úton. Akkor ismerik fel Krisztus, ami-
kor megtöri közöttük a kenyeret. Ezt 
követően a tanítványok közösségébe is 
elmegy Krisztus. Megmutatta nekik 
sebeit, majd együtt evett velük. Mind a 
két megjelenése során asztalhoz ült 
tanítványaival.  
 Krisztust, az élőt, ti is megtalál-
hatjátok. Hogy hol? A templom választ 
ad erre a kérdésre, mint ahogy az üres 
sír is választ adott. Minden templom 
úgy van elrendezve, hogy legyen egy 
központi része. Bárhová ül az ember, 
azt az egy helyet jól lássa. A református 
templomokban az úrasztala és a szó-
szék, a katolikus templomokban az 
oltár van ezen a helyen. Ahogyan az 
angyalok szava segített az asszonyok-
nak a helyes irányba terelni a figyelmü-
ket, a templomnak az elrendezése is a 
helyes irányba fordítja tekintetünket. 
Azt parancsolta nekünk az Úr, hogy 
törjük meg a kenyeret és velünk lesz a 
világ végezetéig. A feltámadott Krisz-
tussal az ő asztalánál találkozunk. A 
élet erejét testének és vérének jegyei 
adják nekünk. Az élőt a szent és öröm-
teli vendégségben találjuk meg itt ezen 
a helyen.  
 
Nem kell Jeruzsálembe utazni ahhoz, 
hogy találkozzunk Krisztussal. A tanít-
ványok nagy része sem a szent város-
ban látta viszont az Urat. Galileában, 

északon, a pogányok vidékén jelent 
meg nekik és evett együtt velük. Jelezte 
ezzel, hogy nem a hely a fontos, mert a 
feltámadott Krisztus hatalma kiterjed a 
föld végső határáig. Aki legyőzte a 
halált, az győzelmet arat a szentségte-
len helyek felett is. Krisztust a hit által 
fogjuk megtalálni a hirdetett igében és 
a vele való szent közösségben. 
 

Barta Zsolt  lelkipásztor  

„ÉN VAGYOK A JÓ PÁSZTOR…” 
                                          Ján. 10, 11 
 
Úgy bolyongunk cél és értelem nélkül 
az életünk során, mint a pásztor nélkü-
li juhok. Hiába várunk tiszta szóra, 
védelemre, biztonságra, csak a farka-
sok üvöltése hangzik mindenfelől. 
Félelmetes. 
Mi lenne, ha nem a fülünk, az eszünk, 
a vágyaink irányítanának, hanem a 
hitünk? Ha a hitünkkel is hallanánk, 
nem lennénk magányosan sírók vagy 
nyájban bégetők, mert a jó pásztor 
célt, élelmet, életet ad. 
 

 

„Hű pásztorunk, VEZESD a te árva 
nyájadat”, hogy árvaságunkból, ki-
szolgáltatottságunkból kijussunk. A 
Te szavad adjon nekünk békét és tájé-
kozódást a világ csalóka legelőin, 
hogy ne vezessen félre a kívánatos. 
Kérünk, hogy oktalan bárányból FOR-
MÁLJ minket a te juhaiddá, a nyáj-
szellemet űzze el az egy Lélekkel át-
itatottak testvérisége. Jöjj el értünk a 
mélységekbe is, hogy megtalálj, és 
öledben magasra emelj. Isten Báránya, 
légy pásztorunk! Ámen. 

Gerecsei Zsolt 
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Az ászári reformátusok régóta készül-
tek a megépült gyülekezeti házért tar-
tandó hálaadó istentiszteletre, melyre 
2016. március 12-én, 15:00-kor került 
sor a templomban.   Sokan összegyűl-
tek együtt ünnepelni az Isten által elin-
dított és támogatott építkezés eredmé-
nyét, a 93 m2 nagyságú, a gyülekezet 
és a község lelki életét építő hajlékot.  
Megtisztelő volt az ászáriak számára, 
hogy a hálaadó istentiszteletre az egy-
házkerület részéről eljött főtiszteletű 
Steinbach József püspök és főtiszteletű 
Köntös László lelkészi főjegyző. Az 
egyházmegye tisztségviselői közül je-
len volt Nagytiszteletű Máté László, 
esperes, Bátky Miklós nyug. esperes, 
Gyimóthy Géza gondnok és Bogáth 
István világi főjegyző.  
Az ünnepi istentiszteleten Máté László 
esperes olvasta fel lekcióként a Zsolt 
25,1-7. verseit, majd ezt követően 
imádságot mondott. Steinbach püspök 
úr a felolvasott 25. zsoltárból vette az 
igehirdetés alapigéjét, a 2-5. verseket. 
Az igehirdetésben fontos 
hangsúlyt kapott az Istenbe 
vetett bizalom és remény. 
„Azért épült meg a gyüleke-
zeti ház, hogy évszázadokon 
át hangozzék a „Benned bí-
zom Istenem” – ezért nincs 
semmi baj” – üzenet. Az ige-
hirdetés után a papi imádságot 
Köntös László főjegyző úr 
mondta el.  
A gyülekezet lelkipásztor, Nt. 
Vajsné Fazekas Ibolya meg-
köszönte püspök úr igehirde-
tését, majd köszöntötte az 
egyházkerület, az egyházme-
gye tisztségviselőit, a meghí-
vott vendégeket, az egyház-
megyéből, vagy más megyéből érkezett 
lelkészeket és gyülekezeti tagokat, a 
különböző felekezetből érkezett jelen-
lévőket, a helyi református gyülekezet 
tagjait, a helyi önkormányzat polgár-
mesterét, jegyzőjét, valamint a képvise-
lő-testület tagjait. 
A gyülekezeti ház építésének előzmé-
nyeit, építésének körülményeit, kapott 
támogatások forrásait, azok mértékét, 
valamint a költségek adatait Pekár 
Zsolt presbiter, Ászár község polgár-
mestere ismertette a jelenlévőkkel. Is-
ten hathatós támogatása rajzolódott ki a 
megvalósult építkezés körülményeit, 
folyamatát megismerve. 

Pekár Zsolt, megragadva az alkalmat, 
hogy a szó nála volt, Ászár Község 
polgármestereként mondta el elsőként 
köszöntő beszédét. A képviselő-
testület, amely meghívást kapott az 
ünnepségre, a március 10-i ülésén úgy 
döntött, hogy nem jönnek üres kézzel, 
harminc énekeskönyvvel ajándékozzák 
meg az ünneplő gyülekezetet.  
Ezt követően Nagytiszteletű Petrőcz 
Lászlóné, Mária lelkésznő egy, az 1961
-ben született, az ászári templomról írt 
verssel köszöntötte a számára kedves 
gyülekezetet, hiszen férjével, Petrőcz 
László lelkipásztorral, a gyülekezet 
megválasztott lelkészével tizennégy 
boldog évet töltött Ászáron. Férjének a 
kedves Bibliájából, amelyet Ászáron is 
használt, olvasta fel Marika néni a 
Zsolt 106, 47. versét, amellyel köszön-
tötte a gyülekezetet.   
A köszöntések sorát három dalbetét 
törte meg és egyben színesítette az ün-
neplést, melyet Bertalan Éva (gitár és 
ének), valamint Szabó Tibor(ének), a 

kisbéri református gyülekezet fiataljai 
adtak elő. A fiatalok éneklését követő-
en a gyülekezet 8. osztályos, konfirmá-
cióra készülő diákja, Pekár Csaba 
Zsolt, átéléssel és kellő hangsúlyozással 
szavalta el Dzsida Jenő Templomablak 
c. versét.  
A gyülekezet két gondnoka, Kálmán 
László és Ligeti Gábor ajándékokat 
adott át a köztiszteletben álló egyházi 
és világi elöljáróknak.  
A köszöntések folytatásaként, Főtiszte-
letű Köntös László a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület nevében köszön-
tötte az ünneplő gyülekezetet. A fő-
jegyző úr beszédében utalt a püspök úr 

által is idézett 5Móz 11. fejezet figyel-
meztetéseire: „Vigyázzatok, hogy szíve-
tek el ne csábítson benneteket, el ne 
hajoljatok, ne szolgáljatok más istene-
ket, és ne boruljatok le azok előtt,…
(5Móz 11,16.). „Mivel idegen istenek 
vesznek körül bennünket, ezért legyünk 
öntudatos, hitvallós keresztyének” – 
hangzott a bíztatás.  
Gyimóthy Géza a Tatai Református 
Egyházmegye gondnoka a megye nevé-
ben köszöntette a jelenlevőket és az 
ünneplő ászáriakat. A gyülekezet lelki-
pásztora, Vajsné Fazekas Ibolya felol-
vasta Nagytiszteletű Vancsai Józsefnek, 
a körzet evangélikus lelkészének kö-
szöntő sorait. 
Köszöntő beszédet mondott Dr. 
Mikolasek Sándor Ászár volt jegyzője 
és polgármestere, akinek szolgálata 
idején kezdődtek el a gyülekezeti ház 
építési munkálatai. Mikolasek Sándor 
átadta a gyülekezetnek a falu szülöttjé-
nek, Bruncz János fafaragónak  díszes 
munkáját, egy kelyhet és az áldás-

békesség köszöntést tar-
talmazó falitáblát. 
Főtiszteletű Simonics 
Péter tárkányi és 
nagyigmándi plébános, 
akivel a lelkészházaspár 
együtt szolgál a körzet-
ben, a római katolikusok 
nevében köszöntötte az 
ünneplő gyülekezetet és 
az áldás-békesség kö-
szöntéssel zárta szavait. 
A köszöntések sorát Dr. 
Demeter Lajos ügyvéd, a 
falu szülöttje zárta, akit 
az élet messzire sodort, 
de Isten kegyelméből 
megtalálta az őrhelyét 

Nyékládházán, ahol gondnokként szol-
gál.  
A gyülekezet lelkipásztora a záró ének 
és nemzeti imádságunk, a himnusz el-
éneklése előtt meghívta a jelenlevőket 
az új gyülekezeti ház megtekintésére, 
valamint arra a szeretetvendégségre, 
amelyet a gyülekezet szorgos tagjai és a 
támogatók segítségével a község Kö-
zösségi Házában készítettek el. A temp-
lom mindkét kijáratánál a gyülekezet 
hittanosai, szép, színes, az új gyüleke-
zeti házat ábrázoló igés könyvjelzőkkel 
kedveskedtek a megjelenteknek. 

Vajs Tibor 

 Az idei első Ovisuli alkalom húsvét 
előtti időszakra esett. Így magától érte-
tődött, hogy nem más, mint ennek az 
ünnepnek az üzenete lesz a középpont-
ba.  
Gyülekezetünkben már korábban is 
működött lelkes felnőttek és fiatalok 
közreműködésével a bábmisszió, így 
ezeket az ismeretinket igyekeztünk 
iskolánk tanáraival feleleveníteni. 
Ahogy egyik próba követte a másikat, 
egyre inkább lelkesedtünk, és feszülten 
vártuk a szolgálat időpontját. Mivel a 
bábokat ki-ki már korábban megkapta 
és próbálta vele a mozgást, így a jó 
hangulatú közös gyakorlások alkalmá-
val leginkább a technikai nehézségeket 
kellett leküzdenünk (háttér csere időre, 
reflektorok kapcsolása, a helyes testtar-
tás megtalálása úgy, hogy a fejünk se 
lógjon ki és mi se görcsöljünk be J). 
Aztán eljött a várva várt nap. Nagyon 
jó érzés volt látni – miközben mi már 
készülődtünk – a be-be kukucskáló 
gyermekfejeket. Megragadtak azok a 
csillogó szempárok, amelyekkel talál-

kozhattunk, miközben a húsvét evangé-
liumát hirdettük nekik: Jézus értünk, 
helyettünk és miattunk halt meg és tá-
madt fel, hogy nekünk új életünk lehes-
sen.  
Ennek a jelképe a tojás, és a belőle ki-
bújó új élet. 
Ezt az ismeretet mélyíthették tovább a 
gyerekek, miközben mézeskalács tojá-

sokat díszíthettek, papírból szétnyitható 
tojásokat, és belőle kibújó kiscsibét 
barkácsolhattak. 
A gyermekek között szolgálva megta-
pasztaltuk, hogy miközben adtunk, mi 
még többet kaptunk, és így meggazda-
godva jöhettünk el az alkalomról. 
 

Kovácsné Gombos Tímea  

Az első Virágvasárnapon gyermekek és 
felnőttek együtt köszöntötték a Jeruzsá-
lembe bevonuló Megváltót. Pálmaágak 
lengetésével, hangos öröm kiáltásokkal, 
felső ruhájuk leterítésével fejezték ki 
akkori örömüket. 
Pálmaágaink nem voltak, felső ruhánk 
is a hűvös idő miatt inkább rajtunk ma-
radt, viszont hangunkkal szerettük vol-

na tudtul adni, hogy mi is várjuk a Ki-
rályt, aki nem csak a falu határáig, nem 
is a virágokkal roskadásig megtelt asz-
talokig, vagy a templomig akar bevo-
nulni, hanem a szívünkig, hogy ott fog-
lalhassa el az Őt megillető helyet, és 
vonja uralma alá gondolatainkat, indu-
latainkat, tetteinket, szavaikat, vagyis 
teljes életünket, hogy meglátszódjon 

rajtunk, hogy Hozzá tartozunk. 
Ezek a gondolatok járták át azt az ün-
nepi alkalmat, aminek a dadi reformá-
tus templom adott otthont 2016. márci-
us 20-án, 15.30-tól. Ezen a rendhagyó 
zenés áhítaton gyülekezetünk zené-
szei, gyermek- és felnőtt kórusa szol-
gált. Hisszük, hogy a zongorával, furu-
lyával, hegedűvel, dobbal kísért dalla-
mok, a gyermekek és felnőttek sugárzó, 
örömteli tekintete hozzájárulhatott ah-
hoz, hogy minél több szív megnyílhas-
son a Királyok Királya előtt. 
Ezt követően szeretetvendégségre, és 
jótékonysági virágvásárra került sor, 
melynek bevételét a gyülekezeti szere-
tetszolgálat és a gyermek- és ifjúsági 
munka támogatására fordítjuk. 
 
„Énekeljetek új éneket az Úrnak, éne-

kelj az Úrnak, te egész föld! 
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, 
hirdessétek szabadítását minden nap! 
Beszéljétek el dicsőségét a nemzetek-
nek, csodáit minden népnek!” (Zsolt 

96,1-3) 
 

Kovácsné Gombos Tímea - Dad 

 



XX. évfolyam   4. szám 5.      XX. évfolyam   4. szám 4.      

„Én vagyok az AJTÓ: ha valaki rajtam 
át megy be, megtartatik”  (Jn 10:9). 
Ezzel, a meghívón található igével kez-
dődött a hívogatás a március 14-18-ig 
tartó evangelizációs alkalmakra. Mi is 
az evangelizáció? Az evangélium hir-
detése szól hozzánk, bűnös emberek-
hez, szól a kárhozatunkról, de HIRDE-
TI a bűnbocsánatot, az újjászületést, az 
örök é le tet.  Is ten é lő  igé jé t 
BOZORÁDY ZOLTÁN nyug. evangé-
likus esperes-lelkipásztor hozta el hoz-
zánk, a ref. Bibliaolvasó kalauz erre a 
hétre kijelölt igéivel: Mt. 22-24 fejeze-
tek által. Az igehirdetések mindig Jé-
zusról szóltak, hiszen Ő áll a Biblia 
középpontjában. A királyi menyegző 
tanítása: milyen fontos, hogy LEGYEN 
fehér ruhánk! Élő, személyes, mély 
kapcsolatunk legyen az Úrral, hiszen 
Isten az élők Istene, és én élek, ha az 
övé vagyok. Jézus a világosság, átvilá-
gítja lelkünket, mint a röntgen, de csak 
ha közvetlen kapcsolatban vagyunk 
Vele. Isten azt akarja, hogy Szentlelke 
bennünk legyen, Ő legyen az úr az éle-
tünk felett. Ha Jézus kivonja magát a 
világból, annak vége lesz. Ami kínokat 
átélünk nemzedékről nemzedékre, még 
nem a vég. Isten meg akarja menteni az 
embereket (mivel szeret bennünket) az 
örök szenvedéstől, de ezt nekünk is 
akarni kell. Tudjuk azt mondani: Uram 
a tied akarok lenni, és úgy legyen min-
den dolgom, ahogy Te akarod. Az ige-
hirdetések után személyes bizonyságté-
telek is elhangzottak.  Bátran vallást 
tettek, hogyan fogadták be az életükbe 
Jézus Krisztust. Ha mi is visszagondo-
lunk életünk dolgaira, rá kell ébred-
nünk, hogy Jézus mindig ott volt ve-
lünk, csak nem vettük észre!  El tudjuk-
e fogadni, hogy Jézus az Út, az IGAZ-

SÁG és az ÉLET? Csak úgy mehet 
valaki az Atyához, ha elfogadja őt és a 
tanításait. Öltsük magunkra Isten fegy-
verzetét az Efezusiakhoz írt igeversek 
szerint (Ef.6:10-20), hogy megerősödve 
ellen tudjunk állni a gonosznak. Leg-
fontosabb feladataink pedig: a napi 
imádság, a Biblia napi szinten történő 
olvasása, a gyülekezet közösséghez 
tartozás, és hogy a környezetünkben 
mindenkinek beszéljünk Jézusról! Az 
Úr mindenkit tanúnak hív, melyre vála-
szul álljon itt az alábbi ének: 
  

Somogyi Lajosné, Ászár 

  

Március első két hetében folytatódott a 
Hit és… előadás sorozat gyülekeze-
tünkben.  
Először a lelkészházaspár nyári belfasti 
tartózkodásáról láttunk és hallottunk 
képes beszámolót. Bemutatták szá-
munkra Észak-Írország történelmét, 
vallási és egyházi életét. A képek által 
szinte mi is végigsétálhattunk Belfast 
utcáin és az Óriás útjának nyolcszögle-
tű bazalt kövein.  
Az utolsó közös szerda estén pedig 
Szabó György, veszprémi építész tar-
tott számunkra képmeditációt. A 14. 
században élő olasz festőművész, 
Duccio Bevonulás Jeruzsálembe című 
festménye alapján kerülhettünk közel a 
virágvasárnapi eseményekhez. Az alka-
lom egy beszélgetős játékkal kezdődött. 
Anélkül, hogy ismertük volna a fest-
ményt, választani kellett egy kinyomta-
tott képrészletet, amiről mindenki el-
mondta, hogy milyen emlékeket idéz 
fel benne az, amit lát. Majd felnőttek és 
gyerekek együtt próbálták kirakni a 
teljes képet, megfigyelve, hogy Jézus 
alakjához képest hova került a saját 
képkockája. Egy átvezető ének után 
meghallgattuk a virágvasárnapi történe-
tet Lukács evangéliumából. A sötét 
teremben csak a kivetített képet láttuk 
magunk előtt. Előadónk a kép szereplő-
ire és fő motívumaira irányítva figyel-
münket egyszerre vezetett végig ben-
nünket a festményen és a történeten. 
Ezután segített felfedezni nekünk a 
festmény egy másik olvasatát is. Az 
üde zöld, lombos fügefa alatt megmu-
tatta azt a kiszáradt bokrot, ami Jézus 
kereszthalálának a szimbóluma. A kép 
jobb sarkában szereplő, sötétségbe nyí-
ló ajtó nem csupán a titkok világába 
vezet, hanem Jézus sírboltját jelképezi. 
A bal felső sarokban lévő nyolcszögle-
tű templom pedig nem csupán a sienai 
székesegyházat idézi a képre, hanem 
Jézus feltámadását: a nyolcadik napot, 
az új teremtés napját. Úgy gondolom, 
hogy idén is érdekes előadásokat hal-
lottunk, feltehettük kérdéseinket és 
tartalmas estéket tölthettünk együtt. Ezt 
mutatta az érdeklődők magas száma is.  
 

Barta Lívia  

Ma már rengeteg módon (főleg virtu-
álisan) lehetnek közösségben a fiata-
lok, de a valós kapcsolatokat és ki-
kapcsolódást mégis a személyes je-
lenlétet igénylő közösségi alkalmak 
jelentik. Erre lehetőséget adva 2016. 
március 2-én egy újabb, fiatalabbak-
ból álló ifjúsági csoport indult Dadon, 
bokodi és dadi, ill. minden máshon-
nan is érdeklődő 6., 7., és 8. osztályos 
fiatalok részére. Törekszünk arra, 
hogy fiatalos, lendületes alkalmakat 
tartsuk, melyek középpontjában Isten 
igéje áll, és az abból a mindennapok-
ba is magunkkal vihető üzenet. Be-
szélgetések során mindenki kifejtheti 
a véleményét az adott témához, az 
iskola keretein kívül kicsit kötetle-
nebb formában is találkozhatnak Isten 
igéjével, amellyel hisszük, hogy jelle-
mük épülhet, hitük szilárdulhat. Ter-
mészetesen az is fontos számunkra, 
hogy a fiatalok jól érezzék magukat, 
ezért a játéknak is teret adunk. Az 
alkalmak minden szombaton délután 
3 órakor kezdődnek a dadi református 
gyülekezeti házban (Fő u. 26.). Min-
denkit szeretettel várunk! Kérjük, ha 
tehetik, hordozzák imádságban ezt az 
alkalmat, hogy valóban Isten áldása 
kísérhesse. 
 

Takács Vivien és Deák László 
ifivezetők 

 

 Így nevezte magát dr. Nagy Lajos, 
nyugalmazott madari lelkész és a Ko-
máromi Református Egyházmegye 
egykori esperese, egyetemi tanár. Nagy 
Lajos február 7-én volt az ácsi gyüleke-
zet vendége, az istentiszteleten igehir-
detéssel szolgált. Visszaemlékezett 
azokra az időkre, amikor pályája kez-
detén Körmendi Lajos lelkipásztor mel-
lett szolgált segédlelkészként. Ugyan-
akkor friss, megható és szívig érő üde-
séggel hirdette a rábízott üzenetet Áb-
rahám és Izsák története alapján. Isten-
tisztelet után a gyülekezeti teremben az 

egykori ismerősökkel találkozott, a régi 
idők felidézése mellett szó esett szolgá-
latairól, és örömmel hallhattuk, hogy 
ma is aktívan tanít óraadóként Piliscsa-
bán, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen. Életére és szolgálatára Isten 
áldását kérjük! 
 

Gerecsei Zsolt 

Megbocsájtó szeretet 
 
Kemény a szívem, tán kérges is 
megkeményítette száz tövis. 
A bántás tüskéi, mind mélyebbre 
fúródtak bele sebzett szívembe. 
 
Keresem a gyógyírt, mind hiába. 
Bűnbánón gondolok Isten Fiára, 
Kit értünk feszítettek keresztfára. 
Az Ő élete volt bűneink ára. 
 
Tanuljunk Tőle megbocsájtást, 
bűneinkből nyerjünk feloldozást. 
A mindent megbocsájtó szeretet, 
meggyógyítja a sebzett szíveket. 
 
Schmerl Viktorné, Bakonysárkány 

      Miből van 
 
Hogy kit mire neveltek 
Hogy kinek mit hagyhattak 
Meglátszik biz költésén 
Jobb, ha látszik gyűjtésén 
 
Sárból is készül fészek 
Lehet otthonos, meleg 
S, ha le nem vered van 
S bízz újra használják 
 
Javítani bizony kell 
Mint régi épületet 
Legfontosabb mégis a 
Fióka és szeretet 
 
Lehet bár márvány házad, 
Ha nincs benne kikelet 
Nincs igazi boldogság 
Mert anélkül nem lehet 
 
Gyere gyűjts velem együtt 
Nekem is kell kikelet 
Gyermekeinknek gyűjtök 
Legyen hozzá szeretet 
 

Tatai Ferenc Ete, 2016-03-28 


