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 Egy kissé záporos májusi délutánon 
gyülekeztek írók, olvasok a Kerényi 
Béla Diakóniai Intézmények konferen-
cia termébe, hogy megünnepeljék és 
felidézzék a Hét Határ református újság 
születését, az indulás körüli örömöket, 
gondokat, az akkori fogadtatást. 
Szemeti Ferenc, helybéli lelkipásztor a 
napi ige olvasásával és imádsággal 
nyitotta meg az alkalmat.  
Bogáth István a Hét határ felelős szer-
kesztője köszöntötte a megjelent ven-
dégeket, valamint előadónkat, Köntös 
Lászlót a  Dunántúli Református Egy-
házkerület főjegyzőjét . 
Köntös László előadásában a Dunántúli 
Református Lap szerkesztéséről be-
szélt, felvázolta az újság szerkesztését, 
a negyedévente megjelenésének nehéz-
ségeit, örömeit. 
A múltról Sugár Tamás, nagyigmándi 
lelkipásztor beszélt. A Hét Határ havi-
lap születése négy család nevéhez és 
barátságához köthető. Az akkor császá-
ron szolgáló Szabó házaspár, a dadi 
Gerecsei házaspár, a kömlődi, bokodi 
és oroszlányi  szolgálatban lévő Sugár 
házaspár és a kömlődi Bogáth házaspár 
voltak az alapítók, ők voltak megálmo-
dói az újságnak. 
Elmondta milyen célból is jött létre az 
újság, melyek voltak azok a feladatok 
melyeket maguk elé tűztek. A legfőbb 
cél persze az volt, hogy az örömhírt 
eljuttassák minden környékbeli refor-
mátus családhoz 
Bogáth István magáról az újságról be-
szélt, melyet szinte gyermekének te-
kintve minden részét, szerkezetét jól 
ismeri.  Istvánt valamikor a 90-es évek 
elején ismertem meg egy újságíró stú-
dió tanfolyamon, őt bízták meg az új-
ság szerkesztésével.      A megalakult 
szerkesztőbizottság nagyon szívesen 

fogadta minden kedves gyülekezeti 
testvér írását, így színesítve a lapot, 
beszámolva egy-egy közösség életéről. 
A később létrejött  alapítvány biztosí-
totta a fennmaradását az újságnak, hi-
szen hónapról-hónapra ingyenesen jut 
el az olvasóhoz  az 1400  példány.  
Elkészítéséhez szükséges anyagi forrást 
mára a gyülekezetek befizetései bizto-
sítják.  A hosszú 20 év es idő alatt vál-
tozott ugyan az arculata, a fehér alapon 
kék betűket a nehézkes olvasás miatt 
felváltotta a kék hátterű fekete betűs 

változat,   a megszokott rovatok ugyan-
azok, ugyanott találhatóak az évek fo-
lyamán. Nagyon várják a kicsi gyere-
kek a gyereksarkot, a kis fejtörőket, 
ugyancsak felemelő, amikor az olvasó 
értesülhet gyermekek születéséről, kon-
firmálókról, és sajnos kicsit szomorú 
rovat is az élet velejárója, melyben az 
elhunyt testvérek neve szerepel.  
Újságot írni nehéz, mondta  nehéz, 
mert szószólója sok embernek az, aki 

forgatja a tollat, felelősség, mert kisebb 
közösségben hatványozottan érvényes, 
hogy hitelesnek kell maradni, hiszen az 
utcára kilépve rögtön jön a visszajel-
zés, ha valamilyen tévedés történne. De 
ugyanakkor szép és felemelő is, amikor 
megállítják az embert, hogy megkö-
szönjék az olvasók, hogy megírtuk, 
megemlékeztünk, nem feledtük, egy-
szerűen csak közreadtuk mindazt, ami 
érdekelheti a közösséget, mindazokat, 
aki várják és forgatják az újság lapjait.  
Születésnapon kívánni illik, és mi más 

is lehetne a kívánságban, mintsem, 
hogy éljen meg még sok 20 évet a Hét 
Határ, Bogáth Istvánnak, a szerkesztő-
bizottságnak erőt-egészséget kívánva 
ehhez, és nem utolsósorban azt, hogy 
legyen utánpótlás, legyenek ambició-
zus fiatalok, akik folytatni tudják ezt a 
szép munkát. 
 

Varga Katalin 
  

" Hosszú volt az Út,  
   mely most véget ért,  
  fáradt tested megpihenni tért.  
  Végső utadra indulj megnyugodva, 
  szeretetünk elkísér égi otthonodba. 
  Nem leszel magányos, oda fenn már 
várnak, 
  adj Uram nyugalmat az Édes-
anyánknak" 
 
Vörös Árpádné Ilonka nénire emlé-
kezve, a Gyászoló Család  

 
Május 6-án került sor a Tatai egyház-
megye egyik központi reformációs 
megemlékezésére, a Gályarab-túrára. A 
szervezőknek az volt a szándéka, hogy 
a túra során felkeressék azokat a gyüle-
kezeteket, amelyekből egykor hitvalló 
lelkészek kerültek gályarabságra. Az 
első túrán Ácsról indult a csapat, ahol 
Komáromi Sülye István gályarab lel-
készre emlékeztek. Az ő szabadulásá-
nak emlékére öntött ún. „gályarab-
harang” hangja mellett indultak el az 
első résztvevők. A regisztrációs idő 
lezárásakor a mintegy 80 résztvevő már 
úton volt. Ki gyalog, ki kerékpárral, ki 

futva tette meg a távot: kb. 17. kilomé-
tert Szőnyig.  Ott a szőnyi gyülekezet 
vendéglátása mellett megismerkedhet-
tek Alistáli György gályarab lelkész 
életével. Az alkalom nem jöhetett volna 
létre a Komáromi Természetjáró Szak-
osztály és az Ácsi Természetjáró Ba-
kancsos Klub tagjainak önzetlen segít-
sége nélkül. Ők állították össze az útvo-
nalat, járták le és szalagozták ki a távot, 
fontos szakmai hátteret biztosítottak, 
gondoskodtak a frissítő pontról. Köszö-
net illesse őket ezért! A résztvevők egy 
kis füzetkét kaptak kézhez, amelyben a 
gályarabok rövid története mellett ma-

radt hely a bélyegzésnek is. Induláskor 
térkép, célba éréskor emléklap egészí-
tette ki a kis „csomagot.” A tervek sze-
rint a túra második útvonala Császárt, 
Szákszendet és Kocsot kötné össze, 
előre láthatóan szeptember 16-án. 
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Kedves Gyerekek!  
 
A reformáció 500. évfordulója alkal-
mából már olvashattatok két nagy re-
formátor, Luther Márton és Kálvin 
János, gyermekkoráról. Ma Zwingli 
Urlich, Svájc első református lelkészét 
szeretném bemutatni nektek. 
Zwingli nagyon szeretett prédikálni. 
Még Luthernél is hamarabb, 1516-ban 
elkezdte máshogy hirdetni Isten igéjét, 
mint a többi pap. Csak a Bibliából pré-
dikált és vasárnapról vasárnapra sorra 
vette az igeszakaszokat. Nem hagyott 

ki, nem ugrott át semmit. Máté evangé-
liumával kezdve végigment az Újszö-
vetségen, majd a visszatért az Ószövet-
ségre.  
A Bódeni-tóhoz közel, a svájci hegyek-
ben, egy kis faluban született az 1484-
es esztendő első napján. Mindig szíve-
sen emlékezett erre a helyre, a falu 
tiszta világára. Fából készült szülői 
háza még ma is áll Wildhausban. Nevét 
édesapjáról kapta, akit szintén 
Urlichnak hívtak. Ő volt a falu bírója. 
Összesen tízen voltak testvérek, ő volt 
a hatodik a sorban. A kiterjedt család-
ban voltak papok és dékánok is. Egyik 
nagybátyja esperes volt. Ő egyengette 
és anyagilag is segítette tanulmányait. 
Ennek köszönhetően először Bernben, 
majd Bécsben tanult, végül Baselben 
fejezte be az egyetemet. Tanító és pap 
lett belőle, aki nemcsak latinul,de hébe-
rül és görögül is jól tudott. 1506-ban 
szentelték pappá. Mielőtt a zürichi 
nagytemplom (Grossmünster) lelkésze 
lett, két faluban szolgált. Vonzotta a 

katonaság is. Fiatal korában és később 
is többször elkísérte a svájci zsoldos 
katonákat hadjáratokra, hogy bátorítsa 
őket, vigasztalja őket, sőt ha kellett 
még harcolt is velük. Így történhetett 
meg, hogy halálát is a csatatéren lelte, 
1531. október 11-én a kappeli csatában 
sebesítették halálra.  
Zwingli nem lett gazdag, de semmiben 
sem szenvedett hiányt. Nagy családban 
született és feleségével, Anna 
Reinhardt-tal, neki is nagy családja lett. 
Azt vallotta, hogy „minden Istené, mi 
csak vagyonkezelők vagyunk”. Vagyis 
a pénzre és minden vagyonra úgy te-
kintett, hogy az Istené, Isten ajándéka 

és azért kap-
juk, hogy gaz-
d á l k o d j u n k 
vele. Jól kell 
vele gazdál-
kodni: takaré-
kosan és meg-
fontolva. Ezt 
pedig tanulni 
kell. Nemrég 
az egyik gyer-
mekem elment 
osztálykirán-
dulásra és már 
az első hely-
színen elköl-
tötte a zseb-
pénze felét. A 
második he-
lyen még egy 

valamit tudott venni és már nem ma-
radt arra pénze, hogy délután fagyizni 
tudjon. Meg kell tanulnunk nem elher-
dálni még a zsebpénzünket sem, hogy 
aztán később, felnőtt korunkban, be 
tudjuk osztani fizetésünket. Ez azt je-
lenti, hogy átgondoltan tudjuk használ-
ni pénzünket és mindent, amink csak 
van.  
A másik fontos 
dolog, amit meg-
t a n u l h a t u n k 
Zwinglitől, az 
imádkozás fontos-
sága. Minden haj-
nalban imádkozás-
sal és bibliaolva-
sással kezdte a 
napot. Azt mond-
ta: „Ha az ember 
épül a jó emberek-
kel való társalgás-
ból, mennyivel 
inkább abból, ha 
Istennel beszélge-

tünk... Aki megszokta, hogy Istennel 
gyakran társalogjon, az mindig meg-
erősödve és vidáman érzi magát az 
imádság után." Ti megszoktátok már, 
hogy Istennel gyakran társalogjatok? 
Nem csak a hittanórán, nem csak a 
templomban, hanem otthon is, reggel 
vagy este, evés előtt vagy után, egy 
dolgozat előtt vagy egy felelés után, 
egy kirándulás alatt vagy a hazaérke-
zéskor… Ha valaki beteg a családban 
vagy örömteli esemény történt, ha félsz 
valamitől vagy ha elmúlt a baj. Istennel 
mindig beszélgethetünk! Társalogjatok 

vele minél többet, hogy ti is vidámab-
bak és kiegyensúlyozottabbak legye-
tek!  
 

Szeretettel: Barta Lívia 
 
 
1. Zwingli Urlich 1484--1531 
2. Zwingli szülőháza 
3. Gorssmünster, Zürich 

 

 

  Ki a Lélek? Hogyan munkál a gyü-
lekezetek, a felekezetek, a nemzet 
életében? Steinbach József dunántúli 
püspökkel, a Magyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 
elnökével a balatonalmádi parókián 
beszélgetett a Reformátusok Lapja 
pünkösdre készülődve. 
 
A Balaton partján óhatatlanul fel-
vetődik a kérdés: hat-e egy gyüleke-
zet lelkiségére az őt körülvevő ter-
mészeti környezet szépsége? 
Kálvin szerint a világ istentranszpa-
rens, amelyben megtapasztaljuk a 
teremtő és gondviselő Isten közelsé-
gét, jelenlétét – nem a természeti teo-
lógia, hanem Isten általános kijelenté-
se értelmében. Ez a Szentlélek általá-
nos kenete. Ennek megtapasztalásá-
hoz tudatosan és rendszeresen töre-
kednünk kell kiszakadni abból, ami-
ben benne vagyunk, hogy aztán a 
Szentlélek segítségével vissza tudjunk 
térni abba. Minden, ami ebben a vi-
lágban az Isten eredeti akarata szerint 
szép és jó, az a Szentlélektől való. A 
Lélek munkál az egyes hívő ember 
életében is, amikor hitre segíti, és 
munkál a gyülekezet életében is: pün-
kösd az egyház születésnapja. Mi 
gyakran csak a Lélek utóbbi két mun-
kájára szeretünk tekinteni, pe-dig 
nagy élmény felfedezni a Szentlélek 
általános munkáját egy sétában, színi 
előadásban, filmben, könyv-ben, dal-
ban. 
A Biblia több különböző működés-
módját írja le a Szentléleknek. Ő 
az, akivel Isten felruház némelye-
ket, aki galamb formájában alá-
száll, szélként fú, áradó, mindent 
elsodró, élő vízfolyamként betölti a 
hívő embert. Van-e különbség a 
Lélek ó- és újszövetségi működése 
között? 

A Szentlélek a Szentháromság harma-
dik személye. Öröktől fogva van, de 
nem hozott új tartalmat, hanem arra a 
Krisztusra mutat rá, aki a teremtésben 
is ott volt, hiszen Krisztus által, őrá 
nézve, őbenne teremtetett minden. Is-
ten Lelke lebegett a vizek felett a te-
remtéskor. Eb-ből következik, hogy 
amikor Isten megformálta az embert a 
föld porából, önmagából adott neki: 
Lelkét lehelte az ember szájába. A bib-
liai antropológia lényege is ez: a test 
Isten Szentlelke által él, és így, a 

pneuma által kezd egzisztálni testünk-
ben a saját lelkünk, a pszichénk. Egy-
szerűbben mondva: minden lélegzetvé-
telünkkel az éltető, élő, egyetlen Isten-
ről teszünk bizonyságot, ha akarjuk, ha 
nem. Ez döbbenetes. A Szentlélek má-
sodik munkája, amikor az ő kikutatha-
tatlan titka és rendelése szerint embere-
ket hitre segít, újjászül a Jézus Krisz-
tusban, és azokat, akiket újjászült, el is 
hívja szolgálni valamely konkrét gyü-
lekezetbe. A harmadik fokozata a Lé-
lek munkájának azokban a kivételes 
időkben, helyzetekben nyilvánul meg, 
amikor az újjászületettek közül néme-
lyeket konkrét, különleges, erő feletti 
feladatra hív az Isten, amelyhez Lelke 
által megadja az erőt. A Lélek e meg-
erősítő mandátuma meghatározott ide-
ig tart – erről mondja Mikeás, 
hogy „engem azonban betölt az Úr 
lelke erővel, igazsággal és hatalom-
mal” , és alkalmassá tesz a kijelölt fel-
adatra. Ha a feladatnak vége, Isten nem 
vonja meg Lelkét az embertől, de ezt a 
plusz erőt elveheti tőle. Ilyenkor bölcs 
döntés elengedni a feladatot, amit Isten 
kivett a kezünkből. Nagy hiba, ha nem 
fedezzük fel, mire hívattunk, vagy 
megpróbálunk engedetlenül elmene-
külni előle – nem lehet egyébként –, de 
még nagyobb hiba, ha nem vesszük 
észre, amikor a nagy küldetés után 
Isten más, egyszerűbb feladattal akar 
minket megbízni, mással akarja meg-
tölteni üres kezünket, szívünket. Sok 
nyomorúság származik ez utóbbiból, 
vagyis ha nem tudjuk elengedni azt, 
amit az Isten már régen kivett a ke-
zünkből, és ahhoz már nem ad Szent-
lelket, erőt, bölcsességet. A Szentlélek 
az Ószövetségben ígéretként, az Újszö-
vetségben beteljesedésként mu-tat rá 
Jézus Krisztusra, a megtartóra, élő-vé 
és hatóvá teszi a belé vetett hitet a gyü-
lekezet közösségében. Nagyon fontos a 
sorrend: először a közösség, aztán a 
belső szoba csend-je. Kálvin is hangsú-
lyozza, hogy a gyülekezetben, az Igére 
figyelve adatik a Szentlélek, ez után 
jöhet az egyéni kegyesség ideje. 
 
A teljes beszélgetést a 
www.reformatus.hu oldalon olvas-
hatja el 
Az interjú megjelent a Reformátusok 
Lapja 2017. június 4-i számában. 
Forrás: www.refdunantul.hu 

Szentlélek 
  
Fújj át rajtam, te szél! 
Őszből tavaszba rontó-bontó. 
Játszd ki magad együgyűségben, 
Önkörző, buta gyöngeségben! 
Ez én vagyok. 
Szétszaggatott élet rongydarabjain 
Csúfolódva sorsok szeszélyével 
Mondd el, te szél, hogy félelmeimen 
kacagtál! 
Cikázásodban fölpörösnek érzed ma-
gad. 
S tán többször nyertél, 
De van egy másik szél, több ennél. 
Több nálad, te ördögi bukfenc, 
Mert nem hunyt el, mióta támadt. 
Úgy támadt, hogy nincs rá utánzat. 
Szentlélek, szívem győzedelme, 
Esengek érted fölremegve. 
Mélyeimből, avarlevélből, 
Abból az őszi televényből 
Fújsz, te nagy szél, Szentlélek Isten, 
Ahol a tiszta lét a minden. 
Tépd el förmedt szemű Sárkányt! 
Zsinegje roncs darabja száll már. 
  
Írta Öllős Mór Ászáron, 1975. április 
13-án. 
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„Amikor megérkezett, és látta az Isten 
kegyelmét, megörült, és bátorította 
mindnyájukat, hogy szívük szándéka 
szerint maradjanak meg az Úrba, mivel 
derék ember volt, telve Szentlélekkel és 
hittel. És igen nagy sokaság csatlako-
zott az Úrhoz.” (Ap.Csel. 11, 23-24.) 
A Konfirmációs találkozó visszatekin-
tés, számbavétel és hálaadás, előrete-
kintés. Visszatekintés az emlékeink 
által – annyi minden történt a felkészí-
tés alatt, s a konfirmáció napján. Sok-
sok izgalom – látom az idén konfirmáló 
fiatalokon is. Tapsonyi Sándor, Császár 
Lajos, Marosi József és Pánti László. 
Visszatekintés az elmúlt évekre, évti-
zedekre: iskolák, munkahelyek, talán 
nyugdíj. Házasság, gyermekek, unokák, 
talán dédunokák. Egészség, betegség, 
örömök és bánatok. 
Számbavétel: mennyien vagyunk, kik-
ről tudunk, kik tudtak eljönni. S persze 
fogadalmunkról: hűek leszünk és mara-
dunk református hitünkhöz és egyhá-
zunkhoz. Mennyire sikerült megállni 
ezekben? Az imádság, az Isten szeretet 
része maradhatott-e az életünknek. 
Hálaadás: a mai napért, a találkozás 
öröméért. Ugyanakkor az Isten vezeté-
séért, gondviseléséért az életünkben, 
szeretteink életében. 
Előretekintés: mit szeretnénk mi? Mi-
lyen teveink, elképzeléseink vannak a 
jövőre nézve? Hol kap abban szerepet 
Isten, akarjuk-e, kívánjuk-e az Ő ke-
gyelmére bízni életünket? Hogyan tu-
dunk a továbbiakban is kitartani hitben, 
hagyományban, református örökség-
ben. 
Kerek évforduló: 500 éves a reformáció 
– jubileumi találkozás. 
Ige – könyvjelző 

Rövid kis helyzetértékelés, 
körbetekintés a mai napi Ige. Előtte 
kitekintésképpen olvashattuk Saul meg-
térését, „pálfordulását”, majd a pogány 
misszió kezdetét Péter és Kornéliusz 
találkozásában. 

Ebben a szakaszban előttünk 
áll az ősegyház térhódítása. Immár nem 
csak a bibliai tájakon és nem csak a 
választott néphez szól Isten Igéje. Föní-
ciáig, Ciprusig és Antiókhiáig eljutnak 
a hit térítői, s üzenetük megszólít görö-
göket, s talán más nemzetiségűeket is. 

Ennek az örömteli hírnek a 
hallatán küldi ki a jeruzsálemi 
„anyagyülekezet” Barnabást, hogy néz-

zen körül Antiókhiában. Barnabás 
„látta az Isten kegyelmét” és 
„bátorította mindnyájukat … hogy ma-
radjanak meg az Úrban” 

Reformáció 500. emlékéve, 
rengeteg ünnepséggel és kiadvánnyal. 
Méltó módon megemlékezünk. 
Mi lenne, ha hozzánk térne be Barna-
bás? 

Látná az Isten kegyelmét? 
Kiábrázolódik rajtunk hitünk megtartó 
ereje? Hitünk és reménységünk híre 
e l j u t n a  a  j e r u z s á l e m i 
„anyagyülekezethez”? 

Látná az Isten kegyelmét. Mert 
emberi gyengeségeink és hibáink elle-
nére Isten 2000 éve megtartja az ő né-
pét, 500 éve megtartja a reformáció 
hagyományát, s gyarapítja az Ő Egyhá-
zát. 

Barnabás minket is bátorítana 
– helyette bátorít a mindennapi Ige 
szava: maradjunk meg az Úrban! 
Eleink komoly üldözések és nélkülözé-
sek között is megmaradtak. A római 
birodalom sem volt képes megtörni az 
első egyház hitét. Az ellenreformáció 
vagy gyászévtized sem tudta felszámol-
ni református őseink hitvallásos ragasz-
kodását. 

Minket is buzdít a Szentírás 
szava: „maradjunk meg az Úrban”. 
Mert ha sok minden is változott kétezer 
év alatt, ötszáz év alatt,az elmúlt évek – 
évtizedek alatt,  a lényeg ma is ugyan 
az. Isten szeret bennünket, s Jézus 
Krisztusban megváltás készített szá-
munkra. Ma is Ő az Út, az Igazság és 
az Élet. Megmaradni az Úrban, az Ő 
szeretetében és népe, egyháza közössé-
gében ma is a teljességet jelenti szá-
munkra. 

 

Barnabás látogatása eredményeképpen 
„igen nagy sokaság csatlakozott az Úr-
hoz”. Ha a reformáció 500 éves emlék-
éve nem csak ünnepléssorozat, de hit-
beli megújulás, az Úrban való megma-
radás, akkor a nagy sokaság csatlakozá-
sa 2017-ben sem fog elmaradni… 

 
Sugár Tamás  

Nem csak a találkozó programja és 
megszervezése, de maga helyszín is 
rendhagyó volt a Tatai Református 
Egyházmegye presbitereinek legújabb 
találkozóján.   
A helyszín a Dad melletti Gombos tó és 
környéke volt, ahol a csodálatos termé-
szeti teremtett környezetben újszerű 
szervezéssel, elgondolással hívogatták 
a résztvevőket. 
A megnyitóig közel ötven fő regisztrált. 
  A kezdő áhítatot Kovács Tamás, dadi 
lelkipásztor tartotta. Ő Isten Igéjét a 80. 
Zsoltár 4. verse alapján hirdette.  
A Bibliából több példát említett amikor 
megújulásra és megújításra volt szük-
ség. Ilyennek említette Jósiás reformjait 
az Ószövetségből, de beszélt a 
laudiceai gyülekezet példájáról is. 
Elmondása szerint a megújulást meg 
kell előznie a bűnbánat tartásnak és 
azután a megújulásnak mindenkor alul-
ról kell jönnie. Nem csupán vallási 
megújulást kell elérni, azzal együtt kel 
járnia az erkölcsi megújulásnak, meg-
tisztulásnak is.  
   A találkozó vezér gondolata, mit te-
hetek én egyházam megújításáért. A 
megújítás igényét mindannyian érez-
zük, azonban a mikéntjét már nehezen 
tudjuk megfogalmazni. Nem is beszél-
ve arról, hogyan is kellene megvalósíta-
ni. 
Szűcs Attila beszélt erről, aki a dadi 
székhelyű Református Jövőért Alapít-
vány elnökeként, mint házigazda szer-
vezete meg a találkozást. 
Elmondása szerint régóta várták már 
ezt a más jellegű konferenciát, melyen 

nyíltan beszélve, mindenki véleményé-
nek teret adva kívánnak megszervezni. 
A fő cél, hogy presbitereink mindent 
kövessenek el szeretett egyházunk 
megmaradásáért, fejlődéséért. 
A konferenciát Balog Zoltán, az Embe-
ri Erőforrások  Minisztere levélben 
köszöntötte, melyet Szűcs Attila olva-
sott fel. 
   A Dunántúlon már nagy hírnévre 
szert tett Hajdú Zoltán Levente, szóládi 
lelkipásztor  tartotta a gondolatébresztő 
és gondolatmegmozgató előadását. Ő 
egy szavai szerint nullára futott gyüle-
kezet tudott megújítani, ahol valódi 
ébredés indult el és alakult olyan kö-
zösség amely ma minta és példa arra, 
hogy valóban lehetséges mindaz amiről 
beszélünk, konferenciákat tartunk.   
Tartsuk szem előtt, hogy a „ránk bízott 
egyház” egyben azt is jelenti: Rám bí-
zott egyház. 
Fontosnak érzi, hogy ne a hitedet 
méricskézzed, hanem kezdj cselekedni! 
  Az előadást a szervezők gondolatéb-
resztőnek szánták, de ami a legfonto-
sabb a résztvevők személyes vélemé-
nyére is kíváncsiak voltak. Ennek leg-
jobb módja a kiscsoportos beszélgetés, 
melyben ha elég időbeli teret adnak, 
akkor biztosan mindenki szóhoz jut. Az  
nem lehet, hogy a presbiternek ne le-
gyen véleménye! Ennek érdekében  
négy csoportra alakult a gyülekezet és 
megkezdődhetett a vélemények, gondo-
latok csokorba szedése. 
Vezérfonalnak a szervezők három fő 
kérdéscsoportot fogalmaztak meg. 

1. Szükség van e egyáltalán ilyen kötet-
len jellegű és tartalmú találkozásokra. 
2. Mit jelenthet a cselekvő felelősség az 
egyes presbiterek számára? Kiért, vagy 
miért vállalhat felelősséget egy presbi-
ter a református jövő építésének érde-
kében? Milyen területen járulhatok 
magam is hozzá?  
3. Milyen gyakorlati példákkal tudjuk 
gazdagítani egymást az egyházmegye 
gyülekezeteiből felelős és cselekvő hit 
gyakorlati megnyilvánulás tekinteté-
ben?    
Minden várakozást felülmúlt az aktivi-
tás amelyet a részvevők mutattak, való-
ban sok vélemény jött felszínre melyek 
között szép számmal akadt a problémák 
és hiányosságok felvetésére utaló is. 
Ezek a megnyilvánulások is azt bizo-
nyították, hogy a jelenlévők felelősség-
gel gondolnak egyházunk jövőjére. Sok 
jó ötlet, gondolat fogalmazódott meg 
amelyeket a csoportvezetők ismertet-
tek. 
Mind a négy csoportban egyértelműen 
megfogalmazódott, hogy le kell vet-
nünk azokat a félelmeinket amelyek 
akadályoznak bennünket abban, hogy 
megszólítsunk másokat is. 
Tegyük ezt bátran, hiszen Isten orszá-
gának építésén dolgozunk! 
Tartsuk azt is szem előtt, hogy minden 
idő alkalmas az evangélium hirdetésé-
re. Higgyük el magunkról, hogy mi is 
képesek vagyunk erre! 
Mindezek után a  dadi Fénysugár Gyer-
mekkórus műsorát hallgathattuk meg. 
Ez a produkció, melyet a református   
iskola kisdiákjai mutattak be, valódi 
fénysugarat mutatott a jelenlévőknek. 
Olyan produkciót láthattunk amely 
méltó lenne arra, hogy a gyerekek na-
gyobb nyilvánosságot kapjanak. Akik 
még nem hallották eddig őket, bizony 
szájtátva élvezték az előadást. 
Szűcs Attila zárszavában jegyezte meg, 
hogy íme most hallottuk református 
jövőnket, érdemes tehát dolgozni értük. 
Kiemelte azt az egy szót, melyet a kon-
ferencia üzeneteként is megfogalmaz-
tak: TEDD !   
Az alkalom közös vacsorával zárult. 
Köszönjük, hogy a Református Jövőért 
Alapítvány vendégei lehettünk. 

 
Bogáth István 

 

ÉDESANYÁK 
REFORMÁCIÓJA emlékezés egy 
dadi hívő édesanyára címmel kerül 
sor 
 2017. június 11-én, vasárnap  
17.00 órai kezdettel a dadi reformá-
tus gyülekezeti teremben (Dad, Fő u. 
28.) 
 Petrőcz Lászlóné református lelki-
pásztor könyvbemutatóval egybekötött 
bizonyságtételére versein és élettörté-
netén keresztül. 
 
Közreműködik lánya:Veres György-
né Petrőcz Mária énekművész és 
tanár. 
 
A szervezők minden érdeklődőt szere-
tettel hívnak és várnak! 
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  A május első szombatjára megszerve-
zett gályarab emléktúrán öten indultunk 
útra Rédéről, két felnőtt és három gyer-
mek. A regisztráció gördülékenyen 
zajlott, mindössze egy meglepetés ért 
minket az ácsi templom udvarán. A 
meghirdetett 15 km-es táv helyett, a 
kézbe kapott térképen 17,7 km szere-
pelt. Az emlékharang megszólalása 
után mi is elindultunk a többi résztve-
vővel. Alig két óra gyaloglás után na-
gyon megörültünk, amikor elértük a 
Komárom feliratú táblát. Ám ekkor 
még nem tudtuk, hogy az út nagy része 
nem mögöttünk, hanem még előttünk 
van. Végighaladtunk a Duna vize mel-

lett, ahol gyönyörű fűzfák hajoltak bé-
késen a folyóba. A nyaraló övezetet 
elhagyva, fél 1 tájban értünk a Monos-
tori erődhöz. Ekkor már több, mint 15 
km-t legyalogoltunk. Megpihentünk. 
Zsíros kenyérrel és fagyival felfrissül-
tünk. Innen azonban még hosszú út 
vezetett a Duna-gáton, tűző napsütés-
ben a Szőnyi templomig, ahol nagy 
vendégszeretettel és a hősiességünket 
bizonyító emléklappal vártak bennün-
ket. Testünk fáradtsága, lábaink erőt-
lensége által át tudtuk érezni a gálya-
rabok sorsát, akik Pozsonyból egészen 
Triesztig gyalogoltak, ahol aztán hajóra 
tették, hogy Nápolyba szállítsák őket. 

Hálásak vagyunk a kitűnő szervezésért, 
hogy az útvonalat jelző szalagok és 
pihenőpontok által nem hagytak minket 
eltévedni.  
Másnap, május 7-én a délelőtti isten-
tiszteleten adtunk hálát az édesanyákért 
és könyörögtünk a családokért. A hitta-
nos gyermekek versekkel és közös 
énekkel, hangszeres játékkal köszöntöt-
ték az édesanyákat és a nagymamákat. 
A nagyobbak részt vettek a Bibliaolva-
sásban és az imádkozásban is. Kifelé 
menet minden asszonytestvérünket 
megajándékoztuk egy személyes üze-
netet rejtő szívecskével. 
A hónap második szombatján rendezték 
meg Dunaalmáson a Református Szere-
tetotthon Nyílt napját, melyen évek óta 
részt vesz egy kis rédei csapat. Idén 
három asszony és két férfi testvérünk 
segédkezett az épület kitakarításában és 
az udvar rendezésében. Aki már járt itt, 
tudja jól, hogy üres szívvel nem távozik 
innen senki; sőt többet kap, mint am-
ennyit adni tud. Így volt ez most is, 
ugyanis nem csak meleg ebédet kapott 
mindenki a munka után, hanem a gyer-
mekek két műsort is adtak. Versmondá-
son, éneklésen túl előadtak egy mesejá-
tékot és egy western táncot.   
Május 21-én rendeztük meg a szokásos 
Gyermeknapi Bárányka klubot a Kul-
túrházban. Két koncerttel, arcfestéssel, 
lufihajtogatással, kézműveskedéssel és 
játékokkal vártuk a gyermekeket és a 
családokat. Annak ellenére, hogy az 
előző évekhez képest egy kicsit alacso-
nyabb volt az érdeklődés, mindenki jól 
érezte magát, aki eljött. A veszprémi 
Gézamalac együttes igazán vidám han-
gulatot teremtett dalaival.  
Ebben a tanévben hét fiatal készült 
arra, hogy áldozó csütörtökön hitvallást 
tegyen a gyülekezet előtt és konfirmá-
ciói fogadalmat tegyen. Ezt a szép na-
pot mindig szorgos készülődés előzi 
meg. Az ünnepet előző estéken úrva-
csora előkészítőn vesznek részt a fiata-
lok családjaikkal együtt, valamint 
„tetőtől talpig” kitakarítják a templo-
mot, végül virágokkal díszbe öltöztetik. 
Hálásak vagyunk, hogy a családtagok, 
a jubiláns konfirmáltak és a gyülekezet 
tagjai együtt örülhettünk egyházunk 
legfrissebb felnőtt tagjainak. 
 

Barta Lívia 

            
 
 Lélekemelő ünnepi alkalom volt a kon-
firmációs Istentisztelet Bokodon 2017. 
május 21-én a református templomban.  
 A hívogató harangszóra megtelt a gon-
dos kezek által feldíszített Istenháza. 
Kovács Tamás nagytiszteletű úr kedves 
szavakkal üdvözölte a fiatal konfirmá-
cióra jelentkezőket, a hagyományosan 
kerek évfordulós konfirmáltakat, a tá-
volról és a közelről érkezett vendége-
ket, valamint a gyülekezet tagjait.  
Kezdő énekként felhangzott, a kétszáz 
éves, kitűnő akusztikájú falak között a 
65. zsoltár első verse, A Sionnak he-
gyén Úr Isten…   
Az orgonai szolgálatot Szücs László 
végezte.  A magával ragadó zsoltár 
énekét segítette a jelen lévő Szücs Ár-
pád is (Bokod szülötte), a Magyar Álla-
mi Operaház magánénekesének aktív 
közreműködése. 
Az igehirdetés „Adjad fiam a te szíve-
det nekem” Példabeszédek 23.26.  alap-
ján történt.  
 Prédikációban elhangzott sok-sok 
bölcs megállapítás: 
A szív alapvető, lényeges és meghatá-
rozó szerepe az életünkben. .  
Az Úr azt kéri, hogy adjuk oda magun-
kat teljesen. .  
A konfirmáció, döntés a Krisztus mel-
lett. . 
Az Istentisztelet második részében ke-
resztelés következett, a konfirmációra 
jelentkező fiatalok közül - Szücs Enikő 
és Hajdú Benedek keresztelkedett meg.  
Ezután került sor a konfirmációra: 
Kriskó Géza, Czunyi Gábor, Szücs 
Enikő és Hajdú Benedek bizonyságtéte-
lére a gyülekezet színe előtt. A fiatalok 
értően és meggyőzően válaszoltak a 
feltett kérdésekre, fogadalmat tettek, 
amelynek alapján teljes jogú tagjává 
váltak református gyülekezetünknek.  
Az ünnepi Istentiszteleten Szücs Sán-
dorné alkalomhoz illő verset mondott. 
A presbitérium nevében Bognár Lajos-
né gondnok, köszöntő beszédében sze-
retettel üdvözölte az új, most már úrva-
csorával is élhető egyháztagokat. „Ti 
vagytok a jövő, Ti vagytok a remény-
ség, Legyen veletek az Isten, Kérjük 
kísérjen el benneteket, Legyen áldás a 
megkezdett úton, Számítunk rátok!” 
hangsúlyozta.   
 Hagyomány a gyülekezet életében, 
hogy meghívják és köszöntik a kerek 
évfordulós konfirmáltakat. 
Hatvan éve 1957-ben konfirmált: Szücs 

Bálintné sz. Habók Magdolna, Pőcze 
Dezső, Szücs Imre, Kiss Ferenc, Bog-
nárné Szücs Sarolta, Selmecziné Ba-
logh Margit. 
Elhalálozott: Jordán Antal, Tóth József, 
Szili Gyula, Szücs Béla és Csizmadia 
Mihály. 
Ötven éve 1967-ben Gulyásné Brandl 
Etel, Kuruczné Oszkó Márta, Csirke 
Andrásné sz. Pataki Julianna, Balázsné 
Dr. Szücs Éva, Csizmadia József, Hu-
szár Pál. 
Negyven éve 1977-ben Vida Lajos, 
Takács Károly, Balogh Bertalan, Róth-
né Balogh Ilona, Takácsné Gaál Anikó, 
Vucsicsné Kanyó Magdolna. 
Harminc éve 1987-ben Kovács Nándor 
és Czunyiné Dr. Bertalan Judit. 
Husz éve 1997-ben Milán Izabella. 
Tíz éve 2007-ben Deák György, Ba-
logh Bertalan, Tóth Kamilla és 
Kerepeczki Anna. 
A jubiláló konfirmáltak közül többen 
jelentős összegű adományt ajánlottak 
fel a gyülekezet részére, Isten dicsősé-
gére. 
Az ifjú gyülekezeti tagok szüleinek 
nevében Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
köszönte meg a lelkész Kovács Tamás 
lelkiismeretes, fáradhatatlan tevékeny-
ségét és türelmét a felkészítés eredmé-
nyessége érdekében. Ajándékként egy-
házi könyveket adományozott, közöttük 
I. Rákóczi György fejedelem Bibliájá-
nak hasonmás kiadását. 
Az ünnepi Istentisztelet a 396-os ének-
kel zárult, majd szeretetvendégséggel 
folytatódott. 
A kellemes hangulatú beszélgetésen 
kiderült, hogy az esemény résztvevői 
milyen sok helyről jöttek össze. 
(Nagykőrös, Pécs, Pannonhalma, Buda-
pest, Kocs, stb…) 
Az ünnepi Istentisztelet, a keresztelke-
dés, a konfirmáció minden jelenlevő-
nek, meghitt, lélekmelengető élményt 
nyújtott. 

– Egy csipetnyi sóval… 
Lorántffy Zsuzsanna konyhája  
 
Május 7-én, vasárnap 15 órakor  Ácson, 
a Bartók Béla Művelődési  Ház és 
Könyvtárban került sor a  „Cum grano 
salis” – „egy csipetnyi sóval”  című 
könyv bemutatására.  A  Lorántffy Zsu-
zsanna konyhájáról szóló „Cum grano 
salis” című könyvet a sárospataki refor-
mátus gyülekezet adta ki.  Bemutatta dr. 
Fodorné dr. Nagy Sarolta teológiai ta-
nár, református lelkész.  Nagy Sarolta 
Ácson született, így mint a gyülekezet-
ből elindult lelkészt is „haza hívtuk”, 
aki a vasárnap délelőtti istentiszteleten 
az igehirdetés szolgálatát végezte. Dél-
után pedig egy a reformációi évforduló-
hoz kapcsolódó, mégis különleges él-
ményben volt részünk általa. Az „Egy 
csipetnyi sóval” magyar című, gyönyö-
rű, színes kiállítású könyv a reneszánsz 
étkezést, a fejedelmi udvar konyháját, a 
Rákóczi-Lorántffy „miliőt” mutatja be 
élvezetes módon. Nem a szó szoros 
értelmében vett szakácskönyv, mert a 
kor családi életéről, étkezési kultúrájá-
ról, Rákóczi György és Lorántffy Zsu-
zsanna meghitt kapcsolatáról tartalmaz 
értékes információkat. Ugyanakkor  
bibliai idézetekkel, hitről vallott  állás-
foglalásokkal tarkítva a fejedelmi pár 
mély bibliás életébe is bepillantást en-
ged. És természetesen recepteket ad! 
Márki Bertalan István királyi mester-
szakács és Kövér Zsolt cukrászmester 
forráskutatás alapján állította össze és 
fésülte ma is elkészíthetővé a fejedelmi 
étkeket. A könyv mindenképpen külö-
nös színfolt a reformációs évforduló 
kapcsán. Nagy Sarolta elmondása sze-
rint egyaránt helye van a konyhában, a 
sütés-főzés „kézügyében”, de a feltöltő-
dés, a kikapcsolódás perceiben is kivá-
lóan alkalmas. A jelenlévők ezt a könyv 
kézbe vételével meg is tapasztalhatták, 
és hogy egyetértettek vele, annak bi-
zonysága, hogy minden példány el is 
kelt a helyszínen!  A könyv eladott pél-
dányainak ára stílusosan a pataki gyüle-
kezet által építendő kemence költségeit 
szolgálja. Kívánjuk, hogy mihamarabb 
eben a kemencében készülhessenek a 
fejedelmi ételek!  

                                                                                
Gerecsei Zsolt 

 
 
 

Kedves vendégeket fogadhatott a 
kömlődi gyülekezet 2017. május 6-7-i 
hétvégén. 
A Pápai Református Kollégium Gimná-
ziumának 9/a  osztályos tanulói látogat-
ták meg a gyülekezetet Kovács Klára 
osztályfőnök vezetésével. 
Szombaton a vasútállomásról az gyüle-
kezet intézményének mikrobuszaival 
hoztuk Kömlődre a gyerekeket, osztály-
főnöküket és a velük érkező teológus 
hallgatót. 
A szombati nap az ismerkedés napja 
volt. A diákok tájékozódhattak a Keré-
nyi Béla Református Diakóniai Intéz-
mények életéről, körbejárták az épülete-
ket. A esti órákban szalonnasütéssel és 
beszélgetéssel töltötték az időt. A gye-
rekek szálláshelye helyben az ifjúsági 

szálláson volt, ahol kényelmes körül-
mények között, tiszta, kulturált helyen 
töltötték el az éjszakát.  
A vasárnapi istentiszteleten a gyerekek 
különböző énekekkel szolgáltak a gyü-
lekezet előtt. 
Az érdeklődők megszemlélhették a 
templom karzatain berendezett gyüleke-
zettörténeti és a Pálóczi - Obernyik 
kiállítást. 
A közösen elfogyasztott ebéd után sok 
élménnyel gazdagabban utaztak el a 
vendégek. 
Kedves pápai diákok! Köszönjük a láto-
gatást, vigyétek hírünket és beszéljétek 
el tapasztalataitokat, melyeket Kömlő-
dön szereztetek. 

Bogáth István 
 

 


