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 "Mert a hegyek megszűnhetnek,és a 
halmok meginoghatnak,de hozzád való 
hűségem nem szűnik meg, és békessé-
gem szövetsége nem inog meg- mondja 
könyörülő Urad." Ézsaiás 54.10 
Kedves Testvérek! 
Újév napján nem csak egy napra, egy 
évre hanem örökre szóló Igeként hang-
zik Istennek ez a mondata, amit a pró-
féta ilyen festői képpel mond, hogy 
Isten rendíthetetlen hűséggel 
ígéri a maga szövetségét. Szük-
ségünk van egy-egy évkezdéskor 
egy-egy évfordulón valami erőt 
adó Igére bátorításra Isten szere-
tetére és hűségére. Ki vagy mi 
tudna olyan ígéretet adni, amire 
támaszkodhatnánk aminek alap-
ján tervezhetnénk a magunk 
évét? Hiszem hogy ez az ígéret-
amelyet nem én kerestem, ha-
nem készülés közben rám talált 
2018 első napjaiban is olyan 
bíztatást ad nekünk ami Isten 
hűségéről biztosít bennünket. A 
költői kép nagyon szép és fon-
tos. Bíztatás, hiszen a hegy képe 
az erőt,szilárdságot a hatalmat 
jelképezi. Az Ószövetségben és 
a teljes Szentírásban a hegy Isten 
erejét demonstrálja. Igazán minden 
fontos esemény hegyen történik .A 
hegy kimagaslik a hegy szilárd a hegy 
biztonságot sugároz. A hegy szakrális 
hely minden mást vallásban is. Ott tör-
ténik a vallásgyakorlás, az Isten tiszte-
lete. Az Isten Sínai hegyen adta a Tíz 
parancsolatot Mózesnek és a népnek. A 
Sion hegyén épült a templom. Magasla-
ton ahol jól látható. Azt mutatja,hogy 
itt a menedék, ide lehet jönni a világ 
viharai elől és itt biztonságban van az 
ember. Jézus maga is a legfontosabb 

tanítását hegyen mondta- akár milyen 
magasságú hegy volt. A hegyről adta 
Jézus azt a nagyon súlyos útravalót 
amely egy életen át tanulni való mind-
annyiunk számára. A hegyen történt az 
a különös esemény is,amikor átválto-
zott Jézus, megdicsőült. Megmutatott 
valamit abból hogyan lesz Istenivé az ő 
egész lénye. A hegyen búcsúzik el a 
tanítványaitól,mielőtt elhagyja ezt a 

földet. Amikor eltűnik testi valósága a 
szemek elől, átlép az Isten országába.  
A hegyek nagyon fontos jelképei az 
életünknek. A vallásos életnek,de a 
hétköznapi életnek is. Hegyek a válto-
zatlanságot a biztonságot fejezik ki. 
Ezért olyan fontos amikor az Isten a 
prófétán keresztül azt mondja: " Ha a 
hegyek megszűnnének is, ha a halmok 
megrendülnének is, ami egyértelműen 
biztos pont volt az életünkben, megszű-
nik is, Isten szövetsége nem inog meg 
soha." Bizony ma is, az elmúlt években 

is, a huszadik huszonegyedik század-
ban átéljük azt hogy sok minden meg-
inog sok minden szilárdnak gondolt 
alap megrendül, és darabokra esik. 
Ezért fontos ez az ígéret, felfelé van a 
kapaszkodó. Isten nyújtja ki Jézus 
Krisztusban a kezét felénk és mondja 
ha minden megrendül is ezen a világon 
én rólad el nem feledkezem. Én nem 
ingok meg a szeretetemben. Az Isteni 

szeretet biztos pont mindannyiunk 
számára. Noéval újítja meg szö-
vetségét az özönvíz után az Isten. 
Akkor amikor minden megrendül 
minden elpusztult akkor köti az Új 
szövetséget az emberrel. Ezt erő-
síti meg Ézsaiás prófétánál: ha 
egy szempillantásra elhagylak is 
örök szeretettel szeretlek téged. És 
ez nem csak egy népre vonatko-
zik, Jézus Krisztusban minden-
képpen mindenkire érvényesen 
hangozott el. Személyes ígéretnek 
vehetjük mindnyájan. Az Isten 
békessége szövetségét ígéri és 
adja az Úr Jézus Krisztus által. 
Nem tudjuk tervezni a magunk 
életét nem tudjuk mit hoz a hol-
nap, ezért kapaszkodhatunk Isten 
szeretetébe. Békessége szövetsé-

gét ígéri nekünk. Az Isten szeretetétől 
semmi nem szakíthat el minket. Ez a 
mindenek ellenére bizalom és remény-
ség, ami mindig újabb erőt adhat, hogy 
felemelt fővel hordozzuk a terheket is, 
hogy akarjunk Isten gyermekei lenni, és 
Jézus Krisztusnak méltó testvérei. Ez 
nagy ajándéka Istennek Jézus Krisztus 
által, ehhez hívjuk és kérjük Isten 
Szentlelkének segítségét. Ámen 
 

Szemeti Ferenc 

Az előző évben ünnepeltük a reformá-
ció 500 éves évfordulóját. Ennek kap-
csán a református gyülekezet egy em-
léktáblát helyezett el a templomban. A 
tábla avatásának ünnepélye nov.19-én 
vasárnap volt 16.00 órakor. Igét hirde-
tett Sugárné Damó Márta lelkész, köz-
reműködött versmondással Fodor Réka, 
reformációs gondolatokkal Bagoly Ta-
más, az 5-ik osztályos hittanosok, orgo-
najátékkal Mayer Ferenc és a Nagyig-
mándi Egyházközség asszonykórusa. 
Az ünneplő gyülekezetet köszöntötte 
Matisz Jánosné Széll Éva Anna evan-
gélikus lelkésznő, és Sugár Tamás 
Nagyigmándi lelkész . Utólag is meg-
köszönjük mindenkinek azt, hogy eljöt-
tek velünk ünnepelni, és köszönjük 
mindenkinek a segítségét a szeretetven-
dégség előkészítésében! Az Úr legyen 

mindnyájunk őriző pásztora továbbra 
is, és áldja meg adventi készülődésün-
ket! 

Sugárné Damó Márta. 

Sok eseményen, megemlékezésen és 
találkozón vettünk részt, amit ezek 
közül kiemelnék, az az összetartozás 
megtapasztalása volt a dunántúli, a 
Kárpát-medencei és a szórványban 
élő reformátusok között. A Papp 
Lász ló Budapest Sportaréná-
ban tartott istentiszteleten meghatáro-
zó volt több ezer ember előtt szolgál-
ni – ez nagy ajándék volt számomra. 
November elején pedig találkozhat-
tam a párizsi magyar reformátusok-
kal, akik reformációi megemlékezé-
sükön a gyülekezetük fennállásának 
90. évfordulójáért is hálát adtak. 
Emellett személyesen is jelen lehet-
tem gyülekezeti alkalmakon – a 351 
dunántúli templomunkban emléktáb-
lát állítottunk az évforduló alkalmá-
ból –, a legfontosabb tapasztalat az 
volt, hogy nemcsak a múltra tekintet-
tünk, hanem reménységgel a jövőbe 
is. Azt látom magam körül, hogy a 
ránk bízott, hűséges és kitartó munkát 
az Úristen megáldja. Itt csendes mun-
kára gondolok, néha már fáraszt a 
harsány és önmagát reklámozó tevé-
kenység, mert nem erre van szükség, 
hanem arra, hogy mindenki a maga 
helyén, a maga feladatai között le-
gyen hűséges: hirdesse és élje az 
evangéliumot, miközben kapcsolat-
ban marad testvéreivel. Bizakodva 
tekintek a jövőbe, hiszem, hogy a 
reformáció 501. éve is sok lehetősé-
get tartogat.  

www.reformatus.hu 
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Kedves Gyerekek! 
Ebben az évben ünnepeltük a reformá-
ció 500 évfordulóját. 
A reformáció nem csak az emberek 
hitét változtatta meg, hanem mindenna-
pi életét is. Az egyházi jeles napok ün-
neplése beköltözött a templomokból az 
otthonokba. A Biblia elterjedésével az 
emberek el kezdték ünnepelni családi 
körben is a templomi ünnepeket. A 
karácsonyt is. Felolvasták Jézus szüle-
tésének történetét majd énekeltek, 
imádkoztak. Az egyik legismertebb 
karácsonyi énekünk, a Mennyből az 
angyal, az evangélikusok szent éneke 
volt a 16. században. 
Később megjelent a karácsonyfa is a 
szobákban. Tudjátok, hogy a fenyőfák 
a tél legsötétebb idején is zöldellnek. 
Az ősi germán mitológiában az örök 
élet jelképei voltak. A karácsonyfa állí-
tása a 19. századra szokássá vált Né-
metország, Bajorország, Ausztria és 
minden osztrák területen, így nálunk is. 
Egész Európában elterjedt, sőt a kiván-
dorlók által még Amerikában is. 
 
A karácsonyfákat eleinte csak gyertyá-
val, gyümölccsel vagy édességgel dí-
szítették fel; később akasztottak rá 
üveg, papír és egyéb díszeket.  
Tudjátok-e, hogy ki állította az első 
karácsonyfát? 
Képzeljétek el, hogy az első karácsony-
fá t  a  r e fo r mác ió  e l i nd í tó j a ,                    
állította! A legenda szerint 1536 telén, 
amikor egy hideg éjjelen hazafelé tar-
tott, arra lett figyelmes, hogy a csilla-
gok milyen csodálatosan ragyognak 
keresztül a fenyőerdő ágain. Hazavitt 
egy fenyőgallyat, hogy ezt a különös 
élményét családjának is megmutassa. 
Számára a fenyőfa azt jelképezte, hogy 
a Megváltó is az égből érkezett a Föld-
re, s örökzöld fénye, az Örök Életet 
hordozza. Ezért került a fa alá rögtön a 
gyertya is. 
 
Karácsony elmúltával gondoljatok 
azokra a gyerekekre, 
- akik nem ünnepelhették a karácsonyt, 
- akik nem saját családjukkal ünnepel-
tek 
- akiknél nem volt otthon karácsonyfa 
- és akik nem kaptak ajándékot. 
 
 

Imádkozzatok értük is ezzel az imád-
sággal: 
Mennyei Jézusunk! Köszönöm neked, 
hogy te mindenkiért megszülettél. Te 
vagy a legnagyobb ajándék ezen a vilá-
gon! Kérlek, vigyázz minden kisgyer-
mekre és add, hogy boldog karácso-
nyunk legyen. Szeresd azokat is, akik 
nem ünnepelnek téged. Kérlek, adj örö-
met és szeretet azoknak is, akik nem 
tudnak a saját családjukkal ünnepelni 

vagy akiknek a szegénység miatt nem 
jut karácsonyfa és ajándék. Kérlek, 
mutasd meg, hogy én kivel oszthatnám 
meg azt, amit kapok. Ámen. 
 
Rajzolj és színezz! 
Színezés közben megtalálod azt a ne-
vet, aki először állított karácsonyfát az 
otthonában. A karácsonyfa alá ajándé-
kokat is rajzolhatsz. 
Milyen volt otthon a karácsonyfátok? 

 

 Mind a két Timóteusnak küldött levél-
ben az idős Pál kiérlelt gondolatait ta-
lálhatjuk. Sőt: többet jelent ez a két 
levél puszta emberi bölcsességnél: ben-
nük az evangélium életet és vele együtt 
a gyülekezet életét formáló ereje lüktet. 
Most, hogy minél alakítson a mi éle-
tünkön is az evangélium ereje csak az 
első levéllel foglalkozunk. A brit John 
Stott jól látja meg a Timóteushoz írott 
első levél mai aktualitását. Bibliatanul-
mányának előszavában meghúzza a 
párhuzamot jelen posztmodern társa-
dalmunk és az efezusi gyülekezet köze-
gét jelentő korabeli világszellem kö-
zött. Pál ugyanis Efezusban hagyta 
Timóteust, hogy vezesse a gyülekeze-
tet. A levélből kiderül, hogy konkrét 
feladatlistát hagyott az ifjú pásztorra az 
apostol: „Amíg megérkezem, legyen 
gondod a Szentírás felolvasására, az 
igehirdetésre, a tanításra.” (1Tim 4,13) 
Az első gyülekezetek alkalmainak tar-
talmába nyerünk itt bepillantást, mely a 
Szentírás felolvasásából, annak magya-
rázatából és a tanításból. Timóteusra 
azonban nem egy „alkotói” munkát 
hagyott az apostol: nem Timóteus kel-
lett kitalálja, hogy melyik ószövetségi 
ígéret miként „…őrizd meg a rád bízott 
kincset...” (1Timóteus 6,20a) 6 vonat-
kozik Jézushoz. Timóteusra tehát nem 
a keresztyén tan felismerése bízatott, 
hanem annak hirdetése és megőrzése. 
Ez az egyház hite, amit az apostolok 
első generációja kijelentésként kapott 
Istentől. A második generáció ezt kel-
lett megőrizze és hitelesen továbbadja. 
A hitelességhez hozzátartozik tehát, 
hogy nem told hozzá és nem vesz el az 
apostol tanításából és hogy a maga 
élete is hiteles példája a tanításnak. 
Ugyanis egyedül ez az egy igazság 
van: hogy Isten egyszülött Fiát áldozta 
fel ezért a világért. Erre az üdvösségre 
is igazságra akar Isten elvezetni min-
denkit (1Tim 2,4). Azonban az efezusi 
görög-római kultúra keveredésekor a 
sokistenhit és a pluralizmus közegében 
ezzel szemben „mindenkinek megvolt 
a maga igazsága”. Ma is így van: van, 
aki ebben hisz, van aki abban, és hát 
végeredményben mindenkinek igaza 
van a maga módján. Az első Timóteus-
hoz írott levele erre mond határozott 
nemet. Ami nem az igazság, ami nem 
Krisztusról szól és rajta keresztül Isten-
ről, az nemcsak, hogy tévedés, de egye-
nesen hazugság. Most sincs más igaz-
ság, most sem szabadna sántikálni: egy 

kicsit hozzátenni az apostoli tanításhoz, 
vagy éppen elvenni belőle, ahol túl 
nehéznek tűnik. Nem: ahogyan Timóte-
usnak úgy mai olvasóknak is egy dol-
gunk van: megőrizni a ránk bízott kin-
cset. Hogy hogyan őrizzük meg az 
evangélium hitét a magunk és a közös-
ségünk életében? Erre ad kézzelfogható 
tanítást a Timóteusnak írott első levél. 
Először is el kell zárkózni a hamis taní- 
tóktól, akik csak vitatkozni tudnak (1. 
fejezet). A hit harcának része az is, 
hogy imádkoznunk kell minden embe-
rért: még a világi elöljárókért is, mert 
Isten nekik is szeretne vezetést biztosí- 
tani (2. fejezet 1-7). Az Istentisztelet 
rendjét is nemekre lebontva fejti ki Pál. 
Itt hangzik el a asszonyoknak a gyüle-
kezet körében a tanítás tiltása (2. feje-
zet 8-15). Nehéz megállapítani, hogy 
Pál ezzel egy helyi jelenséget tesz hely-
re, vagy általános alapelvet fogalmaz 
meg. Tény, hogy Efezusban a sokemlő-
jű Artemisz kultuszban a nőknek előke-
lő szerepe lehetett. Meglehet, hogy 
ezektől a bálványoktól elfordult hívők 
között egy külsőben is eltérő rendet 
alapít itt az apostol. De tanítást kapunk 
arról, hogy milyen legyen a gyülekezet 
vezetője – azaz püspöke: olyan valaki, 
aki a saját családját is jól igazgatja. 

Máskülönben hogyan irányíthatná a 
gyülekezet közösségét? (3. fejezet 1-7) 
Hasonló elvárás fogalmazódik meg a 
diakónusokkal szemben is (3. fejezet 8-
13). Sőt: a gyülekezet szociális gondos-
kodását is konkrétumok rögzítésével 
alapítja meg az apostol. Az özvegyek 
listáján ugyanis olyan asszonyok szere-
pelhettek, akik valóban sehol máshon-
nan nem kaphattak anyagi segítséget, 
csak a gyülekezettől. (5. fejezet 3- 16) 
Továbbá a presbiterekről: feladatukról 
és megbecsülésükről is olvasunk (5. 
fejezet 17- 20). A 6. fejezetben pedig a 
pénzhez való keresztyén viszonyulást 
fejti ki Pál. A Timóteushoz írott első 
levél tehát lehetőséget ad arra, hogy 
mérlegeljünk: milyen igazsághoz ra-
gaszkodunk. Látjuk-e a konfliktusokat 
hitünk igazsága és korunk pluralitása 
között? Merjük vállalni ezeket a harco-
ka t?  H iszen éppen ebben a 
„csatazajban” tudjuk megőrizni a hi-
tünket és válik láthatóvá és végre talán 
érthetővé is a világ számára az egyedü-
li Igazság.  

Koncz Hunor Attila segédlelkész  
Csillag-kép  komáromi református 

újság 

Ökumenikus Imahét 2018

 
Kedves Testvérek! 
 
Az Ökumenikus Imahét 2018. január 21. és 28. között lesz. Az imahét anyagát 
a karibi keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így 
hangzik:  
 
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…”/„Uram, a jobbod kit űnik erejé-
vel…” (2Móz/Kiv 15,6) 
 
Az országos ünnepi nyitó istentisztelet a Szent István Bazilikában lesz 
2018. január 21-én, vasárnap 19 órakor. Dr. Erdő Péter bíboros mond szent-
beszédet és igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Az ünnepi liturgiában szolgálnak 
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői. 

 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Steinbach József                                                   Dr. Fischl Vilmos 
          elnök                                                                             főtitkár 
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December 2-án izgatottan gyü-
lekeztek gyermekeink a református 
iskolában. Adventi és karácsonyi aján-
dék és díszkészítés alkalma volt dél-
után. Helyi tanítónők és gyülekezeti 
tagok vezetésével kerülhettek ki szebb-
nél szebb dolgok hittanosaink keze alól. 
Ezek egy részét hazavitték otthonaik 
díszítésére, másik része pedig maradt, 
hogy ezzel támogassák a karácsonyi 
vásárunkat. Köszönjük Bedecsné Dián 
Annamária, Csonka Edit, Kozáriné 
Jámbor Aranka, Körmendi Beáta és 
Pékné Kocsis Katalin segítségét a szer-
vezésben és lebonyolításban. 

December 3-án tartottuk a már 

hagyománnyá vált adventi hangverse-
nyünket. Az előző évekhez hasonlóan 
versekkel, prózával, énekkel és zenével 
szolgáltak az alkalmon gyülekezetünk 
fiatalabb és idősebb tagjai. Ez évben a 
Könnyűzenei Női Kórus kezdte ének-
szóval a szolgálatot, majd a hittanos 
gyermekek egy csoportja következett 
szép versekkel, valamint Tóth Tímea és 
Vincze Lujza énekével (köszönet a 
felkészítésért Körmendi Beátának, Mé-
száros Piroskának és Pékné Kocsis Ka-
talinnak). Séra Evelin csellón játszott, 
majd Balla Mária szavalatát hallhattuk. 
Pőcze Mária hegedű darabja után a 
Református Kórus zárta a sort, benne 
Hérics Józsefné szavalatával. 

A hangversenyt követően 
megtartottuk az adventi vásárunkat a 
református iskolában.  

 
Ez az alkalom is jól sikerült, 

lehetőséget adva az adventi és karácso-
nyi dísztárgyak és ajándékok vásárlásá-
ra.  

A hangverseny perselypénze 
hittanos gyermekeink programjainak 
támogatását fogja szolgálni, míg a vá-
sár bevétele a gyülekezeti élet alkalmait 
és a kisiskola felújításának alapját erő-
síti. Az előbbi 42.000Ft,   

az utóbbi 183.000Ft volt. 
 
Szeretnénk köszönetet mondani ez úton 
is mindazoknak, akik bármilyen formá-
ban segítették és támogatták a rendez-
vények megtartását, lebonyolítását. 
  

 „H űségesnek lenni minden körülmé-
nyek között” – ez a hitvallása Vajs 
Tibor református lelkipásztornak. A 
Dobos Károly-díjjal kitüntetett, 
nagybecskereki születésű lelkész a 
délszláv háború miatt kényszerült 
menekülni családjával Szentlászlóról, 
huszonhetedik éve szolgál Kisbéren 
és Tárkányban - a Református.hu 
portál interjúja. 
Keveseket rendel Isten a parókia 
körül telepített aknákon keresztül 
pont Bakonyaljára lelkipásztornak. 
Hogy találta meg a helyét az ottani 
közösségben? 
Voltak itt barátaink – az egyik néhai 
lelkésztársam szabadkai születésű 
volt, rajtuk keresztül jöttünk ide az 
akkori Jugoszláviából a háborús évek-
ben. Átmenetileg Csákberényben hú-
zódtunk meg Sáfrán 
Zsuzsáéknál és az ő 
szüleinél, később 
pedig meghívást 
kaptunk a bakonyal-
jai gyülekezetekbe. 
Tíz évet voltunk 
Délvidéken, és hu-
szonhetedik éve 
szolgálunk itt, ebben 
a körzetben, felesé-
gemmel együtt. 
Gyerekeink már 
kirepültek, de egyre 
több a feladatunk: 
adminisztráció, hit-
oktatás, gyülekezeti 
ház építése és a gyü-
lekezet lelki gondo-
zása is, amire, bár nagyon szeretem, 
sajnos egyre kevesebb idő jut, akár-
csak a teológia művelésére. Hatvan-
egy évesen bennem még mindig éhség 
van arra, hogy pótoljam, ami elma-
radt. Bármilyen lehetőség van, szíve-
sen tanulok, akár a késői éjszakai 
órákba nyúlóan is. 
Hogy fér ez mind bele a szolgálatá-
ba? 
Noha néha elfáradok, érdekes módon 
mégis kapok meg-megújuló erőt. Ha 
bemegyek a nemrég elkészült ászári 
gyülekezeti házba, úgy érzem, hogy 
minden centijén Isten áldása van. Kü-
lönös érzés ez: minden úgy épült fel, 
hogy az ő dicsőségét szolgálja, és re-
mélem, hogy a kisbéri gyülekezet új 
gyülekezeti háza is így fog felépülni 

Isten segítségével. Amikor látom a 
munkám gyümölcsét az emberekben, 
ami Isten dicsőségére mutat, az min-
dig erőt ad, hogy nem hiába fárado-
zunk az Úrban. 
Milyenek a bakonyaljai emberek? 
Jellemzően őszinték, szókimondók, és 
igyekszem őket megismerni. Döntő 
dolog, hogy az ember szeresse, akik 
között van, és találjon közöttük mun-
katársakat. Nagy öröm, hogy úgy te-
kinthetek vissza a lezajlott presbiter-
választásra, hogy olyan új tagok is 
bekerültek a régiekkel, akikkel együtt 
lehet dolgozni, akikkel összeforrunk. 
Vannak közös terveink, amelyeket 
meg tudunk beszélni, át tudjuk hidalni 
a nehézségeket. Nem azt várjuk, hogy 
zökkenőmentes legyen a munkánk, 
hanem azt, hogy megértsük egymást, 

és egymáshoz alkalmazkodva túl tud-
junk jutni a nehézségeken. 
Akár egy házasságban. Az ön szol-
gálata összeforrt felesége szolgálatá-
val is, aki az ászári gyülekezet lelki-
pásztora. 
Lelkészházaspár vagyunk, az időnk 
nagy részét együtt töltjük, és közösen 
végezzük munkánkat is. Felesé-
gem területe az igehirdetés – gyönyö-
rű, gazdag szókincse van, és kórházi, 
idősotthoni lelkigondozást is végez –, 
én pedig más területeken próbálok 
helyt állni.  
A Dobos Károly-díj átvételekor azt 
mondta, sokat jelent önnek a kitün-
tetés, mert Dobos Károlynak is dél-
vidéki gyökerei vannak. 
Dobos Károly felesége, Ágoston Ilona 

az első délvidéki püspök, Ágoston 
Sándor lánya volt. Gyermekeik kö-
zül is volt, aki Délvidékre házasodott: 
id. Dobos Ágoston Narancsik Pál 
lelkész leányát, Mártát vette feleségül. 
A Dobos család leszármazottaik láto-
gattak bennünket Szentlászlón is, jó 
kapcsolatban vagyunk Dobos Károly 
gyermekeivel, unokáival. A zsinati 
díjátadó előtt megnéztem egy vele 
készült interjút is, cikkeket olvastam 
róla, és nagyon örültem annak az élet-
útnak, amelyet bejárt. Minden körül-
mények között, a fasori gyülekezet 
lelkészeként vagy hivatalából elűzve, 
a legnehezebb helyzetekben is hűsé-
ges volt hivatásában, templomot, gyü-
lekezetet épített rendíthetetlenül, és az 
ő nevéhez kötődik a Lepramisszió is. 
Noha soha nem járt kint a leprások 

között, mégis ő tett a 
legtöbbet a leprásokért 
ebben az országban. 
Hodosy Imre, a Jugoszlá-
viai Református Keresz-
tyén Egyház volt püspö-
kének mondása volt a 
Dániel könyve 9. részé-
nek 7–8. verse alapján, 
hogy „Istené a dicsőség, 
mienk orcánk pirulá-
sa”. Ennek a gondolat-
nak a jegyében tekintek a 
díjra és a jókívánságokat 
kifejező szavakra. 
Hogyan kapcsolódik az 
ön szolgálata a díj név-
adóján életútjához? 
Dobos Károlynak is na-

gyon fontos volt a kevésen hűnek len-
ni: minden helyzetben ragaszkodni a 
hivatáshoz. Annak idején többször is 
lett volna lehetőségem külföldi, tenge-
rentúli ösztöndíjat kapni – néha bán-
kódtam rajta, hogy nem használtam ki 
a lehetőségeket, de azt gondolom, az a 
legfontosabb, hogy az ember ott le-
gyen, ahová Isten rendelte őt, betöltse 
azt a küldetést, amelyre nézve terem-
tetett, és akkor tudja a legtöbbet adni. 
Anélkül, hogy bárkihez hasonlítanánk 
a saját életünket, a saját utunkat kell 
megtalálni, és azt kell járni hűséggel. 
 

www.reformatus.hu 
Bagdán Zsuzsanna, 
 fotó: Millók Tamás 
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ÁSZÁR: 
Pekár Zsolt    főgondnok 
Ligeti Gábor   gondnok 
Kovács István 
Polgár Dávidné 
Rakó Lászlóné 
Kocsis Zsolt 
Öllős Csaba 
Somogyi Lajosné                     
Szekeres Péter  
Zséfár József 
  
Csép 
Faragó Béláné  gondnok 
Bajcsai György 
Bajcsai Györgyné 
Szabó Béla 
Szabóné Bajcsai Ida 
Pótpresbiterek:  
ifj. Bajcsai György 
Halmi Józsefné 
Viczián Károly 
Zvér Józsefné 
 
Ete 
Szabó Sándor főgondnok 
Fábiánné Szabó Irén gondnok 
Baráth Zoltán 
Cseke Mihály 
Fábián Csaba 
Gyüszi Csaba 
Horváth István 
Kovács Lászlóné 
Már Lajosné 
Ravasz Jánosné 
Szabó Mihály,  
Pótpresbiterek:  
Simon Ferenc 
Szabó Erika 
Szabó Géza 
 
KISBÉR 
Vörös Sándor   főgondnok 
Biczó Sándor    gondnok 
Bertalan Borbála 
Buda Lajos 
Csótár Zoltán 
Elekes Balázs  
Feketéné Faragó Gizella  
Illés József 
Kardos Bálint 
Kardos Elek 
Malomsoki László 
Mészáros Jánosné  
Pongrácz Sándor  
Tóth Mária 
Varga Istvánné  
Vargáné Mészáros Irén 
 

Kömlőd 
Bogáth István  gondok 
Bényi Balázs 
Bogáthné Bátki Edit 
Czuppon Ágnes 
Kerényi Gabriella 
Keszler Sándorné 
Molnár Szabolcs 
 
Környe: 
Bacher Józsefné   gondnok 
Bacher István 
Baranya Gyula 
Hartman Nándorné 
Horn Józsefné  
Nagy Mária 
Dr.Ördög István 
 
Oroszlány: 
Marosi József       gondnok 
Auerné Böröczky Erzsébet 
Kovács Sándor 
Pálfi András 
Révész Gyöngyike 
 

TÁRKÁNY 
Bene László gondnok 
Futó Lajos   
Szabó Lajos  
Tóth Sándor    
Töltési István  
 

 

 A presbiteri eskü szövege: „ 

 

Én, ……… esküszöm a Szentháromság 
Istenre, hogy a tisztemmel járó köteles-
ségeket és feladatokat, szolgálatomat 
Isten dicsőségére, egyházunk építésére 
és népünk javára, a Magyarországi Re-
formátus Egyház rendjében úgy igyek-
szem teljesíteni, hogy az egyház hasz-
nát mindenkor a magam hasznának 
elébe helyezem. Isten engem úgy segít-
sen. Ámen.”   

   

Sebestyén Terézia gyülekezeti tagunk 
egy női konferencián hallott olyan gyü-
lekezeti csoportról, amelyben az asszo-
nyok összegyűlnek kézimunkázni. Ak-
kor fogalmazódott meg benne, hogy jó 
lenne ezt meghonosítani Ácson is. Az 
ötletet sokáig forgatta magában, amíg 
aztán a megvalósítás útjára lépett. Meg-
szólította a gyülekezet asszonyait, kérte 
a véleményüket, aztán meghirdettük az 
első alkalmat. Meglepően sokan, mint-
egy húszan gyűltek össze a hívó szóra. 
Éneklés után neki is láttak az előnyo-
mott minták hímzésének: fehér alapon 
fehérrel hímzett kis „keresztelő ken-
dők” készültek.  A két hétre rá követke-
ző alkalmon még többen voltak, pedig 
néhányan az „alapítók” közül más el-
foglaltság miatt nem is tudtak eljönni. 
Az előnyomott kendőcskék el is fogy-
tak, de ez nem okozott fennakadást. Az 

asszonyok további terveket beszéltek 
meg: könyvjelzők, énekeskönyv-
borítók, horgolás-tanulás stb. Ugyanak-
kor mindjárt elhatározták, hogy az öre-
gek karácsonyára annyi kis karácsonyi 
terítőt hímeznek, amennyi elég, hogy a 
meghívottakat megajándékozzuk. Fe-
szített tempóban el is készült csaknem 
hetven kis, karácsonyi mintával díszí-
tett terítő. A december 17-én tartott 
öregek karácsonyán így sikerült is meg-
lepetést szereznünk minden vendé-
günknek. Bízunk abban, hogy a továb-
biakban is ilyen lelkes lesz a részvétel, 
és egy újabb, közösségépítő gyülekeze-
ti alkalmat sorolhatunk az eddigiek 
mellé. Köszönjük Terike szervező 
munkáját, és a halló fülek és dolgos 
kezek szorgalmát!        

                                                                                                                             
Gerecsei Zsolt 

Felsős hittanos találkozó  
Balatonfüreden   

November 11-én a balatonfüredi városi 
sportcsarnok ismét megnyílt a dunántúli 
felsős hittanosok előtt. Az egyházkerü-
let ide várta a kerületben lévő egyházi 
középiskolákat és a felsős hittanosokat. 
Ácsról is elindult a kis, hét főből álló 
csapat, hogy Kocson felszálljon az 
egyházmegye által szervezett busz-
ra. A vidám út után (amelynek so-
rán a tatai refisek énekkarának rög-
tönzött próbáját is meghallgathat-
tuk), megérkeztünk Füredre. A 
sportcsarnok lelátóin sok-sok hitta-
nos gyűlt össze. Mindenekelőtt 
lehívtak minket a pályára, ahol a 
REF 500 szöveget alkottuk meg 
élőképben, amit felülről lefényké-
peztek. Püspök úr és többek kö-
szöntője után az iskolák mutatkoz-
tak be: Pápa, Csurgó, Kaposvár, 
Tata. Az egyik iskola énekelt, a 
másik képviselői táncoltak, vagy 
éppen vidám jelentet adtak elő is-
kolájukat reklámozva. Ebédszünet-
ben volt alkalom megismerni az 
iskolák standjait, illetve kézműves 
foglalkozáson vehettünk részt.  A 
hazaindulásig még arra is maradt 
időnk, hogy lesétáljunk a Balaton-
hoz és megetessük a szendvicseink 

maradékaival a sirályokat, kacsákat. 
Hazafelé már nagyon jól összemelege-
dett a busznyi csapat. Vidám nevetés, 
egymás ugratása, viccelődés töltötte be 
a buszt. Jó volt ennyi hittanost látni, új 
barátokat találni. 
                                                                                                                  
Az ácsi résztvevők 

 

  
December 14-án délután Arany János-
ra emlékeztünk a gyülekezeti terem-
ben.  Vendégünk volt Böröndi Lajos 
irodalmár, költő, tanár, aki Arany Já-
nosról, az emberről beszélt a megje-
lenteknek.  Nem szabályos előadás 
volt ez, ami adódott az előadó közvet-
lenségéből, vidámságából, hanem in-
kább egy irodalmi estté alakult át az 
alkalom.  

Arany János kapcsán szinte Balassitól 
máig egy nagy ívű –szokatlan, de el-
gondolkodtató áttekintést kaptunk a 
magyar irodalomról, és a korról, 
amelyben Arany élete, munkássága 
zajlott. Sok apró, emberi vonás, törté-
net, anekdota egészítette ki a bennünk 
élő Arany-képet. Az előadással az 
Arany-évhez, a reformáció 500-hoz is 
csatlakozni akartunk, de mint az elő-
adó mondta: nem évfordulókban kell 
gondolkodni, verset, irodalmat minden 
nap kell és lehet olvasni.  Köszönjük 
az előadónak –és az őt ideszervező 
lelkes gyülekezeti tagnak ezt az estét.  

                                                                                                             
Gerecsei Zsolt 

Újévi imádság 
Forrás: New Years Prayer for You, 
Wendy Blight 
„Az iránta való bizalmunk pedig azt 
jelenti, hogy ha valamit az Ő akarata 
szerint kérünk, meghallgat minket.”     
I.János 5:14 
Ezen a napon, szívünk csendességében 
Találkozunk Veled. Vonj magadhoz 
közel, Urunk. Újíts meg bennünket, 
ahogy a Földünk különböző pontjairól 
Hozzád és a kereszt lábához borulunk. 
Atyánk! Ebben az új évben segíts ben-
nünket, hogy alázatosak lehessünk. 
Vedd el tőlünk a vélt igazunk érvénye-
sítésének vágyát és makacsságunkat. 
Segíts bennünket, hogy akaratunkat a 
Te akaratod alá rendelhessük. Amint a 
Biblia lapjait megnyitjuk, lágyíts meg 
bennünket, hogy minden sejtünket 
átjárhassa igazságod. Atyánk, erősíts 
meg bennünket, hogy Igazságodat 
mindenek fölé emelhessük. Ruházz fel 
bennünket bölcsességgel és tisztánlá-
tással Szentlelked által, amint Igédhez 
fordulunk, hogy ne csak megértsük, 
hanem hitelesen meg is élhessük aka-
ratodat. Őrizz meg bennünket a világ 
sugallta hazugságoktól, és segíts meg 
bennünket, hogy csakis Rád figyelhes-
sünk, hitünk kezdőjére és befejezőjére. 
Atyánk! Amikor félelem és aggódás 
gyötör bennünket, akkor Benned, a Te 
jóságod tudatában szeretnénk megerő-
södni. Az Ige arra tanít bennünket, 
hogy nem a félelem lelkét adtad ne-
künk, hanem a Te szereteted legyőz-
heti azt. Vezess bennünket, hogy ezen 
szeretet szabadságában élhessünk. A 
szavad azt ígéri, ha imában Hozzád 
futunk, akkor az aggódásunkat elve-
szed tőlünk és békéddel burkolsz be 
bennünket. Atyánk!  Igéd azt is meg-
ígéri nekünk, hogy a bennünk elkez-
dett jó munkát el fogod végezni addig 
a napig, míg az örökéletben nem talál-
kozunk Veled. Urunk! Szolgálni sze-
retnénk környezetünket. Bátorsággal 
szeretnénk meglépni az elénk tárt utat. 
Adj nekünk engedelmes szívet, hogy 
tisztán hallhassuk vezetésedet: „Ez az 
utad gyermekem, ezen járj!” Atyánk, 
szeretünk Téged, és köszönjük, hogy 
nevünket markodba metszetted. Sze-
retnénk mindinkább megismerni Sze-
reteted mélységét, magasságát, széles-
ségét, hosszúságát. Az a vágyunk, 
hogy életünkkel hitelesen képviselhes-
sünk Téged. Erre kérünk, Urunk, a 
Jézus Krisztus nevében, Aki meg tudja 
adni bőségesen mindazt, amit kérünk 
az Ő nevében.  Ámen. 


