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Bokodon a Művelődési Ház udvarán 
rendezték meg 2019. szeptember 14-én, 
felekezetre való tekintet nélkül, a ke-
resztyén családi napot. 
Az elmúlt évben a helyi evangélikus 
gyülekezet volt a fő szervező, most a 
református egyházközség vállalta az 
ünnepség bonyolítását. A színpadon a 
református lelkészcsalád; Kovácsné 
Gombos Tímea lelkész: ének, Kovács 
Tamás lelkész: gitár, Kovács Rebeka 
tanuló: hegedű, Kovács Dóra tanuló: 
fuvola, és Kovács Gergő tanuló: dob 
Hozzájuk csatlakozott énekkel és dob-
bal Ambrózy Tamás rk. lelkész. 
 Az alkalom az „Uram Tehozzád futok” 
kezdetű énekkel kezdődött, majd Ko-
vács Tamás református lelkész üdvözöl-
te a megjelenteket és ismertette az ün-
nepség lefolyását.  
Zenekarral kísért énektanulás a közön-
séggel együtt megalapozta a jó hangula-
tot, amely az egész rendezvényt jelle-
mezte. Ezt zenés áhitat követte, melyet 
Kovácsné Gombos Tímea lelkészasz-
szony vezetett igei gondolatokkal, 
imádsággal. 
Az áhitat után Sztanó Péter az 
„Evangéliumot Minden Otthonba” ala-
pítvány vezetője tartott előadást „A 
közösség megtartó ereje”címmel. 
 Az Evangéliumot Minden Otthonba 
Alapítvány felekezetközi, keresztyén 
missziós munkát végez. Támogatja a 
meglévő, helyi gyülekezetekben a bibli-
kus lelki munkát – különös tekintettel 
az egyházaktól távol élők körére. 
Ingyenes kiadványainkkal, rendezvé-
nyeinkkel mindenkinek segíteni szeret-
nénk a Biblia megismerésében, az Isten-
nel való kapcsolatban, a lelki életben . 
Önkéntes munkatársaik az ország kü-
lönböző területein és gyülekezeteiben 

élnek és munkálkodnak. 
Bokodon is végigjárták a település há-
zait, bekopogtak, és ha lehetett elbeszél-
gettek a háziakkal, ahol nem voltak 
otthon, ott elhelyezték a közösségi élet-
re buzdító kiadványaikat. Az alapítvány 
27 éve működik. Felgyorsult világunk-
ban a személyek elidegenednek egy-
mástól, egyes családok szétesnek, a 
templomba járást hobbinak tartják. Pe-
dig örök igazság: nem jó az embernek 
egyedül lenni! A közösség, amelynek 
központja Jézus, aki  igazi értelmet ad, 
feltölt, biztat és eligazít az élet minden 
napjain! 
Bizonyságtétel következett, ahol Sztanó 
Péterné az Alapítvány tagja mondotta el 
gondolatait, megtéréséről, és életének 
fontos mozzanatairól. 
Kedves színfoltja volt az alkalomnak, 
amikor Vincze Sándorné Rózsika nyug-

díjas testvérünk verset mondott, amely-
nek címe: Isten szeret. (Utólag négy-
szemközt, szabadkozva közölte velem, 
hogy „el kellett mondania, úgy érezte, 
hogy ez idevaló, örök igazság”.) Nagy 
tapsot kapott. 
Ambrózy Tamás római katolikus lel-
kész imát mondott. 
A hallgatóság ezután kis csoportokban 
dolgozta fel az elhangzottakat. A jelen-
lévők kicserélték tapasztalataikat és 
megerősödtek abban, hogy a közösség 
érték, lelki megerősödést és bíztatást ad.  
Az alkalom közös ebéddel zárult. Gyer-
mekek részére kézműves foglalkozás, 
ugráló vár, és több játék, egészítette ki a 
rendezvényt. 
Köszönet a szervezőknek és a közössé-
gért munkálkodóknak! 

Szücs János 

„Jöjjetek Énhozzám…” 
 
Talán mindannyian tudnánk folytatni a 
jól ismert igét: „… mindnyájan, akik 
megfáradtatok és meg vagytok terhel-
ve, és én megnyugvást adok nek-
tek.” (Máté 11,28) És nem csak folytat-
ni tudjuk a bibliai verset, hanem meg is 
tesszük: fáradtan, kimerülten, kétségbe-
esetten, amikor már nincs mit tenni, 
mintegy utolsó reménységként me-
gyünk Krisztushoz. De miért utoljára? 
Miért nem Nála, Vele kezdjük az utun-
kat? Kevesebb lenne a harc és több a 
győzelem. Kevesebb az aggodalom és 
több a békesség. Ennek a helyes sor-
rendnek a megtalálásában, illetve az 
ebben való megerősödésben szeretne 
segítséget nyújtani a dadi református 
templomkertben kialakított imaséta. 
Távol az utca zajától, a mindennapok 

rohanásától egy kis megállásra, csend-
re, mélybenézése hívnak a különböző 
állomások.  
Szeretettel hív és vár egész szeptem-
berben minden megújulni vágyót, októ-

bertől pedig a megújulással kapcsolatos 
(reformáció) tartalommal a templom-
kert, és annak Gazdája: Krisztus.  
 

Kovácsné Gombos Tímea - Dad 

Istennek hála, hogy állami támogatás-
ból megvalósíthattuk ezt a nagy mun-
kát. Köszönetet mondunk Ócsai Sándor 
toronyépítő mesternek és munkatársai-
nak . A munka ugyan nem ért véget, 
hiszen folytatódik a templom tető cse-

réjével, amit még ebben az évben meg 
kell valósítanunk. hisszük, hogy ez is 
meglesz Isten segítségével és áldásá-
val! 

Sugárné Damó Márta lelkész. 
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Az én igazságom nem a ti igazságotok 
Elhangzott: Nagyigmánd, 2019. októ-
ber 6. 
Lekció: Prédikátor 8, 9-15. 
Textus: Ap. Csel. 26, 13-18. 
 

Kedves Testvéreim! 
Egyszer egy angol barátom-

mal beszélgettünk a magyar nép ünne-
peiről. Döbbenten jegyezte meg, hogy 
milyen szörnyű lehet az, hogy szinte 
csak vesztes forradalmakra és szabad-
ságharcokra emlékezünk. Én erre öntu-
datosan próbáltam megmagyarázni, 
hogy ugyan csak a történelmi adatok 
tükrében igaza van, ám ezek az esemé-
nyek nekünk mégis népünk dicsőségé-
ről és nagyszerűségéről szólnak. 
Október 6-a is egy ebből a sorból. Jó-
val a világosi fegyverletétel után va-
gyunk. Haynau, az osztrák pribék már 
korábban elkezdte ámokfutását, amit 
Nagyigmándon a mártír lelkészeknek, 
Szikszai Jánosnak és Mansbart Antal-
nak szentelt július 12-i megemlékezés 
is fémjelez. A mai gyásznapunkon a 
nemzet mártírjaira emlékezünk, akik 
híven szerették a magyar hazát és a 
szabadságot, de egy lealjasított igaz-
ságszolgáltatás bűnözőkké próbálta 
alacsonyítani őket. 

Mit olvashatunk a mai ószö-
vetségi szakaszban? A prédikátor látja, 
hogy igazságtalan a világ, és kesereg 
felette: „egyik ember a másik rovására 
hatalmaskodik”, „Vannak igazak, akik-
kel úgy bánnak, mint a bűnösökkel, és 
vannak bűnösök, akikkel úgy bánnak, 
mint az igazakkal”. Mindkét kijelentés 
örök érvényű. Sajnos az emberi társa-
dalmakat a törtélem során sem, meg a 
ma világában sem az isteni igazságos-
ság vezette/vezeti. 1849. október 6-án 
is emberi igazságok, hatalmak/politikai 
rendszerek igazságai győzedelmesked-
tek. A Habsburg hatalom gondolkodás 
nélkül eltiporta egy nép szabadságvá-
gyát, és kivégeztette vezetőinek egy 
részét. A cél nem az Igazság keresése 
vagy követése volt, hanem az elrémisz-
tés és a status quo fenntartása. Voltak 
igazak, akik még utolsó szavaikkal is 
emberi nagyságukat bizonyították, és 
voltak bűnösök, akik hatalmukat ki-
használva tiportak el emberi jogot és 
méltóságot, akik mások rovására hatal-
maskodtak. Csak úgy, mint azt a Prédi-
kátor is leírja. 

 Ehhez képest valami egészen 
más érzést és gondolatot szólaltat meg 
a tegnapi újszövetségi igeszakasz. Pál 
apostol rabként áll Fesztusz római 
helytartó, és Agrippa király előtt. Vé-
dekező beszédet mond az őt vádoló 
zsidó vezetők vádjaival szemben. Eb-
ben a szakaszban megtéréséről, a da-
maszkuszi út csodás Krisztus élményé-
ről beszél. Pálnak megfordult ott az 
élete, az egyház üldözőjéből a legtöb-
bet munkálkodó apostollá vált. 
Feledatává lesz, hogy tanúbizonyságot 
tegyen arról, amit látott és hallott, meg 
arról, amit ez után fog neki kijelenteni 
Isten. 
Ígéretet is kapott: Isten megoltalmazza 
őt, hogy meg tudja nyitni a szemüket, 
és a „sötétségből világosságba, a Sátán 
hatalmából az Istenhez térjenek”. 
Isten így szól egy helyen: „Bizony, a ti 
gondolataitok nem az én gondolataim, 

és a ti utaitok nem az én utaim”. 
(Ézsaiás 55, 8.) 
Mi az emberi történelmet, a magyar 
nép dicsőséges vagy éppen vészekkel 
terhes időszakait, és az egyén életutját 
is emberi módon látjuk. A győzelem jó, 
a vereség rossz. Az egészség jó, a be-
tegség vagy szenvedés rossz. A halál 
pedig a vég, amikor lezárul minden, 
ahonnan nincs visszaút. 
Isten gondolatai nem a mi gondolata-
ink. Ő nem emberi értékrend szerint 
gondolkodik. A Prédikátor is megvall-
ja: „én mégis tudom, hogy az istenfé-

lőknek lesz jó dolguk” (8, 12.). Haynau 
megkapta az őt megillető helyet a törté-
nelemben, s az aradi vértanúk is meg-
kapták az őket megillető helyüket nem-
zetünk emlékezetében és a szívünkben. 
Ha felségsértés vádjával halálra is ítél-
ték őket, hiszem, hogy utolsó szívdob-
banásukkor Megváltó Krisztusunk ölel-
te őket magához. A sötétségből eljutot-
tak a világosságba. A Sátán hatalmából 
az Istenhez tértek haza. 
 Mindez de régen volt. A Prédi-
kátor elmélkedése a Krisztus előtti szá-
zadokba vész. Pál védekező beszéde 
majd kétezer éve hangzott el. Az aradi 
vértanúk 170 éve adták át lelküket Te-
remtőjüknek. A világ, s benne az isteni 
ígéret azonban ma is ugyan az. Lehet, 
hogy időnként a Prédikátorral együtt 
igazságtalanságot látunk vagy tapaszta-
lunk magunk körül. Lehet, hogy embe-
rileg nézve nem jó úton halad a világ. 
De Isten Jézus Krisztus által minket is 
megszólított a saját damaszkuszi utun-
kon, hogy tanúbizonyságot tegyünk 
arról, amit láttunk és hallottunk. Ő ma 
is életünket oltalmazó Isten, aki meg 
akarja nyitni szemeinket, hogy a sötét-
ségből a világosságba, a Sátán hatalmá-
ból az Istenhez térjünk. Az Ő gondola-
tai és útja egészen más, mint az embe-
ré. Az igazsága is más, hiszen Ő maga 
az Igazság. 
 Merjük és tudjuk rábízni ma-
gunkat! Merjük és tudjuk rábízni Egy-
házunkat és Nemzetünket. Ő szeret 
minket, látja hitünket, és ma is gondos-
kodik rólunk. Ámen 
Imádkozzunk! 
Történelem Ura! 
Hálát adunk Neked a magyar történe-
lem nagyjaiért, akik a nemzetünk kü-
lönböző időszakaiban kiálltak a magyar 
szabadság és a keresztyén hit mellett. 
Ma emlékezünk az aradi vértanukra, 
hálát adva örökségükért, mely által mi 
jobb emberek, jobb magyarok lehe-
tünk. 
Kérünk, a mában is áldd meg népünket 
és nemzetünket. Te segíts minket hatá-
rokon innen és túl, hogy szívünk Érted 
és Hazánkért doboghasson! Adj ne-
künk hitet, reménységet és szeretetet, 
és mindenekben hűséget! 
Jézus Krisztus nevében kérünk hallgass 
meg minket. Ámen. 

Sugár Tamás 

 Máté 21,33-46 
 
Ez az ismert példázat Jézus és a farize-
usok közti vita közben hangzott el. 
Jézus a farizeusok elé tükröt akar állíta-
ni, hogy ismerjék fel a példázatból, 
hogy úgy viselkednek, mint a gonosz 
szőlőmunkások, Istennek gonosz szol-
gái. Ugyanakkor hallunk a példázatból 
más szolgákat is, a szőlősgazda enge-
delmes követei, akik Istennek jó szol-
gáinak bizonyulnak. Ha az ószövetség 
felől nézzük a példázatot, akkor min-
denki szép sorban felismerhető. A sző-
lőmunkások a farizeusok, írástudók, a 
gazda követei pedig a próféták, a fiú 
pedig maga Jézus. Ha az újszövetség 
felől nézzük, márpedig ma főként on-
nan kell vizsgálnunk, bizony meg kell 
látnunk, hogy ránk mindkét szolgálat 
vonatkozik. Mivel mi, Isten újszövetsé-
gi népeként egyszerre vagyunk megbí-
zottak, szőlőmunkások, sáfárok, de 
ugyanúgy vagyunk a gazda küldöttei, 
akik hírül viszik Isten szent akaratát 
minden szavukkal és tettükkel. Mind-
annyian Istenhez tartozunk, fogadjuk el 
azt is, hogy olykor lehetünk Istennek 
hasznos, de olykor haszontalan szolgái 
is. Bármelyik szolgálatban is vétünk, 
Isten minden esetben ugyanaz. Ő a 
gazda, ő a tulajdonos. Ezért megvigasz-
tal, bátorít, de ugyanúgy int és fedd 
bennünket ez a példázat.  Figyeljük 
meg az egyik szolgálati területet. A 
szőlőmunkások, akik szabadságot kap-
nak és egy előre elkészített munkaterü-
letet. A  bérmunkások mindent készen 
kapnak, ahogyan e világon minden 
ember bérlő. Semmink nincs amit ne 
kaptunk volna. Ha az Isten leltárt tarta-
na, mindenki számára kiderülne, hogy 
itt minden az Övé. A szőlősgazdát Jé-
zus úgy mutatja be mint aki nincs a 
rossznak, az önzésnek, hűtlenségnek a 
tudatában.  
Mert Isten ilyen: ő nem taktikázik, ő 
nem csellel akar megnyerni. Isten nem 
viselkedhet másképp, csak is Istenként. 
Őbenne csak szeretet, békesség és hű-
ség van. 
 Megdöbbentő, de ő inkább Atya akar 
lenni, mint gazda. Inkább hallgat és 
eltűri a romlott életünk rossz döntéseit, 
mint azonnal számonkérné, és azonnal 
megbüntetné azokat, mert ő Atya és 
ezért türelmes. Isten ezzel a szeretettel 

állított be mindannyiunkat e világ sző-
lőskertébe, vagy ha úgy tetszik az egy-
házba, a gyülekezetbe. Hiszen a szőlős-
kert jelentheti a világot, de ugyanúgy 
Isten népét is. Ő pedig alkalmasnak ítél 
bennünket erre a feladatra, a munka 
elvégzésére. Csodálatos, hogy még 
akkor is így gondolja ezt az Isten ami-
kor már látszódnak a rossz előjelek. 
Isten a gonoszság és a bűn ellenére is 
alkalmasnak ítél bennünket. Pedig ott a 
szolgálat, a munkálkodás nagy veszé-
lye: a visszaélés, a gőg, az elszemtele-
nedés, amely az Istennel való szakítás-
hoz vezet. Ez a világ ebben az állapot-
ban él, a hívő embernek pedig folyto-
nos kísértése, hogy újból bele esik. 
Amikor a bérlő a tulajdonosnak képzeli 
magát, a megbízott gazdának, a szolga 
pedig úrnak. A bűn pedig mint a gaz 
elkezd növekedni, a szakadás, az elfor-
dulás egyre nagyobb méretet ölt. Míg 
valóságosan, látványosan is megtörté-
nik. Ott amikor a bérlő, a szolga nem 
akar osztozkodni a Tulajdonossal, a 
Gazdával. Amikor az ember nem adja 
meg azt ami az Istené. Itt lepleződik le 
a világ, hogy Isten ellen van, de itt lep-
leződik le a vallásos ember is, aki lát-
szólag Isten népéhez tartozik, de mun-
kálkodásának eredményében megmu-
tatkozik, hogy távol van Istentől. Isteni 
lelkület nélkül Isten szolgálatában állni 
– talán a legbomlasztóbb dolog a vilá-
gon. E világon Isten országát hívő em-
berek építik, de e világon Isten országát 
rombolják legjobban az Istentől elfor-
dult áll-hívő emberek. A szőlőmunká-
soknak nem a munkájukkal van a gond, 
hanem a lelkületükkel. Istennel szakít-
va akarnak munkálkodni.  
A gazdának rész jár a termésből és ezt 
elutasítják. A szakítás, a szembefordu-
lás ott derül ki, ahol az ember figyel-
men kívül hagyja Isten kérő szavát. 
Jézus mondja: „Adjátok meg tehát a 
császárnak, ami a császáré és Istennek, 
ami az Istené.”Az Istentől elfordult 
ember, soha nem akar osztozkodni, 
nem akarja megadni az Isten részét. 
Vigyázzunk mert elvétetik Isten orszá-
ga attól, aki nem adja meg Istennek, 
ami az Istenné. 
A farizeusok úgy tartották övékké az 
Isten országa, de nem látták, hogy már 
elvétetett tőlük és ami maradt az csak a 
saját kis királyságuk, saját kis emberi 

hatalmuk volt. De essen szó a szolgálat 
másik típusáról is. Az engedelmes kö-
vetekről. Azokról, akik ebben a példá-
zatban névtelenek és eredménytelenek. 
Akik kivannak szolgáltatva a világ 
számára. Mégis a teljes engedelmes-
séggel, azzal hogy teljesen alárendelik 
magukat a Küldőnek, ők a példázatban 
azok, akik teljesen szabadok. Heidel-
bergi Káté szavaival vallhatjuk: Testes-
től-lelkestől, akár élek, akár halok – 
nem az önmagamé, hanem az én hűsé-
ges Uramnak és Megváltómnak, Jézus 
Krisztusnak a tulajdona vagyok. Azaz 
semmilyen földi hatalom, semmilyen 
láthatatlan erő nem keríthet a hatalmá-
ba, nem rendelkezhet felettem. Csak 
Isten! Ez viszont azt jelenti, hogy éle-
tünket nem a körülmények határozzák 
meg. Nem az alkalmas vagy alkalmat-
lan idő.  
A példázatban a gazda küldötteit meg-
verték, sőt megölték. Ma sem életbizto-
sítás Krisztus követőnek lenni. Ameri-
kában egy keresztyén cukrászt azért 
ítéltek el, mert nem volt hajlandó az 
esküvői torta tetejére két azonos nemű 
figurát felhelyezni. A tortát elkészítette 
kérés alapján de a hitére hivatkozva 
nem tett eleget annak a kérésnek, hogy 
két azonos nemű figura legyen a tete-
jén. A bíróság börtönbüntetésre ítélte a 
cukrászt. Isten ma is küld bennünket a 
világba, a szőlőskertbe, az egyházba, 
hogy egyedül őt követve éljünk ott és 
legyünk az ő követei.  
Számunkra is legyen mindig az az egy 
fontos, hogy ki küldött bennünket? Ki 
alapján élünk és gondolkodunk úgy 
ahogyan azt tesszük?! Nem számít a 
környezet, nem számít az emberek vé-
leménye, egyedül a Küldő felé, egyedül 
Isten felé nézhetünk!  
Ha elbizonytalanodnánk, megijednénk 
vagy elcsüggednénk akkor is Istenre 
szegezett szemekkel állhatunk a világ-
ban erősen és bátran. Nincs más alter-
natívánk. Mind bérlőként és mind kül-
döttként arra kell figyelnünk, hogy 
engedelmes és jó szolgáknak bizonyul-
hassunk. Isten adjon ehhez erőt!  
Ámen.  
 

Deák László, Kömlőd 
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            2019. augusztus 20-án ünnepi 
megemlékezést tartottak Dadon a kato-
likus templomban. Az alkalmon részt 
vettek a dadi református és katolikus 
egyházközség képviselői, valamint 
Erdélyből jött vendégek: az angyalosi 
Református Egyházközség tagjai.  Az 
eseményt a Himnusz közös éneklésével 
kezdtük, majd a templom történetét 
hallgathattuk meg.    
     
  Ezután az általános isko-
lások Szent Istvánról szóló műsora kö-
vetkezett, melyet Szabó Lilla tanuló 
éneke nyitott meg, (a 23.zsoltárból vá-
lasztott egy részletet), Csillag Regina is 
egy zsoltárt énekelt, majd Dienes Szil-
via: Magyar vagyok című versét is hall-
hattuk Flajsz Liliána előadásában. Ezt 
követte Rácz Roxána tanuló kíséretes 
hegedűjátéka.    Igei 
és énekes szolgálatot Kovácsné Gom-
bos Tímea református lelkészasszony 
vezetett. Az énekeket férje: Kovács 
Tamás lelkész kísérte gitáron.  
   „Az ünnep egy 
megálló”- kezdte. ”Megálló egy egyén 
egy közösség egy nemzet számára. 
Minősített idő, amely Isten számára 
fontos, hogy elrendeltessen. Már az 
Ószövetségben is találunk arra számos 
utalást, hogy mindannyiunknak szüksé-
ge van ünnepekre, arra, hogy megáll-
junk. Hiszen ez minősített idő, a szám-
adás ideje. Annak az ideje, amikor Isten 
kérdez tőlünk. Kérdezi ma: ki vagy te? 
Miért vagy te? Hova és kihez tartozol? 
Honnan jössz és hová mész? Utadon 
kikkel mész? Ezeket átgondolva au-
gusztus 20-a lehetőséget teremt szá-
munkra a változásra is. A mai nap meg-
erősíthet bennünket, hogy igen, tudom, 
ki vagyok, keresztyén vagyok, Krisztu-
sé vagyok, krisztusi ember: aki Krisz-
tusból él, Krisztusból táplálkozik, 
Krisztusnak él és Krisztusért él. Au-
gusztus 20-a üzeni nekünk azt is, hogy 
magyar vagyok. Magyar a világ és az 
egyén számára. Magyarnak lenni hit, 
hit a magyarság hivatásában, hit abban, 
hogy az Isten akar velünk valamit és a 
magyarság képes megvalósítani ezt az 
isteni feladatot. Magyarnak lenni szere-
tet, együttérzés. Átfogása, átölelése 
mindannak, ami magyar: - a magyar 
Földnek, magyar történelemnek - , és 
cselekvés, levonni a konzekvenciáját 
ennek a hitnek, szeretetnek - ahogy a 
Fénysugár Kórus második, „Világíts” 

című CD- jén is hallhattuk- és tenni 
kényelem, önérdek ellenére is amit 
erkölcs, amit lelkiismeret, amit Isten 
megkíván.     
    Adja Isten, 
hogy a mai napon a kérdéseinkre vá-
laszt kapjunk” – fejezte be a tiszteletes 
asszony ezt a gondolatmenetet. Ebben 
az ezt követő énekek is segítettek, ami-
ket együtt egy közösségként énekel-
tünk, mert együtt lenni öröm, együtt 
lenni jó Istennel és egymással.  
  Első énekünk: „A Te 
nevedben mi együtt vagyunk” kezdetű 
ének volt, amely erősített bennünket, 
hogy nem csak együtt, hanem egyek 
vagyunk Krisztusban valamennyien mi  
keresztyének. „Egy ünnep akkor tölti 
be küldetését, ha nem csak visszafelé, 
hanem előre felé is tekintünk”- folytatta 
a tiszteletes asszony. „Nem csak a 
múltra emlékezünk az ünnep alkalmá-
val, hanem a jövőbe is nézünk! És a 
kapocs múlt és jövő között valamint 
múlt és jelen között a HÁLA. Hála az, 
amikor megnyílik a szemed és felfede-
zed, hogy a múlt, a történelem esemé-
nye nem a sors játéka, nem hatalmak 
döntése, nem szerencse, nem véletlen, 

hanem az Isteni akarat bevetése. Ami-
kor felnyílik a szemünk arra, hogy 
amink van, az nem természetes, az nem 
juss, hanem KEGYELEM. Amit átél-
tem, erősebbé tett és belőle megértet-
tem ezt a hálát, az kegyelem. Amikor 
megértem, hogy ami bennem előre mu-
tató nyomot hagyott nem érdem, nem 
képesség, hanem mind- mind kegye-
lem. Ha meglátod, hogy a múltad bár-
milyen is volt, gyökérként megtart és 
gyümölcstermésre késztet közösséget, 
nemzetet, az kegyelem. És ha egyszer 
már láttad ezt a kegyelmet, nem tudsz 
úgy tovább menni, hogy a szíved meg 
ne telne hálával. Megérted és megér-
zed, hogy bár nem érdemled, mégis 
kapod. Boldog az az ember, aki a ke-
gyelem keresztjén át tudja látni egyéni 
és közösségi, nemzeti életútját. További 
énekekben kértük együtt ezt a hálát, 
látásmódot. 

Nagyon hálásak voltunk a lel-
készasszonynak azért, hogy ezt az ün-
nepet egy ilyen számunkra új nézőpont-
ból mutatta be.  

Soli Deo Gloria!                                         
Petrovszkiné Utry Anna Teodóra - Dad 

  

Én úgy szeretek élni! 
Te melyik úton jársz? 
(igaz történet) 
A földi életemben volt egy boldog férfi, 
aki dicsekedett, hogy ő mennyire bol-
dog és úgy szeret élni, mindene meg-
van. Két ház, két gyermek, és sok pénz. 
Azt mondta nekem, hogy milyen öröm 
így élni. Ő annyira szeret élni itt a föl-
dön. Majd kiugrott a bőréből, elmonda-
ni se tudom jobban. Csak hallgattam és 
figyeltem rá. Soha életemben még nem 
találkoztam, aki ilyen nagy boldogság-
ba volt elégedett. Hihetetlen volt szá-
momra. 
Épp utaztunk, és ahogy vezette az au-
tót, a két szeme ragyogott, és csak be-
szélt hozzám, hogy “Így kell élni! Gaz-
dagságba, sok pénzzel.” Mindene a 
pénz volt. Futott, rohant, tette a dolgát 
és felhalmozta a sok pénzt. Büszke 
volt. Hogy ő mindent megtehet, mert a 
pénz az vastagon volt a zsebében. De 
ahogy folytatta, a nagy örömébe elszo-
morodott, mert hiába a sok pénz, öröm, 
boldogság. A halál közbeszól, jön ér-
tünk és vége itt a földi életnek. 
“Miért kell meghalni?” Hiszen ő neki 
minden tökéletes és folytatta. Támadt 
egy ötlete. “Tudod, milyen jó volna az 
életet meghosszabbítani? Csak úgy, 
mint a személyi igazolványt. 10 év és 
ha lejár, újból másikat kérni, és megy 
minden tovább, de jó volna így élni és 
örökké. Meghalni soha.” 
“Igazam van?” - mondja nekem. Kérdi 
tőlem és én hozzá szóltam. Igen a földi 
élet múlandó, de Jézus Krisztus által 
örök életünk van, csak hinni kell Isten-
ben és imádkozni. 
Erre ő felkacagott. “Oh te szegény 
vagy. Te hiszel Őbenne?” Csak gúnyo-
lódott és szidalmazta az Istent. Neki 
nincs szüksége Istenre. “A pénz az az 
első, itt így kell élni és boldog lenni. 
Egy élet van.” De én csak mondtam és 
Igen, hiszek, mert csak Ő tud segíteni 
rajtam. “Igen látom - mondja kacagva - 
olyan szegény vagy, nézz csak magad-
ra. Hol van Isten, aki segít?” Szívem 
fájt, mert én nagyon szeretem az Atyát 
és Jézust, aki értem szenvedett és meg-
halt. De Őbenne örök életem van. Ne-
vethet rajtam, de én az ÚRban hiszek. 
Inkább leszek szegény a földön, de van 
Mennyei Atyám. És Jézus által eljutok 
hozzá. Mondtam neki, legyen szép bol-
dog napja. És elköszönt. 
Gondolkoztam. Hogy lehet Isten nélkül 

élni? Jaj de szegény és árva. Jaj de jó, 
hogy ismerem az Atyát és Jézus tanítá-
sát. Lehet a földi életem nyomorult, de 
hiszem az örök életet és én is ragyogok 
Őbenne. Teltek a napok és meghallot-
tam a szörnyű hírt. 
Meghalt az a férfi, akivel utaztam. Óh 
Istenem, de még fiatal és eszembe ju-
tott a kettőnk beszélgetése, és imádkoz-
tam érte. Jaj Istenem, aki nem féli Őt, 
mi lesz vele, félelem járta át testem, 
lelkem. Hogy lehet így menni az Atyá-
hoz hogy nem ismered és Jézussal sem 
törődve. Óh Uram, irgalmazz neki, de 
tudom az Atya igazságos, és jó. De a 
bűnöst nem hagyhatja büntetlenül. A 
Fiát azért küldte, hogy Őáltala örök 
életünk legyen. 
Még meghálálni se tudjuk igazán, pedig 
Ő az aki közbenjár értünk az Atyánál. 
Könnyes szemem és sóhajtás, ez volt 
énrajtam. Sajnáltam nagyon, és milyen 
érdekes, a személyi igazolvány kész lett 
a földi élethez, meghosszabbodott, de 

már nem volt szükség rá, mert eltávo-
zott a földi életből. Mit ér a pénz, a 
vagyon, ma boldog vagy a földi test-
ben, de nem tudod mikor kérik ki lelke-
det. A lelked kiszáll a testből. És az 
ember a testtel foglalkozik, amit lát 
abban hisz. A gonosz becsapja, mert 
van kit, de ha Jézusra figyelsz és hittel 
élsz, igazán megtudod majd, hogy meg-
éri kitartsál, mert amit Ő ád tenéked az 
örök élet. Annál fontosabb nincs. 
Higyj és hittel úgy leszel erős. Ha a 
gonosz földre csap, állj fel és nézz a 
keresztre fel, Jézusra, bánd meg bűnöd, 
könyörögj. Jézus szeret és vigyáz rád, 
mert megtudod a sorsod és nem mind-
egy, hová jutsz, ha elköltözöl a földről, 
mert itt csak vándorok   vagyunk. 
 
Ne késs el, siess. Még tart az ingyen 
Kegyelem!!! Ámen. 
 
Halász Krisztina Ibolya. 

  

Élénk, igazi figyelem, és őszinte érdek-
lődés jellemezte azokat a látogatókat, 
akik betértek Bokodon a református 
templomba 2019. szeptember 7.-n a 
„BOKOD PIKNIK”   
Megnyitották a római katolikus és az 
evangélikus egyházak hajlékait. Széles-
re tártuk a református templom ajtaját 
is, ahol Szücs László presbiter és e so-
rok írója fogadta a betérő, érdeklődő 
vendégeket és ismertette a 223 éves 
református templom viharos történetét. 
A látogatók nagy része zömmel, a köz-
elmúltban ideköltöző lakosokból és 
azok vendégeiből állt, de a környékről: 
Oroszlány, Mór, Pusztavám, Kisbér, 
Dad, helységekből is érkeztek. (Délután 
4 órától- 7-ig folytonos volt a jelenlét.) 
Kérdéseikre igyekeztünk válaszolni, 
remélve hogy az érdeklődés hosszú 
távon eredményes és gyümölcsöző lesz. 
 
Ugyancsak sikeres volt a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat által 
szervezett, a „Megyénk körül- megyünk 
körül” program keretében a Csolnok 
község lakóinak látogatása a református 
templomban szeptember 17.-én.  
A megyei program elismerésre méltó 

célja, hogy jobban megismerje egymást 
a megye és ezen belül a két település 
lakossága. Épüljenek, bővüljenek az 
emberi kapcsolatok. Most Csolnok jött 
Bokodra a tavasszal viszonozza a láto-
gatást Bokod delegációja. 
A vendégek megtekintették a tájházat, a 
katolikus és evangélikus templomokat, 
majd a református templomba is betér-
tek 
A csolnokiak, Kolonics Péterné polgár-
mester asszony vezetésével, élénk fi-
gyelemmel és megilletődve hallgatták, 
a jelenlévő Czunyiné dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselő asszony tájé-
koztatását az egyházközség történetéről. 
Szó esett a templom építésének körül-
ményeiről, a belső elrendezésről, a ha-
rangokról és a II. Világháborúban meg-
sérült torony fokozatos újjáépítéséről. 
Vendégeink elismeréssel szóltak a gyü-
lekezet erőfeszítéseiről és a közeljövő 
terveiről. 
A református templom nyitva tartása 
nagyobb rendezvények idején, célszerű 
és szükséges, hosszabb távon minden-
képpen eredmény mutatkozik.  
 

Szücs János 
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Marton Krisztiánnak hívnak, 
és a Rédei Református Egyházközség 
hatodéves segédlelkésze vagyok. A 
Balatonról származom, ott nevelked-
tem, majd az általános iskola után Dél-
Somogyban, Kadarkúton tanultam to-
vább. Mindig is szakács szerettem vol-
na lenni gyermekkoromban, így érettsé-
gi után ezt a szakmát kezdtem el kita-
nulni. Rendkívüli dolog a főzés, az 
ételekből való alkotás – ma is szívesen 
főzök, de már a szakma kitanulása köz-
ben volt egy olyan érzés bennem, hogy 
talán mást kellene csinálnom.  

Jártam néha gyermekként 
templomba, a református hagyomá-
nyokhoz híven le is konfirmáltam, de 
sokáig mégsem kerültem közel igazán 
Krisztushoz. A szakma kitanulása alatt 
azonban történt velem, illetve bennem 
valami, egyre közelebb kerültem az 
Úrhoz. Valahogy napról napra változ-
tam, sokkal többet foglalkoztam Vele, 
és valahol, valamikor ezen az úton, 
megtértem. Nem tudom meghatározni 
az időt és a helyet pontosan, de nem is 
érzem szükségét. Elég az, hogy átadtam 
neki az életemet. 

Ám ez egyre inkább felerősí-
tett bennem egy érzést – hogy máshol 
van rám szükség. Érettségi után is meg-
fogalmazódott bennem a lelkészség 
gondolata, de a rendőri és katonai áb-
rándokkal együtt elvetettem. Ám ké-
sőbb újra előtört bennem az érzés, hogy 
így kellene szolgálnom Istent. Egészen 
az utolsó pillanatig küzdöttem a kérdés-
sel. Bekerültem egy szakmai verseny-
be, ahol bekerültem az országos döntő-
be. Nem értettem, miért vitt oda Isten, 
hiszen vívódtam, így arra kértem Őt 
imádságban, hogy mutasson végre ne-
kem utat, adjon választ. Arra kértem, 
hogy ha szakácsnak akar látni, akkor 
legyek az első három helyezett között – 
ha pedig lelkészként kell szolgálnom, 
akkor ne engedjen fel a dobogóra. Ta-
lán furcsa ez a kérés, de hittem, hogy az 
egész helyzet nem véletlen. Néhány 
hibát elkövettem a főzés során, és így 
végül negyedik lettem. Pont negyedik – 
nem dobogós, de rögtön utána. Hittem, 
és hiszem ma is, hogy Isten volt az, aki 
végig biztatott és vezetett a Teológiáig. 
Így lettem lelkész. 

H i s z e m ,  h o g y 
mindannyiunknak szánt valamilyen 
szolgálatot Isten. Engem lelkésznek 

hívott el, de örömmel szolgáltam volna 
Őt szakácsként is. Mindegyikünknek 
van olyan feladata és szolgálata az élet-
ben, amire elhívatott – akár szakács-
ként, akár bolti dolgozóként, akár igaz-
gatóként, akár tanárként, bármiként. A 

lényeg, hogy legyen hitünk észrevenni 
ezeket a feladatokat, és legyen bátorsá-
gunk tenni is ezekért. Isten adta ezeket. 
Az az Isten, aki mindennél nagyobb! 

  

Sok gyermeket ismerek, akinek nehe-
zen megy az iskolakezdés. Általában 
egy fiatalnak se megy könnyen, de van-
nak, akiknek nem csak az órákhoz, 
korán keléshez és házifeladatokhoz 
való vissza szokás miatt nehezebb, ha-
nem a tanszerek beszerzése is okoz 
kisebb-nagyobb problémát.  
Nekik szerettünk volna segíteni, ezért 
augusztus 17én egy kis csapattal a Ma-
gyar Református Szeretetszolgálat kül-
dötteiként egy tatai bevásárlóközpontba 
indultunk.  
Iskolai kellékeket gyűjtöttünk, amit 
segítőkész vásárlók vettek, és hoztak 
egy kihelyezett gyűjtőpontba. A mi 
feladatunk az volt, hogy szórólapokat 
osztogassunk, amelyek az adományo-
zással kapcsolatos információkat tartal-
mazták.  
Eleinte nehezen barátkoztam a gondo-
lattal, hogy számomra idegen emberek-
től kérjek ilyen formában segítséget. 
Féltem a negatív reakcióktól, az elutasí-
tástól és általánosságban attól, hogy 
levegőnek néznek.  
Hála Istennek, pozitívan csalódtam. 
Hazudnék, ha azt állítanám, hogy csupa 
segítőkész ember ment aznap vásárolni, 
de összeségében a vásárlók nagy része 
kész volt hozzájárulni a szolgálatunk-
hoz. Sokan voltak, akik eleinte értetle-
nül nézték, hogy mit is keresünk mi ott, 
de kis idő múlva készségesen hoztak 
egy-egy csomag füzetet, vagy színes 
ceruzát.  
Jó volt látni az embereken a nyitottsá-
got, a segítő szándékot. Közben mi is 
egyre jobban éreztük magunkat, felsza-
badultabban beszélgettünk az érdeklő-
dő vásárlókkal.  
Több mint két óra múlva meglepetten 

vettük észre, hogy a 300 szórólap ha-
marabb elfogyott, mint terveztük, és 
hogy egy egész bevásárlókocsi telt meg 
tanszerekkel, ami negyven gyermek 
iskolakezdését könnyítette meg.  
Hálás vagyok Istennek, hogy egy vi-
dám csapattal vehettem részt a szolgá-
latban és hogy mindannyian megta-
pasztalhattuk, hogy  - jót tenni jó. 
 

Kovács Rebeka, Dad 
  
   

Szeptember 22-én gyülekeze-
tünk egyházmegyei hittanos kirándulá-
son vett részt 17 fővel. A kirándulás-
nak az egyházmegyéből sok gyüleke-
zet hittanosával, lelkészeivel és szülő-
jével együtt vágtunk neki. Áldott él-
mény volt hittanos és felnőtt testvére-
inkkel közösen rácsodálkozni Isten 
teremtésének szépségére. Gyönyörű 
tájakon túráztunk. A kirándulás során 
a Duna-kanyarban található Prédikáló-
széket és a Vadálló-köveket hódítottuk 
meg. Ez az ország második legnehe-
zebb túraútvonala, így még hálásabbak 
vagyunk az Úrnak, hogy támaszunk és 
oltalmunk volt az út során. A prédiká-
lószéki kilátóhoz kétféleképpen lehet 
feljutni: egy rövidebb, ám nehezebb 
úton, ahol fák gyökereiben és sziklák-
ban kellett kapaszkodni. Illetve egy 
hosszabb, de kitaposott turistaúton. 
Felfele menet a nehezebb utat válasz-
tottuk, ám csodaszép tájon keresztül 
haladtunk felfelé, ahol minden lépéssel 

feljebb egyre gyönyörűbb lépés tárult a 
szemünk elé. Menet közben többször 
megálltunk pihenni, Igéjéből merítet-
tünk erőt, és énekeltünk is. Természe-
tesen elemózsiát is vittünk magunkkal, 
amit jó ízűen ettünk és ittunk meg a 
pihenők során. Lefelé jövet a másik 
útvonalat ismertük meg, ami szintén 
tartogatott természeti szépségeket szá-
munkra. Példának okáért két mezőn is 
őszi kikericsek festették lilára a tájat. 
A kirándulás végén a Pilismarót-
Dömösi társegyházközség gyülekezete 
egy közös és finom ebédre hívott meg 
bennünket, ami nagyon jól esett a 
hosszú séta után. A gyermekek nagyon 
ügyesen és bátran járták végig a túrát, 
nagyon kitartóak voltak, és még egy-
egy veszélyesebb szakasz sem tudta a 
kedvüket szegni. Fáradtan, de élmé-
nyekkel és a finom ebéddel eltelve 
tértünk haza Rédére. 

 
Marton Krisztián, Réde 

 

Sokan kérdezték meg tőlem az elmúlt 
évek során, miért csinálod ezt a mun-
kát? Persze ugyanúgy magamnak is 
felteszem a kérdést, csak nem keresek 
rá választ. 
Most azonban mégiscsak elgondolko-
zom rajta, hiszen valamiféle vízválasz-
tóhoz jutottam el. 
Amikor jobban belegondolok, tudom, 
hogy nem lehet, nem lehetett ez más-
ként mint, hogy az Úristen elhívott és 
kiválasztott erre a feladatra. Hitvallással 
állítom, az Úrnak terve van velem. Per-
sze nem egyedül kell elvégeznem a 
feladatokat, hiszen segítőket is rendelt 
mellém, azonban tudom, hogy a szá-
monkérés nekem szól. Elvégezted-e?    
Sokan irigységgel néznek arra, amit 
elértünk, talán nem is értik mindez mi-
ért sikerült nekünk, nekik meg miért 
nem? A kérdésben általában ott a vá-
lasz, mert nem tehetem másként! 
Ha ezt az irigyek is elfogadnák, akkor 
még talán be is állnának Jézus Krisztus 
seregébe. 
Mit akarsz még? Mit is akarnék én ma-
gam? Csupán megvalósítani mindazt, 
amit az Úr nekem kijelölt.  
Most megint újabb kihívások előtt ál-
lok. Isten megpróbált egy bizonyos 
területen, most meg úgy érzem és 
mondják mások is egyre többen, neked 
ezt tovább kell csinálnod. 
Kérdés az csupán, hogy valóban ez Is-
ten akarata? El kell, hogy dőljön és 
akkor persze minden másképp néz ki. 

Tudom, Ő nemcsak a feladatot méri ki 
az emberre, hanem mellém áll és segít 
erőt ad. 
Még ki lehetne térni a megmérettetés 
elől, de mi értelme lenne? Ezt a kérdést 
is Isten elé kell vinni és bátran kérni, 
Uram legyen meg a Te akaratod! Ha 
így szemléljük a dolgokat akkor nem 
okoz csalódást semmi, hiszen az is Isten 
akarata! 
Életemben semmi sem történik véletle-
nül, milyen sok a kérdés, és mennyire 
egyértelmű az egyetlen válasz. Isten 
akarta, hogy így legyen! 
Megértve az üzenetet, kezelem így  a 
reám mért dolgokat és akkor bízom 
benne, hogy nem csalatkozom semmi-
ben. 
 Milyen szépen fogalmazza meg mind-
ezt Pál apostol a Filippibeliekhez írott 
levelében! 
„Nem mintha már elértem volna mind-
ezt, vagy már célnál volnék, de igyek-
szem, hogy meg is ragadjam, mert en-
gem is megragadott a Krisztus Jézus. 
Testvéreim, én nem gondolom magam-
ról, hogy már elértem, de egyet teszek: 
ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami 
pedig előttem van, annak nekifeszülve 
futok egyenest a cél felé, Isten mennyei 
elhívásának a Krisztus Jézusban adott 
jutalmáért.”               Fil. 3.12-14 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 
megerősít engem.”     Fil. 4.13 
 

Bogáth István 

 


