
Október 

1. Október 3. 10.00 – A Teremtés hete zárása: a délelőtti istentisztelet 

után Rácz Lajos előadása, termelői vásár és gyülekezeti ebéd  

2. Október 5. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

3. Október 8-10. – Tágas Tér Fesztivál 

4. Október 15. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

5. Október 17. 10.00 és 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, 

idős testvéreink köszöntése a délelőtti istentiszteleten 

6. Október 18. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

7. Október 22. 14.30-17.30 – „Te szedd!” 

8. Október 24. – A délelőtti istentisztelet után Nagy Zoltán előadása 

56-ról 

9. Október 24-31. – Protestáns napok (részletesen később) 

10. Október 30. 9.00-12.00 – Temetőtakarítás 
 

 

Füle Lajos: Fiatal és vén napraforgók 

Hetykén a Napba néznek, fiatalok, 
duzzad bennük az élet; 

visszaragyog ifjúságuk az égre, 
fénylő sárga a kékre. 

 

Állnak, alig emelve csak fejüket 
barnán, magokkal telve 

az öregek, 
adósai a Napnak, 

s fő-hajtva – úgy maradnak. 
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Megemlékezés a reformáció 504. évében 

„Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Róm 1,17) 

504 éve, 1517-ben kezdődött egy bűnbánatban fogant és az 
anyanyelvben kiteljesedő erkölcsi forradalom: a reformáció, amely 
megújította Európát és a magyarságot. 

Hogyan is indult a történt? Egy Ágoston-rendi szerzetes, Luther 
Márton buzgó és alázatos munkája, szolgálata nyomán a rendház 
főnökétől Bibliát kapott.  

Luther ekkor ismerte fel, hogy a vak engedelmesség, a tekintély 
kritika nélküli elismerése és szolgálata nem Istentől való akarat gyermekei 
számára, hiszen ebből a szemléletből hiányzik a gondolkodás méltósága és 
az ember szabadsága.  

Luther megértette és hirdetni kezdte, hogy a Szentírás ismerete 
nem a beavatottak kiváltsága, hanem mindenkinek joga van elolvasni azt, 
mert az Írás önmagát magyarázza. Ezen gondolatok alapján született meg 
az egyetemes papság elve, és ehhez kapcsolódik élete fő műve is a Biblia 
németre fordítása, mely egyrészt megalapozója lett az egységes német 
irodalmi nyelv kialakulásának, másrészt eljuttatta mindenkihez Isten 
szavát a Földön. 

A XVI. századi Európa a hitviták tüzében égett, és lázas 
igazságkeresés eredményeként új felekezetek születtek. A kor nagy 
protestáns teológusai Luther, Kálvin, Zwingli tanításai nyomán jött létre 
az új evangélikus, református és történelmi következményként az unitárius 
felekezet. 
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Ha csak ennyi lett volna a reformáció – azaz mindössze egyházi 
és teológiai forradalom – akkor is jelentős lett volna az emberi kultúra 
számára. Ám ennél többről volt szó! A reformáció civilizációs 
korszakalkotó szerepe abban rejlik, hogy meghirdette az emberi 
gondolkodás szabadságát, az egyén méltóságát és felelősségét, úr és 
jobbágy, azaz minden ember egyenlőségét Isten szemében. 

A protestantizmus gazdaság-etikája alapozta meg a Nyugat 
gazdasági felemelkedését, pénzgazdálkodását és kereskedelmét, és a 
reformáció alapozta meg a modern demokrácia értékrendszerét, és tette 
nyilvánvalóvá az európai társadalmi berendezkedés változtatásának 
szükségességét. Elindította a polgári közgondolkodás változásait, 
ugyanis Kálvin tanításának foglalatában, az Institúcióban ott van a mai 
európai társadalmi berendezkedés alapját képező önrendelkezés és 
önkormányzatiság gondolata is. 

Nagy Zoltán 

 

Luther Márton a járványról 

Imádkozni fogok Istenhez, hogy kegyesen őrizzen meg és védjen meg 
minket. Magam pedig fertőtlenítek, segítek frissen tartani a levegőt, 
gyógyszert beadni, és azt magam is beszedem. 
Elkerülöm a helyeket és az embereket, amikor nem szükséges a 
jelenlétem, nehogy engem megfertőzzön, majd másokat is 
megfertőzzön a hanyagságom, ami esetleg halálukhoz vezet. 
Ha Isten el akar vinni, tudja, hol talál meg. Addig is azt teszem, amit 
elvár tőlem, és nem leszek felelős a saját halálomért vagy mások 
haláláért. De ha a szomszédomnak szüksége van rám, nem kerülöm, 
hanem bátran megyek hozzá. 
Az istenfélő hit tehát nem tapintatlan, nem vakmerő, és nem is teszi 
próbára Istent. 
(Wittemberg, 1527, Johann Hessnek a pestisjárvány idején) 

Kik a presbitereink és mit csinálnak? 

Missziói és Diakóniai Bizottság 
Csupor Dezső 
Gellénné Kertész Erzsébet 
Hegedűs Márk 
Hegyi Ádám 
Jobbáné Szabó Enikő 
Kereskényiné Nemes Lívia 
Köhler Katalin 
Miklós Tamara 
Nemes Gábor 
Sashegyi Tiborné 
Szecsődi Gizella 

Gazdasági és Ingatlanügyi Bizottság 
Fekete Norbert 
Kereskényi Sándor 
Nemes Gábor 
Oláh János 
Szecsődi Gizella 
Vesmásné Zákányi Ildikó 

Temetői Bizottság 
Böjthe Pál 
Fekete Norbert 
Szabó József 
Szecsődi Gizella 

Katechetikai Bizottság 
Kereskényiné Nemes Lívia 
Sashegyi Tiborné 
Szabó Józsefné 
Szabó József 
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Konfirmandusok köszöntése – 2021.10.03. 

Kedves frissen fogadalmat tett fiatalok! Kedves szülők, 
keresztszülők, nagyszülők! Kedves ünneplő gyülekezet! 

Bár, manapság, felfordult világunkban, minden előfordulhat, 
még az is, hogy szeptemberre esik a pünkösdi konfirmáció, de még ne 
szokjunk hozzá, még csak másodszor került erre sor. Reméljük azért, 
hogy ez volt az utolsó őszi alkalom, és minden visszaáll a régi rendjébe. 

Bármikor is van a konfirmáció, a gyülekezetünkben ez mindig 
örömünnep, mint egy családban az újabb gyermek érkezése. Így 
örülünk most mi is nektek: íme, új testvéreink születtek, növekedett a 
közösségünk, erősödtünk általatok. Nagy szeretettel köszöntünk 
sorainkban. 

Amikor fogadalmat tettetek az imént a gyülekezet nyilvánossága 
előtt, megerősítettétek azt az elkötelezettséget, amit egykor szüleitek és 
keresztszüleitek vállaltak, vagyis hitet tettetek Krisztushoz és a 
református egyházhoz (gyülekezetünkhöz) való tartozásotokról. Ez egy 
olyan személyes döntés Jézus Krisztus mellett, amely révén 
betagolódhattok az Ő testébe, az Egyházba, szolgáló közösségébe.  

Kedves fiatal testvéreim! Az előttetek álló életút 
sokismeretlenes. Bármi történik is a későbbiekben, kérünk, ne 
felejtsétek el mai döntéseteket! Maradjatok meg Isten akaratának 
cselekvésében! „Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és 
kövesd azt” (Zsolt 34,15). Mi, Honvéd téri testvéreitek, erre hívunk 
titeket, és imádkozunk értetek. Bozsoky Blanka, Csupor Albert Dezső, 
Kínyó Benedek, Labádi Balázs, Nagy Emese, Pap Iringó Lenke! Úgy 
szeretünk benneteket, mint testvéreinket, ezért hívunk és nagyon-
nagyon várunk vissza gyülekezeti alkalmainkra. 

Az Úr áldja meg fogadalmatokat, hitvallásotokat, életeteket! Pál 
apostolnak ezek a szavai kísérjék utatokat: „Mindenre van erőm 
Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13) 

A mai alkalomért köszönetet mondunk a szüleiteknek, 

keresztszüleiteknek, nagyszüleiteknek és – nem utolsó sorban – 

lelkészeinknek a rendkívüli körülmények közötti, eredményes 

felkészítésért.  

Egyedül Istené a dicsőség!       (N.G. – főgondnok) 

Dutka Ákos: Ember és magyar 

Ady kérdezte sorsa éjjelén: 

Lehet-e az ember, ember és magyar? 

Feleltek, ti bátor, szent fiúk 

Lássuk: a világ most vélünk mit akar? 

Vagyunk egy szálig elszánt emberek, 

Kiket tiporni tovább nem lehet. 

Ha kell még én is veletek halok 

Ha engedtek, Ti szent fiatalok. 

A csillagokba írta szentelt nevetek. 

Köszönöm néktek, drága szent fiúk, 

Hogy visszaadtátok a csüggedő hitet, 

S a barrikádok hunyó szent sugarinál 

Adynak kiáltsuk szabadon ma már, 

Mit az Ég falára vérrel írtatok: 

Emberek vagyunk, újra magyarok! 
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Gyülekezeti kirándulás: Balaton-felvidék 

2021. július 5-8. 
 

Az ismeretlenbe vezető út az első lépéssel kezdődik, amellyel elhagyom 
a komfortzónámat. Csak annyit tudtam, hogy a lelkészházaspárral és az 
istentiszteleten már talán látott gyülekezeti tagokkal indulunk a 
Balaton-felvidékre. Elcsendesüléssel kezdtük az utazást – „a lélek 
reggeli lélegzetvétele.” Zavarban voltam, olyan komoly mindenki: a 
pincébe járnak mosolyogni? Nem, nem! Csendes beszélgetés indul, 
egymás felé fordulnak az arcok, felém is. Felém is?! 

A Tiszteletes Úr által összeállított teszt kérdései kijelölik az 
útirányt, és a lehetséges válaszok lassan elindítják a mosolyt, a 
kuncogást, a nevetést, emelkedik az IgA (immunglobulin) szintünk. A 
kémia szerint, aki szeretetkapcsolatban vagy szeretetelfogadásban él, 
annak testnedveiben egy olyan sajátos anyag (IgA) termelődik, amely 
erősíti az immunrendszert. A szintje már akkor is többszörösére 
emelkedik, ha nézőként veszünk részt olyan film vetítésén 
(kiránduláson?), ami a szeretetről, a másokért végzett önzetlen 
munkáról szól.  

Első állomásunk. Balatonalmádi temploma. Tornya a Balaton-
felvidék jellegzetes ásványából, a permi vörös homokkőből épült az 
ötvenes években. A fehér falú templombelső családias hangulatú 
közösségi tér. Díszítő elemei a népi terítők és a fafaragások.  

A 13. században épült, vörösberényi erődtemplomban és 
Alsóőrsön a mesteremberek által készített, faragott, festett padok és a 
szószék gyönyörű. Mindkettőt a kiváló akusztikát biztosító csehsüveg-
boltozat és kazettás mennyezet díszíti. Ezekben az úrasztala a tér 
középpontjában van, hogy minden hívőhöz egyforma közelségben 
legyen. Az erőteljes régies hangulat miatt az alsóörsiben forgatták A 
helység kalapácsa című film templomi jeleneteit. A török időkben a 
reformátusok használták a veszprémi katolikus püspökséghez tartozó 
erődtemplomot. Az ellenreformáció után 70 évig folyt a per a 
templomért, míg Mária Terézia döntést hozott.  

Minden nap összegyűltünk, mint egy család, reggeli, esti 
áhítatra. Imádkoztunk, kánont énekeltünk: “Szívem csendben az Úrra 

figyel, ki segít”. Nehezen tudom megfogalmazni az érzéseimet, sírós 
boldogság burkolt be. 

Leperegnek előttem az emlékkockák: a monoszlói gyülekezet 
gondnoka a templom történetéről mesél; Hegyestű tetejéről a Balaton; 
a köveskáli református templomtorony lépcsői és harangja, a mosóház; 
Szentbékkálla kőtengere; szomorú esti csendesség a szenvedésről és a 
halálról; esti úszás, labdázás a Balatonban; megható reggeli áhítat a 
monoszlói imaházban az ezeréves úrasztala előtt; Tapolcán a tóban 
úszkáló koi halak; a szigligeti várnál minket fogadó fanfárszó, a 
kápolnában zsongó gregorián ének, amit a királyi trónszékben ülve 
hallgattunk; Balatongyörök: – tényleg – Szépkilátó; Balatontördemicen 
Herczeg Ferenc emlékhelye; Badacsonyban a tó partján megtalált 
morcos Egry József szobor, hóna alatt egy sámlival, ami Jocó szerint 
olyan, hogy nem állna meg a lábán. 

Testi-lelki felüdülés, különleges emberek, béke, szépség, 
nyugalom. Meglepett a nem is olyan régen még virágzó kistelepülések 
elnéptelenedéséről, a vallásukat gyakorlók számának fogyásáról hallott 
beszámoló. Úgy éreztem, jókor voltam jó helyen. 

Köszönöm a kirándulás szervezőinek és résztvevőinek a “soha 
nem volt eddig ilyen” élményt. Azt ezután kell megfejtenem, mitől volt 
ez egészen más. A nyugalom? Az egymásra figyelés? A végtelen sok 
belső út, és mégis egyféle cél? 

Hála érte!       
Bakacsi Judit 
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egymás felé fordulnak az arcok, felém is. Felém is?! 

A Tiszteletes Úr által összeállított teszt kérdései kijelölik az 
útirányt, és a lehetséges válaszok lassan elindítják a mosolyt, a 
kuncogást, a nevetést, emelkedik az IgA (immunglobulin) szintünk. A 
kémia szerint, aki szeretetkapcsolatban vagy szeretetelfogadásban él, 
annak testnedveiben egy olyan sajátos anyag (IgA) termelődik, amely 
erősíti az immunrendszert. A szintje már akkor is többszörösére 
emelkedik, ha nézőként veszünk részt olyan film vetítésén 
(kiránduláson?), ami a szeretetről, a másokért végzett önzetlen 
munkáról szól.  

Első állomásunk. Balatonalmádi temploma. Tornya a Balaton-
felvidék jellegzetes ásványából, a permi vörös homokkőből épült az 
ötvenes években. A fehér falú templombelső családias hangulatú 
közösségi tér. Díszítő elemei a népi terítők és a fafaragások.  

A 13. században épült, vörösberényi erődtemplomban és 
Alsóőrsön a mesteremberek által készített, faragott, festett padok és a 
szószék gyönyörű. Mindkettőt a kiváló akusztikát biztosító csehsüveg-
boltozat és kazettás mennyezet díszíti. Ezekben az úrasztala a tér 
középpontjában van, hogy minden hívőhöz egyforma közelségben 
legyen. Az erőteljes régies hangulat miatt az alsóörsiben forgatták A 
helység kalapácsa című film templomi jeleneteit. A török időkben a 
reformátusok használták a veszprémi katolikus püspökséghez tartozó 
erődtemplomot. Az ellenreformáció után 70 évig folyt a per a 
templomért, míg Mária Terézia döntést hozott.  

Minden nap összegyűltünk, mint egy család, reggeli, esti 
áhítatra. Imádkoztunk, kánont énekeltünk: “Szívem csendben az Úrra 

figyel, ki segít”. Nehezen tudom megfogalmazni az érzéseimet, sírós 
boldogság burkolt be. 

Leperegnek előttem az emlékkockák: a monoszlói gyülekezet 
gondnoka a templom történetéről mesél; Hegyestű tetejéről a Balaton; 
a köveskáli református templomtorony lépcsői és harangja, a mosóház; 
Szentbékkálla kőtengere; szomorú esti csendesség a szenvedésről és a 
halálról; esti úszás, labdázás a Balatonban; megható reggeli áhítat a 
monoszlói imaházban az ezeréves úrasztala előtt; Tapolcán a tóban 
úszkáló koi halak; a szigligeti várnál minket fogadó fanfárszó, a 
kápolnában zsongó gregorián ének, amit a királyi trónszékben ülve 
hallgattunk; Balatongyörök: – tényleg – Szépkilátó; Balatontördemicen 
Herczeg Ferenc emlékhelye; Badacsonyban a tó partján megtalált 
morcos Egry József szobor, hóna alatt egy sámlival, ami Jocó szerint 
olyan, hogy nem állna meg a lábán. 

Testi-lelki felüdülés, különleges emberek, béke, szépség, 
nyugalom. Meglepett a nem is olyan régen még virágzó kistelepülések 
elnéptelenedéséről, a vallásukat gyakorlók számának fogyásáról hallott 
beszámoló. Úgy éreztem, jókor voltam jó helyen. 

Köszönöm a kirándulás szervezőinek és résztvevőinek a “soha 
nem volt eddig ilyen” élményt. Azt ezután kell megfejtenem, mitől volt 
ez egészen más. A nyugalom? Az egymásra figyelés? A végtelen sok 
belső út, és mégis egyféle cél? 

Hála érte!       
Bakacsi Judit 

 

 



Október 

1. Október 3. 10.00 – A Teremtés hete zárása: a délelőtti istentisztelet 

után Rácz Lajos előadása, termelői vásár és gyülekezeti ebéd  

2. Október 5. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

3. Október 8-10. – Tágas Tér Fesztivál 

4. Október 15. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

5. Október 17. 10.00 és 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, 

idős testvéreink köszöntése a délelőtti istentiszteleten 

6. Október 18. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

7. Október 22. 14.30-17.30 – „Te szedd!” 

8. Október 24. – A délelőtti istentisztelet után Nagy Zoltán előadása 

56-ról 

9. Október 24-31. – Protestáns napok (részletesen később) 

10. Október 30. 9.00-12.00 – Temetőtakarítás 
 

 

Füle Lajos: Fiatal és vén napraforgók 

Hetykén a Napba néznek, fiatalok, 
duzzad bennük az élet; 

visszaragyog ifjúságuk az égre, 
fénylő sárga a kékre. 

 

Állnak, alig emelve csak fejüket 
barnán, magokkal telve 

az öregek, 
adósai a Napnak, 

s fő-hajtva – úgy maradnak. 
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Megemlékezés a reformáció 504. évében 

„Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Róm 1,17) 

504 éve, 1517-ben kezdődött egy bűnbánatban fogant és az 
anyanyelvben kiteljesedő erkölcsi forradalom: a reformáció, amely 
megújította Európát és a magyarságot. 

Hogyan is indult a történt? Egy Ágoston-rendi szerzetes, Luther 
Márton buzgó és alázatos munkája, szolgálata nyomán a rendház 
főnökétől Bibliát kapott.  

Luther ekkor ismerte fel, hogy a vak engedelmesség, a tekintély 
kritika nélküli elismerése és szolgálata nem Istentől való akarat gyermekei 
számára, hiszen ebből a szemléletből hiányzik a gondolkodás méltósága és 
az ember szabadsága.  

Luther megértette és hirdetni kezdte, hogy a Szentírás ismerete 
nem a beavatottak kiváltsága, hanem mindenkinek joga van elolvasni azt, 
mert az Írás önmagát magyarázza. Ezen gondolatok alapján született meg 
az egyetemes papság elve, és ehhez kapcsolódik élete fő műve is a Biblia 
németre fordítása, mely egyrészt megalapozója lett az egységes német 
irodalmi nyelv kialakulásának, másrészt eljuttatta mindenkihez Isten 
szavát a Földön. 

A XVI. századi Európa a hitviták tüzében égett, és lázas 
igazságkeresés eredményeként új felekezetek születtek. A kor nagy 
protestáns teológusai Luther, Kálvin, Zwingli tanításai nyomán jött létre 
az új evangélikus, református és történelmi következményként az unitárius 
felekezet. 
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