
Őrálló 
Az Őrimagyarósdi Evangélikus Egyházközség lapja 

„Isten szeretet, és aki Istenben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (1Jn 4,16b) 

2018. szeptember – 36.szám 
 
Őrségváltás Őrimagyarósdon 
 
2018. április 4-én a Pethő-házaspár bejelentette távozási szándékát, mivel a sárvári 
gyülekezet lelkésznek hívta Őket, az ősszel nyugdíjba vonuló Gyarmati István 
helyére. Presbitériumunk tudomásul vette döntésüket, s igyekezett feltérképezni, 
hogy kivel/kikkel lehetne pótolni lelkészeinket. Így „került képbe” a jelenleg még 
Nagycserkeszen szolgáló fiatal lelkész, Dobó Dániel. Egyházközségi elnökségünk 
gyorsan mozgásba lendült, s április utolsó hétvégéjére meghívta egy bemutatkozó 
beszélgetésre és szolgálatra. A lelkészválasztás hivatalos és törvényes indítására 
azonban csak június második felében kerülhetett sor, amikor a sárvári gyülekezet 
közgyűlésén megválasztotta lelkészeinek a Pethő-házaspárt. 
Az új egyházi szabályozás értelmében már nem a gyülekezet irányítja a 
lelkészválasztást, hanem az illetékes egyházmegye elnöksége. 
Esperes asszony (Rostáné Piri Magda) és megyei felügyelő úr (Mórotz Zsolt) a 
törvényi szabályozás keretei között, dinamikusan és körültekintően intézték, e 
számunkra igen fontos eseményt. 
Gyülekezetünk presbitériuma, majd közgyűlése a meghívásos pályáztatás mellett 
döntött, és felkérte Dobó Dánielt az őrimagyarósdi lelkészi szolgálatra. Dobó 
tisztelendő úr örömmel fogadta a felkérést. Mára elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy 
a megválasztandó lelkész gyülekezetépítési terveit közzétegyük, eleget téve a törvényi 
előírásnak. Kértem Dobó Tisztelendő Úrtól egy rövid önéletrajzot, hogy akik nem 
voltak jelen a bemutatkozó beszélgetésen kicsit megismerhessék (reménység 
szerinti) leendő lelkészünket. 
 
A lelkészválasztó közgyűlést 2018. szeptember 2-án tartjuk a 11.00 
órakor kezdődő Istentisztelet után. Erre minden felelősen gondolkodó 
gyülekezeti tagunkat hívjuk és elvárjuk. 

Kovács-Mesterházy Zoltán, felügyelő 



Bemutatkozik: Dobó Dániel evangélikus lelkész 

 
Dobó Dániel vagyok, férj, édesapa és evangélikus lelkész. 1987. március 18-án 
születtem Budapesten evangélikus családba. Két testvérem van. Pesthidegkúton 
jártam 8 évig egy ökumenikus általános iskolába. Ezt követően két évig jártam a Deák 
Téri Evangélikus Gimnáziumba, majd két évig a Szent Margit Gimnáziumba, ahol 
érettségiztem is. Egy év kihagyás után, 2006-ban jelentkeztem az Evangélikus 
Hittudományi Egyetemre. Az egyetemi éveim alatt egy tanévet Amerikában 
töltöttem ösztöndíjjal Ohio állam fővárosában, Columbus-ban, ahol szintén teológiai 
tanulmányokat folytattam. Hatodévesként a Vanyarci Evangélikus Gyülekezetben 
voltam, Szabó András esperes mellett. 2013 nyarán szenteltek lelkésszé. A következő 
évben az Alberti Evangélikus Gyülekezetben szolgáltam, majd Fabiny Tamás püspök 
úr 2014. szeptember 1-vel a Nagycserkeszi Evangélikus Gyülekezetbe helyezett 
beosztott lelkészként. Miután letettem a parókusi alkalmassági vizsgát, a gyülekezet 
megválasztott parókus lelkészének. A gyülekezeti szolgálat mellett két évig az Élim 
Evangélikus Szeretetotthon otthonlelkésze is voltam. 
Feleségemmel, Dobóné Somogyi Eszterrel 2013 augusztusában ismerkedtem meg 
Csákváron egy Meviszes mozgássérült táborban, amelynek egyik vezetője én voltam. 
A következő év júliusában már össze is házasodtunk, így Nagycserkeszre már együtt 
érkeztünk házaspárként. 2016. januárjában megszületett első gyermekünk, Noel 
Nátán. Második fiunkat szeptember elejére várjuk. 
Isten már egészen kisgyermek koromban megszólított, és hívott magához. Bár a 
felnőtteknek szóló istentiszteleteken való részvétel gyermekként nem állt hozzám 
közel, a hittanórák érdekeltek, és a személyes kapcsolat Istennel mindig is nagyon 
fontos volt számomra. Az imádság hamar elengedhetetlen részévé vált az életemnek, 
bár a rendszeres Biblia-olvasásra csak a teológus éveim alatt szoktam rá. Isten mégis 
rendkívül egyértelműen hívott el a lelkészi szolgálatra, és azóta formál ebben a 
szolgálatban. Megtérésemnek több fontos lépcsőfoka is volt, amik közül az egyik 
döntő lépés az volt, amikor már negyed éves teológus-hallgatóként egy hangos 
imádságban átadtam az életemet Jézus Krisztusnak. Isten különleges kegyelme a 
megtérésem és az elhívásom mellett az is, hogy egy ilyen csodálatos társat adott 
mellém a feleségem személyében, aki az életben, a hitben és a szolgálatban egyaránt 
társam, segítőm és támaszom. Gyermekünkre, sőt immár gyermekeinkre pedig 
minden nap igazi Istentől kapott csodaként tekintünk! 

 

 



 

Dobó Dániel és családja (Dániel, Eszter és Noel) 

 

 

Gyülekezetépítési terv 
 
„Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 

2,47b) 
 

Ha gyülekezetépítési tervekről kell beszélnem, először, úgy gondolom, azt kell 
tisztáznom, miben is látom a gyülekezet célját. Hiszen minden épületet is valami 
céllal építenek, és – jó esetben – a céljának megfelelően is! Összefoglalóan talán 
úgy tudnám meghatározni egy gyülekezet célját, hogy az egy olyan közösség legyen, 



ahol, és amin keresztül Isten országa épül ebben a világban. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a gyülekezet tagjainak a gyülekezetben lehetőségük van megismerni Jézus 
Krisztust, és egyre inkább elmélyíteni a Vele megélt kapcsolatukat. Más szavakkal: 
hitre jutni és növekedni a hitben. A gyülekezet alapja tehát Jézus Krisztus személye 
valamint az egyének és a közösség Vele való kapcsolata (1Kor 3,11; Jn 15,5), a célja 
pedig hogy a Jézussal megélt személyes kapcsolaton keresztül Isten Lelkének 
vezetésével és erejével Isten akaratát cselekedhesse (Kol 1,9-10). 

Mit jelent mindez a gyakorlatban? Hitem szerint egy gyülekezet életének két 
alappillére kell, hogy legyen, ahogyan egy keresztény ember életének is: Isten 
Szavának, a Bibliának az olvasása, tanulmányozása és az imádság. Isten Szavából 
tudjuk meg ugyanis, hogy kicsoda Isten, és kik vagyunk mi magunk, az imádság által 
pedig közvetlenül kapcsolatba léphetünk Istennel, a valóságos személlyel, Aki vágyik 
a velünk való személyes kapcsolatra! Éppen ezért a gyülekezet legfontosabb 
alkalmának a vasárnapi istentisztelet tartom: ahol a gyülekezet együtt hallhatja Isten 
Szavát és annak magyarázatát, valamint együtt is imádkozhat. (Ehhez kapcsolódóan 
jónak tartom, ha az igehirdetések legalább hallgatható formában felkerülnek a 
gyülekezet honlapjára, de a legideálisabb a videó formátum lenne. Arra az esetre, ha 
valaki éppen nem tud eljönni a templomba.) 

Az istentiszteletek mellett alapvető fontosságúnak tartom egy gyülekezet életében 
a rendszeres hétközi imaközösséget és Bibliaórát. Tudom, hogy az imaközösség 
megélése Magyarországi Evangélikus Egyházunkban mára nem túl gyakori, mégis 
egy csodálatos lehetőség, és keresztényként Istentől kapott feladatunk is (1Thessz 
5,17). Akadálya lehet egy imaközösség megélésének, hogy valaki kényelmetlenül érzi 
magát egy ilyen helyen, mert nem tudja, hogy „kellene” imádkoznia. Ezzel 
kapcsolatban említenék meg valamit, ami számomra egy meghatározó felfedezés 
volt, hogy amikor Amerikában voltam teológiai ösztöndíjon, volt egy olyan 
tantárgyam, aminek a keretében tanultunk imádkozni! Az imádkozást tehát lehet 
tanulni! És ha ezt megteszi valaki, akkor az rendkívüli módon gazdagítja az Istennel 
megélt kapcsolatát és az életét. 
A Bibliaórák alkalmai sokkal inkább bevett gyakorlatnak számítanak 
gyülekezeteinkben, mint az imaközösségek. De olykor még ezeket is nehéz beiktatni 
a gyülekezeti tagok mindennapos teendőinek a sorába. Ez nem meglepő, hiszen 
akár a Bibliaóra, akár az imaközösség egy nagy fegyver Isten gyermekeinek a 
kezében a Sátán ellen (Ef 6,17, Mk 9,29), aki megpróbálja tönkretenni az életünket, 
ellopni az örömünket és hazugságok rabságában tartani minket (Jn 8,44). Éppen 
ezért megtesz mindent, hogy ezeket az alkalmakat akadályozza és gátolja. De 
nekünk, Isten gyermekeiként harcolnunk kell ellene (Ef 6,12), amihez az erőt maga 
Jézus Krisztus, a világ Ura adja nekünk, ha elfogadjuk Tőle (Jn 16,33). Azért olyan 
fontos Isten Szavát tanulmányoznunk, mert Jézus maga mondja róla, 

 



hogy az az igazság (Jn 17,17), az igazságról pedig Jézus máshol azt mondja, hogy: 
„Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” (Jn 8,32). 

Mindezek miatt az Őrimagyarósdi Gyülekezet lelkészeként is igyekeznék ilyen 
alkalmak szervezésére és megtartására. Ezek mellett természetesen a már jól 
működő alkalmakat is tovább vinném. Természetesen az iskolai hitoktatást is 
örömmel vállalnám. Tudom, hogy a gyülekezetnek fontos az ifjúsági munka, és 
természetesen számomra is az, a hittanórák megtartásán túl is. Ezen a téren is igaz, 
hogy a meglevő és jól működő alkalmakat igyekeznék tovább vinni, esetleges új 
alkalmak kialakításáról pedig majd azután tudnék gondolkodni, hogy megismertem 
a gyülekezetet. Amint a gyermekeink életkora ezt megengedi, feleségem is örömmel 
részt venne majd az ifjúsági munkában. 

A gyülekezet területén levő táborhely kihasználtságához hosszabb távon szívesen 
hozzájárulnék – szintén, akár feleségem bevonásával is – keresztény táborok 
szervezésével. De erre is igaz az, hogy ehhez majd még alaposan meg kell ismernem 
a gyülekezetet, valamint a táborhely adottságait is. 

Jó közösségépítési lehetőségnek látom még a gyülekezeti kirándulásokat, amikből 
évente egyet szívesen szerveznék. 

A közösségi programok mellett fontosnak tartom a személyes beszélgetéseket is! 
Akár látogatások formájában, akár lelkigondozói beszélgetések formájában. Ebben a 
kérdésben azonban kérném a gyülekezet segítségét is, hogy jelezzék felém az 
igényeiket, hogy tudjam, kinek éppen mire lenne szüksége. És szintén kérném a 
gyülekezetet, hogy jelezze, milyen közösségi programokra lenne igénye. Ehhez 
kapcsolódóan pedig megjegyezném, hogy számítanék a gyülekezet tagjaival való 
együttes munkálkodásra, szolgálatra, ahogyan, ha jól tudom, ezt eddig is így élte meg 
a gyülekezet a lelkészeivel. 

Amiről írni tudtam, az az, hogy én mit tehetnék és tennék szívem szerint a 
gyülekezet építéséért. De amint az általam választott bevezető igéből is látszik, 
szeretném hangsúlyozni, hogy a gyülekezetet csak és kizárólag az Úr, Jézus Krisztus 
építi az Ő Szent Lelkének erejével. A mi dolgunk annyi ebben az összefüggésben, 
hogy megtegyük, amit ránk bíz az Úr, és ne akadályozzuk meg az Ő munkáját, hanem 
engedjük, hogy rajtunk keresztül is munkálkodjon! Ezért is tartom annyira 
fontosnak a Biblia tanulmányozását és az imádságot, mert ezeken keresztül tud 
vezetni engem is az Úr, hogy megértsem és megtegyem az Ő akaratát. 

 
Dobó Dániel 

lelkész 
Nagycserkesz, 2018. augusztus 13. 

 

 



Két csapatunknak is szurkolhattunk az országos hittanversenyen 

Gyülekezeti újságunk húsvéti számában már beszámoltunk hittanosaink sikeréről az 
evangélikus hittanverseny megyei fordulóján. Két korcsoportban is győzelmet 
arattak, ezzel továbbjutottak az őrimagyarósdi hittanosok a budapesti országos 
döntőre. Korcsoportonként a megyei legjobbak mérték össze tudásukat, minden 
korosztályban 13 csapat indulhatott.  Az interaktív feladatmegoldást igénylő verseny 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem termeiben és udvarán zajlott. Csapataink 
szépen helytálltak: 5-6. korosztályosok között a 9. helyezést, a 7-8. korcsoportban 
pedig az előkelő 5. helyet szerezték meg a gyerekek. Az emlékezetes versenyre sok 
szülő is elkísérte a lelkes versenyzőket és felkészítő tanárukat.  

Pethő Attila, lelkész 
 

 
Hittanverseny Budapesten                 Fotó: Szabó Gábor 

 
Balatoni kirándulás a fiatalokkal 
A nagyheti passiókörút előadásain kapott adományokból idén Balaton-felvidéki 
kirándulásra indultunk a csapattal június első szombatján. Első állomásunk a 
gyülekezet felnőtt tagjainak már ismerős bakonybéli bencés monostor volt, ahol 
Anzelm testvér vezetésével nyertünk bepillantást a szerzetesek életébe. Ezt követően 
Balatonfüreden rövid szabad program és ebéd után egyórás hajóutat  

 



tettünk a gyönyörű, nyár eleji Balatonon. A napot bowlingozással zártuk 
Zalaegerszegen, végül késő este, jól eső fáradtsággal érkeztünk haza. A kapott 
adományok maradék részét a jelentkező fiatalok a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági 
Találkozón való részvételének támogatására szántuk. Nagy öröm, hogy lelkes 
csapattal indulhattunk Bükre július 24 és 29 között.   

Pethő-Udvardi Andrea, lelkész 

 
Őrimagyarósdiak a Szélrózsa Találkozón                 (Fotó: Péterné Kósik Hajnalka) 
 
A közös játék öröme – hittanosokkal az Őrségi Nemzeti Parkban 
Június 8-án, péntek délután kirándulást szerveztünk a hittanos gyerekeknek. Ezúttal 
nem volt célt, hogy messzire utazzunk, sokkal inkább szerettük volna a közelünkben 
lévő látványosságok, természeti kincsek megismerésére felhívni a gyerekek 
figyelmét. Ezért iskola után, néhány szülő segítségével az Őrségi Nemzeti Parkba 
látogattunk el. Elsőként traktor vontatta lovaskocsiról vehettük alaposan szemügyre 
a park élővilágát. Majd a pityerszeri skanzent látogattuk meg, szakvezetéssel kaptunk 
bepillantást az évszázadokkal korábban ott élt ősök életébe. Végül a nagyok 
íjászkodhattak, a kicsik pedig kipróbálhatták a nemrégiben átadott játszótér 
különleges játékait. Nem is kellett ennél több ahhoz, hogy kellemes délutánt 
töltsenek együtt kicsik és nagyok egymás társaságában.  

Pethő-Udvardi Andrea, lelkész 



Istentiszteleti alkalmak szeptember hónapban 
 
 
szeptember 2-án, Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap 
 
11.00 Őrimagyarósd, templom 
Rostáné Piri Magda esperes szolgálatával, 
az Istentisztelet után lelkészválasztó közgyűlés 
 
 
szeptember 9-én, Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap 
 
11.30 Őrimagyarósd, templom 
Benedek János körmendi lelkész szolgálatával, 
 
 
szeptember 16-án, Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap 
 
10.00 Őrimagyarósd, templom 
Loós Csaba és Farkas Sándor lelkészek szolgálatával, 
Találkozás Napja-2018 
 
 
szeptember 23-án, Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap 
 
11.30 Őrimagyarósd, templom 
Benedek János körmendi lelkész szolgálatával, 
Szeptember hónapban születettek köszöntése 
 
 
szeptember 30-án, Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap 
 
11.30 Őrimagyarósd, templom 
Benedek János körmendi lelkész szolgálatával, 
Úrvacsorás Istentisztelet 
 
 

Szerkesztő: Kovács-Mesterházy Zoltán felügyelő  
Cím: 9933, Őrimagyarósd, Ady u. 8.  
e-mail: orimagyarosd@lutheran.hu  honlap: http://orimagyarosd.lutheran.hu 
Az újságba várjuk saját vagy gyűjtött gondolatait, verseit, ötleteit, bizonyságtételeit.    
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