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Deák György 1975. április 20-án 
42 évesen tette le a dadi gyülekezetben 
a gondnoki esküt a közel 70 éves Cson-
ka Ferenccel. Még azévben nekiláttak 
az elhanyagolt parókia penészes kony-
háját, szobáját rendbe tenni. Felépítet-
ték a fáskamra kidőlt falát is. A követ-
kező évben előkészítették a templom 
felújítását. 1977-ben végeztek a külső 
renoválással.  

Így mesél a múltról a gondnok úr:  
„Kicsi a gyülekezetünk, de anya-

gilag rendben vagyunk. Hála Istennek, 
amit eddig a gyülekezet tervbe vett, az 
mindig sikerült is. Nagy szerepe van 
ebben a pályázatoknak, és az olyan em-
bereknek, mint Szücs Attila.  

De a templomba járással már van-
nak gondok. Emlékszem, 1947 előtt 
(mert akkor még az iskolaépület a refor-
mátusoké volt) jött egy Fekete Sándor 
nevű igehirdető. Egy héten keresztül 
minden este zsúfolásig telve volt a 
templom az ő evangelizációs alkalmain. 
Délutánonként meg még külön előadá-
sokat tartott a lányok, az idősek, az ifjú 
házasok stb. számára. Most meg, ha jön 
egy vendég-igehirdető, szégyellem ma-
gam, milyen kevesen vagyunk. 

Aztán a másik: régen a misszioná-
riusok elmentek Afrikába, Ázsiába, 
hogy elvigyék az Evangéliumot. Most 
nem kellene mást tennünk, elég lenne 
vele csak a szomszédig elmenni… Nem 
politizálok én senkivel. Semmi értelme, 
hogy más butasága miatt összevesz-
szünk. Ezért átterelem a szót a vallásra. 
Az a cél, hogy minden rendben legyen. 
Nem csak akkor kell odatalálni a lel-
készlakásra, amikor baj van. Nehéz ezt 
megértetni az emberekkel. akik eltávo-
lodtak az egyháztól. Manapság a vasár-
nap is más:  a rokonok sem járnak ösz-
sze. Még találkozni is jó a falubeliekkel 

az istentisztelet után… 
Azért azt elmondhatom, hogy még 

a legszigorúbb tervgazdálkodásos Rá-
kosi-időkben sem dolgoztunk vasárnap! 
Azt megtartottuk. Mindennek kell pi-
henni… Akadtak nehéz helyzetek az 
életemben… De amit az emberek rosz-
szat akartak, az Úristen jóra fordította.  

Két kedves igém: „A hit Isten 
ajándéka.” „ A hit cselekedetek nélkül 
halott.” Mivel úgy alakult az életem, 
hogy gondnok lehettem, lett alkalmam, 
hogy cselekedetekkel is megerősítsem a 
gyönge hitemet. 

Sárköziné Csonka Zita 

   Húsvét    
 
Az átkozott időknek vége. 
Nem most, már kétezer éve. 
Szívd be a tiszta tavaszt, 
és szemeid emeld az égre. 
 
Tudd, ott állt a hegyen, 
esőáztatva, véresen 
egy fakereszt, s rajta az Ember, 
hogy értünk megváltás legyen. 
 
Ember? Igen. Ember és Isten, 
egy kereszten egy kopár szirten. 
Ismered? Ő ismer téged, 
s nem rest, hogy fejével intsen. 
 
Szomorú halál. Mivégre? 
Sóhaja szállt csak az égbe? 
A fakereszt semmivé korhadt, 
ám Ő felment az öröklétbe. 
 
Húsvét. Mit jelent? Kérdem. 
Sebek Jézus kezein mélyen. 
Azt mondta: - Itt vagyok, Atyám! 
Enyém a halál, Tiéd az érdem. 
 

 
 
Isten szeret. Légy közel vagy távol. 
Ha lelked, vagy bárki más vádol, 
ez biztosabb, mint a halál. 
Mennyiszer? Ezerszer százszor. 
 
Félsz? Kérdik, rokonok, barátok. 
Nem. Én mondom, nincsenek határok. 
Teljességgel érezd meg,  
mindenhol az Istent találod. 
 
Mint kézszorítás idéz egy Igét,  
mikor az orvos azt mondja: Szikét! 
S hiszed, minden rendben lesz,  
ha az infúzió csepegni kezd. 
 
Tőle ugyan mit várhatsz? 
Mindenkor érvényes a válasz: 
Itt a földön nyugalmat, békét, 
s majd örök életre támadsz... 
 
Áldást rád bőven hintsen. 
Szentlelke melegítsen. 
Könyvéből szentül rád tekintsen: 
"Megbánatlan bűnöd nincsen." 
                          Panyik-Faragó Elvira 



XVI. évfolyam   4. szám 2.      

„Kevés az, hogy nékem szolgám légy, 
a Jákób nemzetséginek megépítésére és 
Izráel megszabadultjainak visszahozá-
sára: sőt a népeknek is világosságul 
adtalak, hogy üdvöm a föld végéig 
terjedjen!”                        Ézs. 49.6 
 
 Nem tudom, mit szólnánk ahhoz, ha 
egy feszített tempóban végig dolgozott 
nap után, amikor éppen, hogy teljesíte-
ni tudtuk az előírtakat, és végletekig 
kifáradva roskadunk le, valaki elénk 
állna, és azt mondaná: nagyon könnyű 
volt a mai napod, mégis szinte semmit 
el nem  végeztél. 
   Azt gondolom, az lenne a minimum, 
hogy fölháborodnánk [már ha egyálta-
lán lenne erőnk felháborodni]. Kikér-
nénk magunknak ezt a hangnemet, és 
megkérdeznénk tőle: hogyan merészel 
így beszélni? Egész nap güriztünk, ő 
meg belénk rúg azzal, hogy semmibe 
veszi önfeláldozásunkat, roppant telje-
sítményünket? 
   Megdöbbentőek Jézus szavai, aki azt 
mondja: Azért tehát ti is, ha teljesítetté-
tek mindazt, amit parancsoltak nektek, 
mondjátok ezt: Haszontalan szolgák 
vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk 
volt. [Lk. 17,10] 
   Megdöbbentőek Ézsaiás szavai is, aki 
azt mondja a szenvedő szolgának: ke-
vés - sőt, szó szerint: könnyű - az, hogy 
a végrehajtás alatt álló roppant feladat-
ban teljesítsd utasításaimat, mert sokkal 
nagyobb feladat vár még rád, amit tel-
jesítened kell. Szinte halljuk a szenve-
dő szolga hangját: dehát Uram, ezt is 
alig tudtam végrehajtani; erre is renge-
teg időt, fáradságot fordítottam, sőt 
pazaroltam; mit akarsz még tőlem? 
   A szenvedő szolga által végrehajtan-
dó feladatsor mentén gondoljuk mi is 
végig, mivel bízott meg bennünket a mi 
Urunk - mint szolgáit -, abból mit, 
mennyit és mennyire tudtunk teljesíte-
ni; illetve milyen feladat várna még 
ránk? 
 
Talpra állítás 
 
      Fontos feladata volt a szenvedő 
szolgának Jákób törzseinek felemelése. 
Úgy is fordíthatnánk ezt a szót, hogy 
"talpra állítás". Ezért találhatjuk fordí-
tásainkban a megépítés, illetve helyre-
állítás kifejezéseket. Ugye milyen aktu-

ális ez a téma? Mennyire időszerű kér-
dés, hogy hogyan tudnánk talpra állíta-
ni, újból régi dicsőségében tündökölni 
látni országunkat, népünk tagjait, egy-
házunkat, egyházunk tagjait! 
   Tudjuk, mi a baj a talpra állítás szol-
gálatával? Az, hogy az emberek nem 
érzik, hogy lerogytak volna; az embe-
reknek nincs az az érzése, hogy elestek 
volna, hogy föl kellene őket emelni, 
hogy talpra kellene állítani őket. De ha 
valaki föl is fedezi, hogy népünk, az 
embervilág, egyházunk elesett állapot-
ban van, akkor sem azt érzi a megol-
dásnak, hogy Istenhez forduljunk. Ehe-
lyett abban bíznak, hogy ez az egész, 
ami most van, ez így mehet tovább. 
Csak ezen kell változtatnunk egy kicsit, 
csak azon kell módosítanunk, és min-
den rendben megy tovább. Hát, sajnos 
nem! Jó lenne, ha kimondhatnánk azt, 
hogy valóban csak kevés módosítás 
után minden ugyanígy mehet tovább. 
Aki egy kicsit is gondolkodik, aki csak 
egy résnyire is kinyitja a szemét, az 
rádöbbenhetne arra, hogy ez így nem 
megy sokáig. 
   Egy módon azonban mégis csak me-
hetne. Akkor, ha az emberek felismer-
nék, hogy elesett állapotban vannak. 
Elismernék, hogy talpra kellene segíte-
ni őket. Éppen ezért ennél a pontnál az 
a legfontosabb kérdésünk: Mit jelent 
felemelni valakit; aki lent van, maga-
sabbra juttatni? Mi mit tehetünk? A 
magasságosra, Istenre mutatunk, meg-
ismertetjük őt. Ő Jézus Krisztusban 
ismertette meg magát velünk. 
 
Visszatérésre hívás 
 
   Ehhez kapcsolódik a szenvedő szolga 
következő fontos feladata: a visszaté-
résre hívás. Egykor mindenki otthon 
volt Istennél. Hazatérésre buzdít a pró-
féta: Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, 
mert ő megsebez, de meg is gyógyít, 
megver, de be is kötöz bennünket. 
[Hós. 6,1] Sokszor érezzük, hogy ide-
gen az a világ, amely körbevesz ben-
nünket. Istennél van az otthonunk, Is-
tennél találhatjuk meg azt a környeze-
tet, amiben igazán otthon érezhetjük 
magunkat. „Ezért tehát nem vagytok 
többé idegenek és jövevények, hanem 
polgártársai a szenteknek és háza népe 
Istennek.” [Ef. 2,19] Jézus mennyei 

Atyáról beszélt - szerető családfőről. 
 
A népek világosságává lenni 
 
   Fölkészültünk arra, hogy a népek 
világossága legyünk? Segítek: nem. 
Azért nem, mert a legtöbb hívő ember - 
majdnem mindenki - erre azt feleli: 
nem ez a mi dolgunk, ez nem a mi dol-
gunk. Kapaszkodjunk meg: de, a mi 
dolgunk! Miért? Mert nem más, mint 
Jézus Krisztus mondja nekünk: Ti 
vagytok a világ világossága. Nem rejt-
hető el a hegyen épült város. [Mt. 5,14] 
   Jézus követőinek tartjuk magunkat? 
Igyekszünk teljesíteni kéréseit? Akkor 
tessék komolyan venni, hogy a világ 
világossága vagyunk! 
 
Jézust a föld végső határáig hirdetni 
 
   A szenvedő szolga azt a feladatot 
kapta, hogy az Ura által felkínált üdvöt 
egészen a föld végső határáig terjessze; 
minden ember között terjessze. Az üdv 
- szó szerint: a szabadítás - így van az 
eredeti nyelven: jösú‘á. A mi Urunk 
neve pedig így: Jésú‘á. Elárulom: 
ugyanarról a szóról van szó. Nem bele-
magyarázás tehát az, ha kijelentjük: 
ebből az igéből arra kapunk bíztatást, 
hogy Jézust a föld végső határáig hir-
dessük! Bizonyítékot is hozok a Bibliá-
ból! Maga Jézus mondja: Ellenben erőt 
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent-
lélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, 
egész Júdeában és Samáriában, sőt 
egészen a föld végső határáig. [ApCsel. 
1,8] A végső tromf azonban az, amikor 
az apostolok szó szerint ezt az igét idé-
zik küldetésük kapcsán: Mert így pa-
rancsolta meg nekünk az Úr: Pogányok 
világosságává teszlek, hogy üdvössé-
gük légy a föld végső határáig. 
 
   Mi mással is fejezhetnénk be ezt az 
igehirdetést, mint Jézus szavaival? Jól 
van, jó és hű szolgám, a kevésen hű 
voltál, sokat bízok rád ezután, menj be 
urad ünnepi lakomájára! [Mt. 25,21] 
 

 
Szabó Lajos  

Budapest - Rákosliget 
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  Írásom kiinduló pontja az Amerikai 
Egyesült Államokban történt esemé-
nyen alapszik. Ebben az országban 
szinte mindenről van statisztika, még a 
statisztikáról is. Kimutatásra került, 
hogy a munkahelyi lopások értéke kb. 
37-szer nagyobb, mint a betörések, 
lopások, autólopások összege. Az ösz-
szeg, amit a munkahelyeken elloptak, 
kb. 600 milliárd dollár volt kb. 10 év-
vel ezelőtt. Az összeg óriási, mégsem 
kell nagy dolgokra gondolni. Az ello-
pott tárgyak értéke néhány centtől, pár 
dollárig terjedt. Az érték szinte garan-
cia arra, hogy a „lebukás” nem fog 
megtörténni. A következő kérdések 
jogosan merülnek fel: Miért tulajdoní-
tanak el az emberek olyan dolgokat, 
amiket könnyedén meg tudnának vásá-
rolni? Aki pedig nem teszi ezt, az miért 
nem teszi? A kérdések megválaszolása 
nem is olyan egyszerű „világi szemmel 
nézve”. A kutatók néhány kísérlettel 
felmérték, hogy bizonyos körülmények 
között, mekkora az emberek hajlama a 
bűn elkövetésére? Mekkora kockázatot 
vállalnak fel? Az első kísérlet során, 50 
kérdésre kellett válaszolni, majd a vála-
szokat át kellett másolni egy értékelő-
lapra. Minden helyes válasz 10 centet 
ért. Az első csoportnak nem volt lehe-
tősége a csalásra, ők átlagban 32,6 he-
lyes választ adtak. A 2. csoport tagjai 
az értékelőlapon már láthatták a helyes 
válaszokat és ez alapján volt lehetősé-
gük a helyes válasz beírására, de a 
tesztlapokat is le kellett adniuk. A 2. 
csoport tagjai átlagosan 36,2 helyes 
választ adtak. A 3. csoport még na-
gyobb kísértésnek volt kitéve: A teszt-
lapokon szürkével kiemelve láthatták a 
helyes válaszokat, az értékelő lapokon 
szintén látták a helyes válaszokat, és 
meg kellett semmisíteniük a tesztlapo-
kat. Csak az értékelőlapokat kellett 
leadniuk. A 3. csoport tagjai átlagosan 
35,9 helyes választ adtak. A 4. csoport 
tagjainak a tesztlapokat és az értékelő-
lapokat is meg kellett semmisíteniük a 
teszt végén, majd a pénztárnál elmond-
ták a helyes válaszaik számát. Ezt kö-
vetően megkapták a helyes válaszaik 
alapján a járandóságukat. A 4. csoport 
tagjai átlagosan 36,1 helyes választ 
adtak. Mi ennek a kísérletnek a tanulsá-
ga? Amikor az emberek csalhattak 
anyagi előny megszerzése érdekében, 
megtették, de mégsem olyan mérték-

ben, mint gondoltuk volna. Gondoljunk 
bele, a 4. csoport tagjait egyáltalán nem 
fenyegette a lebukás veszélye, mégsem 
vállalták fel, hogy ők minden kérdésre 
tudták a választ! Mi tartotta vissza 
őket? Valami belső erő? Csak nem a 
tisztesség? 

Adam Smith közgazdász szerint: „ A 
természet midőn társadalmi lénnyé 
formálta az embert, beleplántálta az 
eredendő vágyat arra, hogy tetszésére 
legyen embertársainak , s az eredendő 
viszolygást attól, hogy megbotránkoz-
tassa őket. Arra tanította, hogy boldog 
legyen, ha jónak tartják és szenvedjen 
attól, ha rossz véleménnyel vannak 
róla.” 

 

A második kísérlet során matematikai 
feladatot kellett megoldani csoportok-
nak: ahány helyes választ adtak, annyi-
szor 10 dollárt kaptak. Az 1. csoport-
nak itt sem volt lehetősége csalásra. A 
2. és 3. csoport tagjai már csalhattak 
különböző mértékben. Vajon éltek ez-
zel a lehetőséggel? Igen, de csak egy 
kicsit! Meglepő, igaz? Ennek a kísér-
letnek a lényege ugyanis az előzmé-
nyekben volt! A 2. csoport tagjainak az 
volt a feladata a tesztírás előtt, hogy 
írjanak le emlékezetből 10 könyvcímet, 
melyet már korábban elolvastak. A 3. 
csoportnak pedig az, hogy írjanak le a 
Tízparancsolatból annyit, amennyire 
emlékeznek! Ezt követően kerültek 
kiosztásra a feladatlapok és mindkét 
csoport tagjai csalhattak, ahogy már 
korábban is leírtam. Az elő csoport 
tagjai, akik nem csalhattak, átlagosan 
3,1 helyes választ adtak. A 2. csoport 
tagjai, akik könyvcímeket idéztek fel és 
csalhattak is, átlagosan 4,1 helyes vá-
laszt adtak. A 3. csoport tagjai, akik a 
Tízparancsolatot idézték fel és csalhat-
tak volna, nem csaltak, és ők is átlago-
san 3 helyes választ adtak! A kutatók 
egyik következtetése az volt, hogy ha 
ilyen jó hatást vált ki az emberekre, 
akkor vissza kellene „hozni” ismét a 
köztudatba, a Bibliát! 

Van még valami, ami még érdekesebbé 
tette számomra a kísérleteket és a kö-
vetkeztetéseket. A kiindulópontról elér-
keztünk a mába, Magyarországra. A 
témát bővebben és kötelező olvas-
mányként (!) kiadták, egy multinacio-

nális vállalat vezetőinek. Mi lehetett 
ennek az oka? Pontosan nem tudom, de 
egyben biztos vagyok: olyan ember 
döntött erről, aki tudja azt, hogy a mai 
világban óriási erkölcsi válság van. Az 
erkölcsi válság sok mindenben meg-
nyilvánulhat egy vállalat életében. Nem 
mindegy pl., hogy üzleti tisztességről, 
vagy éppen üzleti tisztességtelenségről 
beszélünk! A mai világban mindenki 
olyan alapot keres, amire hosszútávon 
építhet. Ez az ember megtapasztalta, 
tudja és vállalja, hogy az Isten törvé-
nyeiben foglaltak ilyen alapokat jelent-
hetnek mindenki számára. Azért írtam 
feltételes módban, mert akik csak ezen 
a módon találkoztak Isten örökérvényű 
törvényeivel, azoknak a megértés és 
elfogadás érdekében, azokat az esemé-
nyeket is meg kell ismerniük, amiért a 
törvényeket Isten átadta az emberek-
nek. 

 

Nekünk hívő keresztyén embereknek 
ez az eset is megerősítést kell, hogy 
adjon arra, hogyha betartjuk Isten tör-
vényeit, akkor jó úton járunk. Nem 
véletlenül mondjuk: „ne vígy minket a 
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosz-
tól”. Igen, a kísértés nem kerül el ben-
nünket és sajnos, nem mindig tudunk 
ellenállni neki. A jó hír számunkra 
ismert, Jézus Krisztus meghalt helyet-
tünk, érettünk és miattunk elkövetett 
bűneinkért. Mégis, a Tízparancsolat 
olyan zsinórmérték életünk során, ami 
lehetővé teszi számunkra, hogy betartá-
sa esetén tisztességes életet éljünk. 
Példát mutathatunk embertársainknak. 
Törekedjünk erre minden nap! Isten 
kegyelméből az igazak sorsában része-
sülünk: „Boldog ember az, aki nem jár 
a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a 
vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók 
székére, hanem az Úr törvényében gyö-
nyörködik, és az ő törvényeiről elmél-
kedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a 
folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejé-
ben megtermi gyümölcsét, és nem her-
vad el a lombja. Minden sikerül neki, 
amit tesz.” (Zsolt. 1. 1-3.)   

 

Rokosz Zsigmond  

Dad 
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„Egy asszony hátulról megérintette a 
ruháját, mert úgy gondolkodott: ha 
megérintem akár csak a ruháját is, 
meggyógyulok” (Mk 5,27-28). 
 
A zsúfolásig megtelt templomban el-
csendesedve, Isten bennünket megszó-
lító üzenetére figyeltünk – Csákainé 
Szabó Natália lelkipásztor igehirdetése 
nyomán. A prédikáció alapigéjeként a 
Zsolt 1,1-3 verseit hallgattuk. Az örök 
emberi vágy, titkos sóvárgás folyton-
folyvást visszatérő tárgya: a boldogság 
ténye, elérhetősége, mint feltétlen 
vonzerő ragadott magával. Idézem: „Ez 
a zsoltár arról szól, hogy a boldogság-
nak van lehetősége, van feltétele és van 
következménye. Ez nagy üzenet, hogy ez 
a zsoltár, ha valóban a babiloni fogság 
idején keletkezett, annak az ószövetségi 
embernek hitvallása, akitől, ha minden 
elvétetik is, egy valami megmarad. Aki-
nek beszűkülnek a lehetőségei, akinek 
meglesznek a korlátai, mégis egy vala-
mit senki és semmi el nem vehet tőle: az 
Úr törvényében gyönyörködhet.”  Az 
eredeti szöveg fordítását, mely a bol-
dogság feltételének hármas lépcsőfokát 
tárja elénk, „pontosabban úgy lehetne 
mondani: aki sohasem járt a bűnösök 
útján, sohasem ült a csúfolódók széké-
be, aki sosem állt meg a vétkesek út-
ján…Volt ilyen a mi életünkben: soha-
se?” Az állás, járás, ülés zsoltáros-
értelmezése helyett „a hívő embernek 
futni kell – nem állva meg pihenni a 
boldog cél előtt.” 
Végül felerősödik az igehirdetésben a 
döntő késztetés: a keresztyén ember 
„az Úr Törvényéről gondolkodik, ab-
ban gyönyörködik éjjel és nappal.” Így 
válik egyre inkább az élet vizéből táp-
lálkozó, zöldellő fává. „Ne állj át a 
másik oldalra sosem. Van másik oldal, 
van bűnösök tanácsa, van csúfolók szé-
ke, van vétkesek útja, de te ne járj azok-
ban, ne figyelj azokra. Az Úr útján ha-
ladj egészen a célig, így lesz zöldellő, 
tartalmas, boldog életed.” 
 Az áhítat után Máté László 
esperes köszöntötte a konferenciát, 
majd Juhász Róbert lelkipásztor el-
mondta a szükséges információkat. 
Ezt követően, gyönyörű zenei betét-
ként: Sárközi Erika  orgonán 
(Császár), Mária Teper  
(Lengyelország) fuvolán dicsőítette az 
Urat. A fennkölt hangszeres bizonyság-
tétel segített elmélyíteni az igei üzene-

tet és felkészülni az első előadás befo-
gadására. 
Hit- boldogság- lelki egészség- elméleti 
alapvetés- Dr. Jeanné Loós Anita pszi-
chológus- Bethesda Kórház Budapest 
Az előadó kivételes lehetőségnek tekin-
ti, hogy egy templom falain belül adhat 
hangot mondanivalójának, és itt fejte-
getheti a címben adott téma összefüggé-
seit. Nyomatékkal beszél arról, hogy a 
megjelölt három fogalom szerepe éle-
tünkben, egymással karöltve van jelen, 
vagyis kisebb-nagyobb átfedések ta-
pasztalhatók a személyes élmény során. 
Egyik a másik nélkül nem működőké-
pes. 
A Dr. Komlósi Piroska által vezetett 
Protestáns Pszichológusok Baráti Köre 
folyamatosan keresi a választ arra a 
kérdésre: Mit jelenet ma keresztyén 
pszichológusként dolgozni? Például ha 
egy égési sérüléseket szenvedett gyer-
mek szüleivel állunk szemben?  
Különös figyelmet érdemel Viktor 
Frankl osztrák neurológus és pszichiáter 
megállapítása, aki megjárva a koncent-
rációs tábort, annak borzalmai között 
maga is depressziótól sínylődve azt 
mondotta: „ Nem az a fontos, hogy én 
mit várok az élettől, hanem,hogy mit 
vár tőlem az élet.” Erre a felismerésre – 
saját bevallása szerint – a Szentlélek 
segítette őt. 
Kopp Mária egyetemi tanár, keresztyén 
orvos-pszichológus kutató-munkája 
során az általános kérdésre: mi a bol-
dogság? – egy három szintes válasz-
együttessel felel.  
1. az ún. ösztön boldogsági ideál vagy 
fogyasztói boldogság. 
2. a boldogság a keresés útja, ezt az 
álláspontot képviseli Csíkszentmihályi 
Mihály pszichológus is. 
A boldogság – az élet értelmének kere-
sése – ez utóbbit találjuk meg már 
Arisztotelésznél is. 
Az előadó beszél a hitélet három típu-
sáról: az ún. BELSŐ-vallásos -; a 
KÜLSŐ vallásos és a KERESŐ ember-
ről. Ennek kapcsán kifejti, hogy a bol-
dogság megtalálásában döntő szerepe 
van az identitástudatnak, a lényeges 
kérdésnek: kik vagyunk, hová tarto-
zunk? Hangsúlyozza, hogy az anyagi 
tőke mellett fontos a társadalmi tőke, 
vagyis a megfelelő közösség megtalálá-
sa. Ezen belül is a keresztyén közösség-
nek, a gyülekezetnek van feltétlen meg-
tartó ereje, mert a hit megvéd a szoron-

gástól, a depressziótól. Itt megemlíten-
dő Perczel Forintos Dóra egyetemi do-
cens, klinikai szakpszichológus mun-
kássága, aki úgy foglalkozott a vallás-
sal, mint megküzdési mechanizmussal. 
Állítása, hogy a hitből fakadó kiegyen-
súlyozottság és pszichés egészség szo-
ros összefüggésben van egymással. 
Vagyis, nem az a lényeges, hogy mis 
történik velünk, hanem hogy a bennün-
ket érő hatásokhoz hogyan állunk hoz-
zá. Ezért döntő fontosságú a hit és az 
imádság. Kitér a megbocsátás nélkülöz-
hetetlen voltára. Befejezésül Gyökössy 
Endre lelkész, pszichológus négy szem-
pontból álló tanácsával zárul az előadás.  
1. ne ragadjunk le a sötét napok, felle-
gek figyelésénél 
2. azokra tekintsünk, akik túlélték 
ezeket 
3. tegyük le a ránk nehezedő terhet 
fölfelé nézzünk, Jézusra 
Az újabb zenei blokk után került sor 
Sztankevics Ljudmila, paksi presbiter-
nő bizonyságtételére, aki szintén az 
előző cím alapján vallott meggyőződé-
séről, személyes hitéletéről gyakorlati 
vonatkozásban. Előadásának címe: Hit- 
boldogság- lelki egészség a gyakorlat-
ban.  Jelenleg a Dunaferr Dunai Vas-
műben szaktolmácsként dolgozik, bol-
dog házasságban él férjével és három 
gyermekével. Több mint két évtizede 
érkezett hazánkba a távoli Oroszország 
déli csücskéből, a Kaszpi tenger mellől, 
csupán 3500 km messzeségből. Akkor 
két szót tudott magyarul: szia és szeret-
lek. az elsőt, mert könnyű volt, a máso-
dikat, mert sokat hallotta férjétől. A 
jelen előadást már gazdag szókinccsel, 
akadálymentes fogalmazással és válasz-
tékos stílussal adta elő. A tekintélyes 
mennyiségű, leírt dolgozat első részé-
ben a hitről általánosságban beszél. 
Függetlenül a bibliai kijelentéstől min-
den embernek szüksége van arra, hogy 
valamiben higgyen. Ő maga is ismerős 
a hit, a hinni akarás ilyetén értelmezésé-
ben, hiszen valamikor, meggyőződéses 
ateistaként élte az életét. A nagy áttörés, 
Megváltójának megismerése tíz évvel 
ezelőtt történt. Lelkipásztorának őszinte 
érdeklődése és egy doktornő törődő 
szeretete segítették a személyes hitre 
jutásban. Lánya keresztelőjén tett foga-
dalmat komolyan vette az egyik gyüle-
kezeti tag, egy orvosnő, és a lányát ké-
sőbb elvitte magával a gyülekezetbe.  
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Ljudmilát, az édesanyát érdekelte, hogy 
ott mivel táplálják a lányát és maga is 
elment a vasárnapi alkalomra. Megtet-
szett neki a légkör és ettől kezdve ő is 
odajár.  
A Császáron elhangzott bizonyságtétel-
ében többször hivatkozik a Heidelbergi 
Kátéra, többek között akkor is, amikor a 
hit fogalmát tisztázza. Az ismeret- biza-
lom-engedelmesség hármas egységében, 
mindegyik sajátos szerepére utal. számá-
ra sokat jelentett a jakabi vallomás (Jak 
2,19) miszerint a puszta ismeret nem 
vezet el önmagában Isten megismerésé-
re. A gyakorló keresztyén hit csakis az 
engedelmesség által növekszik, fejlődik. 
Nagy öröm számára, hogy férje is meg-
tért és konfirmált. Idős édesanyja is meg-
keresztelkedett, akihez csak ritkán  láto-
gat haza, hiszen vonattal öt teljes napig 
tart az utazás.  Miközben elhagyta szülő-
földjét, otthonát, egész régi életét – Isten 
egy másik hazát és egy másik nagycsalá-
dot, a gyülekezetben élő testvért, anyát 
ajándékozta neki. Figyelemre méltóan 
fogalmazta meg: a moszkvai egyetemről 
– ahol elméleti matematikát és kiberneti-
kát tanult – a nagy tudással, de még na-
gyobb sötétséggel jött el és tartott ez 
egészen a Jézussal, a világ Világosságá-
val való élő, személyes találkozásig. 
Külön kiemelte a számára nagy ajándé-
kot, lelki otthont jelentő paksi reformá-
tus gyülekezetet. 
Befejezésül a Cursillo tanfolyamot is-
mertette. Rendkívül alapos felkészültsé-
ge, őszinte – közvetlen szavai, kendőzet-
lenül személyes bizonyságtétele, sugárzó 
hite valamennyiünket magával sodort. 
 Mindnyájunknak nevében, Urunk 
iránti hálaadással mondok köszönetet 
Juhász Róbert lelkipásztor testvéremnek, 
a császári gyülekezetnek és az egyház-

megye vezetőségének, 
hogy magajándékoz-
tak bennünket ezzel a 
felejthetetlen élmény-
nyel. Isten áldja meg a 
szorgos asszonyi ke-
zeket rendkívül gaz-
dag szeretetvendégség 
hátterében lévő sok-
sok fáradozásért! 
SOLI DEO GLORIA!  

   
Vajsné  

Fazekas Ibolya          
lelkész 

  

 

Aki részt vett ezen a konferencián azt 
hiszem, hogy hitben, lelkiekben meg-
erősödve térhetett haza. Csodálattal 
töltött el a zsúfolásig megtelt templom, 
a választott zsoltárok, az ige, az elő-
adók. A hit, a boldogság és a lelki 
egészség elméleti részében a Bethesda 
kórház pszichológusa, Loós Anita ve-
zette be a hallgatóságot. Kifejtette, hogy 
a három fogalom mennyire összefügg. 
Aki hitben él boldog, aki boldog, lelki-
ekben is gazdag, egészséges. Akik en-
nek a birtokában vannak kevésbé szo-
rongók, ill. lesznek depressziósak. 
Sztankovics Ljudmilla paksi presbiter 
asszony „A hit, a boldogság és a lelki 
egészség a gyakorlatban” címmel olyan 
előadást tartott némi humorral, a saját 
élettörténetével átitatva, hogy az elő-
adás után szem nem maradt szárazon és 
megszólalni is nehéz lett volna. Az ér-
dekes és értékes saját tapasztalatokkal 
gazdagított, néha megható gondolatok 
bizonyították, hogy íme egy ember, aki 
hisz, aki merte vállalni hitét, ő egy em-
ber, aki sikeres és boldog. Az előadások 
után a császári gyülekezet lelkipásztora 
szeretetvendégségre és kötetlen beszél-
getésre hívta a konferencia résztvevőit. 
A gazdagon megterített asztalok mellett 
sok ismerőssel találkoztam, sokat be-
szélgettünk az előadásokról, a hitről, a 
munkánkról, gyermekeinkről.                                                          
Kérem Isten áldását a császári gyüleke-
zetre és vezetőire, hogy hitben, boldog-
ságban és lelki egészségben megerősöd-
ve munkálkodjanak Isten országában. 

                            Hérics Józsefné                                                                                     
Nagyigmánd 

A Református Egyházak Világközös-
ségének főtitkára együttérzéséről és 
segítségéről biztosította Kassai Gyu-
lát, az Európai Egyházak Konferen-
ciájának vezetője is közbenjárását 
ígérte az európai intézményeknél. 

A Református Egyházak Világközössé-
gének főtitkára levélben fordult Faze-
kas László püspökhöz, amelyben a 
világszervezet szolidaritását fejezte ki 
a módosított állampolgársági törvény 
jogi következményei miatt. Dr. Setri 
Nyomi a Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház (SZRKE) püspökéhez 
írt levelében azt írta, különös figyelem-
mel és aggodalommal követik Kassai 
Gyula esetét, és megköszönte az MRE 
Zsinati Tanácsának szerepvállalását a 
kialakult „igazságtalan helyzetben”. 

A főtitkár egyben felajánlotta segítsé-
gét és közbenjárását, hogy a szlovákiai 
hatóságok visszavonják döntésüket, 
amellyel a lévai református lelkipász-
tort önakaratán kívül megfosztották 
állampolgárságától. A levél kitér a 
szlovákiai alkotmánybíróság vizsgála-
tára, pozitív eredményt vár. Nyomi 
bátorította a SZRKE vezetését, hogy 
egyértelműen hangoztassa véleményét 
és kritikáját a hatóságok előtt, amely-
hez a szervezet segítségét is felajánlja. 

A Tatai Református Egyházmegye 
Tanácsa a 2012. évben nyilvános pá-
lyázatot hirdet a gyülekezetekben folyó 
katechetikai munka támogatására. Az 
egyházközségek pályázhatnak a) nyári 
táborok, csendesnapok, kisköri találko-
zók költségeinek és b) a katechetikai 
munkát segítő eszközökre; ill. javítási 
költségeinek támogatására.  
Két pályázatot hirdetett meg az 
egyházmegyi tanács, melyeknek 
Beküldési határideje: 2012. április 30. 
A döntésről szóló értesítés: 2012. má-
jus 31-ig várható. 
A pályázatokat az Egyházmegyei Ta-
nács bírálja el. A pályázatot postai úton 
az Esperesi Hivatal címére kell benyúj-
tani (2900 Komárom, Mártírok u. 2.) 
A program megvalósulásáról szóló 
jelentést és az összeg felhasználását 
igazoló számlák másolatát 2012. dec-
ember 15-ig az Esperesi Hivatalba kell 
beküldeni. 
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 70. KÉRDÉS: Mit jelent a Krisztus 
vérével és Lelkével való megmosa-
tás? 
Jelenti, hogy Istentől bűnbocsánatot 
nyerünk kegyelemből, Krisztus véré-
ért, amelyet érettünk az õ áldozatá-
ban a keresztfán kiontott.  
Továbbá jelenti, hogy a Szentlélek 
megújít és Krisztus tagjává szentel,  
hogy a bűnöknek napról napra mind-
inkább meghaljunk, és istenfélő és 
feddhetetlen életet éljünk. 
 
71. KÉRDÉS: Hol ígérte Krisztus, 
hogy ő minket vérével és Lelkével oly 
bizonyosan megmos, mint ahogy a 
keresztség vize megmos bennünket? 
A keresztség szereztetési Igéjében,  
ahol így szól:  
Elmenvén azért, tegyetek tanítvá-
nyokká minden népeket, megkeresz-
telvén őket az Atyának, a Fiúnak  
és a Szentléleknek nevébe. 
Aki hisz és megkeresztelkedik, 
idvezül; aki pedig nem hisz, elkárho-
zik. Ez ígéretet másutt is ismétli az 
Írás, mikor a keresztséget újjászületés 
fürdőjének és bűneink elmosásának 
nevezi. 

   A Hét határos presbiterképzés leg-
újabb állomása Kisbér volt. A kisbéri 
református gyülekezet vendégszeretetét 
élveztük 2012. március 23-án. A gyüle-
kezeti teremben 42 érdeklődő presbiter 
gyűlt össze, hogy részt vegyen az alkal-
mon.  

  Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztor 
áhítatát hallgathattuk meg, ő a Példabe-
szédek 23.26 és Mk. 10.21 alapján hir-
dette Isten Ígéjét. Kiemelte ha életünk-
ből hiányzik Isten akkor bizony nem 
teljes az életünk. A hiány aláássa a har-
móniát, a hiány megléte pedig mindig 
valamit aláás.  Mi nem vagyunk messze 
Isten országától, de az örök kérdés most 
is előjön: oda tudunk-e adni mindent 
Neki? 
Bátki Dávid, etei lelkipásztor előadásá-
ban az egyetemes papságról, református-
ságunk egyik alappilléréről hallhattunk. 
Kiemelte, hogy minden hívő ember pap. 
Nekünk nincs szükségközbenjárókra, mi 
közvetlenül Krisztusnak tartozunk. Mi 
Krisztusért vagyunk Isten papjai. Ne-
künk az a feladatunk, hogy önmagunkat 
adjuk hálaáldozatul. Ezért tehát a leg-
fontosabb, hogy mindenki a maga he-
lyén elvégezze a tehetsége által elvég-
zendő feladatokat, de itt nincs kivétel azt 
el kell végezni. 
Vajs Tibor, Kisbéri lelkipásztor tartott 
előadást a Délvidéki reformátusság hely-
zetéről. Történelmi áttekintéssel kezdte, 
majd a Délvidékre olyan nagyon jellem-
ző szétdarabolódás tételeivel ismertetett 
meg bennünket. Szlovénia, Vajdaság 
nehézségei — melyeket mások, más 
helyzetek, politikai csatározások okoz-
nak — beszélt a horvátországi helyzet-
ről, bajokról is amit a fentieken túl még 
maguk a magyar reformátusok is okoz-

nak maguknak.   
Szász Dóra bizonyságtételét hallgathat-
tuk meg arról, hogy mit is jelent neki az 
istentiszteleteken való részvétel. Ő sze-
rényen „csak gyülekezeti tagnak” mutat-
ta be magát, azonban el kell mondani 
róla, hogy a gyülekezet egyik húzórugó-

ja. 
Baráti beszélgetéssel zárult presbiter-
képzési alkalom. Istennek adunk hálát, 
hogy ezen az estén is ilyen szép szám-
ban foglakozhattunk Isten ügyével. 
 

Bogáth István 

 

1% 
Kedves Testvérünk! 
 
Kérünk, ha adód egy-egy százaléka 
felől rendelkezel vegyél számításba 
bennünket is! 
 
A HÉT HATÁR újság kiadójának a 
Közelebb Egymáshoz 
Alapítványnak adószáma: 

 
18606876-1-11 
és   
A Magyarországi Református 
Egyház 

technikai száma: 0066 
Tudod, ha nem rendelkezel 
sehogyan, akkor elvész adód egy 
százaléka a “nagy kalapban”. 
 
Előző évben az egy százalékokból 
198.732  forint érkezett. 
A kuratórium döntése értelmében a 
Hét Határ kiadási költségeit enyhítet-
tük vele. 
A kuratórium. 
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A LÉLEK GYÜMÖLCSEI… folyta-
tás… 
 
Kedves Gyerekek! 
Kivételesen, nem árulom el előre, hogy 
melyik gyümölcsről írok most nektek. 
Találjátok ki!  
Ott vagyunk már? Mikor érkezünk már 
meg? Hányat kell még aludni a szüle-
tésnapomig? Mikor lesz már nyár, hogy 
lehessen medencézni? Mennyit kell 
még ennem, hogy olyan nagy legyek, 
mint apa? Anya, meddig kell még isko-
lába járnom ahhoz, hogy olyan okos 
legyek, mint te?  
Ugye, te is tettél már fel ilyen kérdése-
ket. De nehéz kivárni valaminek az 
eljövetelét! Egy hosszú utazás során 
nehéz kibírni, hogy megérkezzünk a 
célhoz. Nehéz kivárni, hogy végre el-
fújhassuk a szülinapi tortánkon a gyer-
tyát és megkapjuk az ajándékot. Gondo-
lom, már alig várjátok, hogy végre ki-
törjön a nyári szünet, és folyton csak 
játszhassatok. És az még mennyi időbe 
telik, hogy felnőtté váljatok. Mindehhez 
ugyanis kell egy képesség, pontosabban 
egy lelki gyümölcs is!  
Úgy gondolom, hogy a halászat egy 
olyan mesterség, amihez sok  

                                                  
  kell. 

 Órákon keresztül himbálózni a csónak-
ban és nézni a víztükröt, hogy mikor 
mozdul meg a bot vagy a háló, mert 
beleakadt egy hal. A tanítványok egész 
éjjel kint voltak a Genezáreti tavon, 
mégsem fogtak semmit. Már reggel volt 
és fáradtan mosták hálóikat, amikor 
Jézus megszólította őket és azt kérte, 
hogy evezzenek be újra. Vessék ki a 
hálóikat és meg fogják látni, hogy mi 
történik. Engedelmeskedtek a kedves 
idegennek és csodát láttak: a háló azon-
nal megtelt hallal úgy, hogy a hajójuk 
alig bírta el a súlyt. Erre nagy csodálko-
zás és félelem fogta el őket. Követték 
Jézust mindenhova, végigjárva vele az 
utat egészen a keresztig. Közben Jézus 
nagyon 

                     
 

volt velük. Kérdezhettek bármit, ő vála-
szolt. Viselkedhettek akármilyen esetle-
nül, ő megértette őket. Bármilyen hibát 
követtek is el, ő megbocsátotta nekik. 
Ugyanúgy viselkedett velük, mint 

ahogy az Atya Isten viselkedik velünk. 
Mert „  
 

ho s s z ú ,  s ze re te te  é s  hűsé ge 
nagy!” (5Mózes 34:6) 
Ugye már tudjátok, hogy miről írok 
nektek?! T betűvel kezdődik, M  betűvel 
végződik és összesen 7 betűből áll. (A 
megfejtés a lap alján olvasható.) Kér-
lek, írjátok be a megfejtést a kiponto-
zott részekre is, hogy teljessé váljék a 
szöveg. Köszönöm! Végül kívánom 
nektek, hogy ezt a lelki gyümölcsöt is 
gyűjtsétek be saját lelki kosaratokba, a 
szívetekbe! 
Szeretettel: Barta Lívia 
(A teljes bibliai történetet Lukács evan-
géliumában olvashatjátok el az 5. rész 1
-11. versekben.)  

 
 
 
 
JÁTÉK KÉSZÍTÉS 
 
Eszközök: egy bot, madzag, néhány 
parafadugó, drótkampó vagy iratka-
pocs, víz és egy lavor.  
Kötözz a madzag egyik végére egy 
drótkampót vagy egy szétnyitott irat-
kapcsot. Kötözd fel a madzagot a másik 
végén a botra. A parafadugókba erő-
sítsd bele a kampókat. Tégy egy 
lavorba vizet, dob bele a parafadugó 
„halacskákat” és próbáld meg kihalász-
ni őket úgy, ahogy a képen látható kis-
fiú. Remek móka, miközben tanulhatod 
a türelmet is.  
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Az ötödik Pálóczi Horváth Ádám  
Szavalóversenyt 2012. május 11-én, 

Kömlődön  rendezzük meg. 
 

 Alsó tagozatosok szabadon választott 
verssel, 

a felső tagozatosok magyar költők   
hazaszeretetről szóló verseivel 

jelentkezhetnek. 
 

Jelentkezni lelkipásztorotoknál lehet,  
minél előbb! 

 
A HIT ÉS… az élet nagy kérdései előadássorozatról 

 
„Amit az emberi elme el tud képzelni, és amiben hinni tud, 
azt meg is tudja valósítani" (Napoleon Hill) 
 

Az idei téli estéken már második évben vehettünk 
részt Barta Zsolt Tiszteletes Úr által szervezett előadássoro-
zaton, mely során a hit és egyéb tudományok összefüggéseit, 
illetve kapcsolatrendszerét hallgathattuk neves személyektől. 
Vendégeink voltak: Szűcs Attila (Dad, az Euro Trade Kft 
vezérigazgatója), Veresné Petrőcz Mária (Veszprém, karnagy 
és énekművész), Székely András (Budapest, SOTE Magatar-
táskutató Intézet munkatársa) és Oláh Emil (Veszprém, refor-
mátus tábori lelkész). 

Az előadók rámutattak arra, hogy különböző, az 
életünket és mindennapjainkat körülvevő és ránk nehezedő 
történésekre milyen módon hat az ember hite és vallása. Az 
élet nagy kérdéseiben, példaként az egészség megőrzésére, 
annak visszanyerésére, vagy éppen a gazdasági cselekmé-
nyek viselésére milyen kihatással van keresztyén hitünk, 
vagy milyen hatással van a zeneművészet az ember lelki vilá-
gára. Az előadások során mélyrelátó bevezetést kaptunk arra 
vonatkozóan, hogy különböző eseményeket, élethelyzeteket 
a hit és a vallás erejével milyen módon lehet könnyebben 
megélni. A lélek hitbeli gazdagítása könnyebbé teszi a nehéz 
helyzetek átvészelését, illetve átélését.  

Az előadói estéken rendszeresen mintegy 25-35 fő 
vett részt. Valamennyi résztvevő figyelmesen és elmélyülten 
hallgatta egy-egy tudomány képviselőjének a hithez és a val-
láshoz kapcsolódó előadását. Az előadásokat követően kér-
dések hangzottak el, amikre a válaszok tisztább látást ered-
ményeztek.  

Barta Zsolt Tiszteletes Úr által szervezett tartalmas 
estékért köszönetet mondunk, ezek az alkalmak jó hatást 
fejtenek ki a jelenlévő közösség minden tagjára, ugyanakkor 
a közösségformáló erőt fejleszti.  

 
„Az ember azért hisz, amiért levegőt vesz: mert életben akar 
maradni.” 
(Carlos Ruiz Zafón) 
 
Réde, 2012. március 19. 

Varga Sándor 
  

Konfirmandus kirándulást szervezünk május 12-én! 
Irány az ácsi  Duna part! 
Rövid túra, főzés, játék, szórakozás. 
Érdeklődj lelkipásztorodnál! 
  
 


