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  Április 6-án járulhatnak az urnákhoz a 
szavazati joggal rendelkező polgárok és 
arra a pártra, ill. egyéni képviselő je-
löltre szavazhatnak, akikben a legin-
kább megbíznak, hogy jó irányba fog-
ják vezetni Magyarországot. Nagy re-
ményekkel készülünk a választás napjá-
ra, már hónapokkal ezelőtt elkezdődtek 
az esély latolgatások, a médiák bőven 
ellátnak bennünket információkkal, 
sokszor elbizonytalanítanak, máskor 
megerősítenek minket az elképzelése-
inkben.  

Mindenesetre nagyon intenzív időszaka 
az idei évnek a kampány és a választás 
napja. 
Bár gyakran kiábrándító a hazai politi-
kai élet, sok megdöbbenésen és csaló-
dáson vagyunk túl, mégis azt kell mon-
danunk, hogy a szabad, demokratikus 
választás nagyon fontos eseménye or-
szágunk életének. Szerte a világban 
egyáltalán nem természetes, hogy sza-
vazás útján döntsenek egy ország életé-
ről. Önkényurak, diktátorok akarata 
dönt megannyi helyen, gondoljunk a 
véres ukrán helyzetre, ahol egyáltalán 

nem az történt eddig, amit a nép akart. 
Számos ember adta az életét az elmúlt 
napokban azért, hogy demokratikus 
módon dönthessenek hazájuk sorsáról. 
Véleményem szerint örülnünk kell, 
hogy idén hetedik alkalommal vehe-
tünk részt szabad választásokon a rend-
szerváltozás óta és remélhetőleg olyan 
politikai erők fognak felhatalmazást 
kapni a néptől az ország vezetésére, 
akik minden körülmények között ha-
zánk és nemzetünk felvirágoztatásán 
dolgoznak. 
Azt szeretném javasolni mindenkinek, 
hogy feltétlenül vegyenek részt a sza-
vazáson, éljenek állampolgári jogukkal, 
biztassanak másokat is a választásokon 
való részvételre. 
Tapasztalataim szerint azonban sok a 
bizonytalan ember, akik nem tudják 
eldönteni kire is adják április 6-án a 
szavazatukat.  Konkrét tippet nem ad-
hatunk, de a döntést elősegítő szem-
pontrendszer felállításával talán meg-
könnyítjük néhány ember számára a 
döntést. 
Mindenekelőtt tájékozódni kell minden 
embernek. Információkat kell gyűjte-
nünk a különböző politikai erőkről, ki 
mit gondol fontos kérdésekről. Mit tett 
a múltban, ill. milyen szándékok veze-
tik őket a jelenben. Azután elemezni  
kell ezt a sok információt, beszéljük 
meg érzéseinket, tapasztalatainkat a 
családdal, barátainkkal. Hasznos lehet 
egy-egy ilyen beszélgetés a jó döntés 
meghozatalában. 
Tisztáznunk kell magunkban azokat az 
értékeket, amikből nem tudunk enged-
ni. A neveltetésünk, hitünk, hagyomá-
nyaink évtizedek alatt kimunkáltak 
bennünk egy világnézetet, ami nagyon 

fontos számunkra. Meg kell vizsgálni, 
kik azok, akik a leginkább képviselik a 
nekünk lényeges dolgokat. Remélhető-
leg a jövőben visszaköszönnek azok az 
értékrend elemek, amikben hiszünk és 
életünk lényeges tartópillérei. 
Véleményem szerint fontos, hogy a 
mindenkori államhatalom szeresse a 
népét, ne alattvalóként tekintsen rá, 
hanem olyan egyének közösségére, 
amelynek jólétén, boldogságán, elége-
dettségén kitartóan dolgoznia kell. 
A magam részéről nagyon örülnék, ha a 
következő kormányzati ciklusban stabi-
lak és kiszámíthatóak lennének a ma-
gyar hétköznapok. Ha mindenkinek 
lenne megfelelő munkája, ha megőriz-
hetné a magyar ember a méltóságát, ha 
nem látnánk a jövőben nemtelen küz-
delmeket, hanem biztonságban és meg-
becsülésben élhetne mindenki. 
De leginkább azt kívánnám magunk-
nak, hogy sem a politikusaink, sem az 
egyszerű hétköznapi emberek egy pilla-
natra se felejtsék el, hogy Kié is va-
gyunk valójában, Kinek tartozunk el-
számolással. Ki az, aki minden lépé-
sünket figyeli és elvárja tőlünk azt a 
magatartást, hozzáállást, amit a szeretet 
evangéliumából tanultunk. 
 

Juhász Róbert 
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„ VAJON   VALÓBAN   
ÉNÉRTEM   BÖJ-

TÖLTETEK?”  
/Zak 7,5/ 

A  megajándékozottság  élménye, az 
élő Isten irántunk kinyilvánított törődé-
se,  „aki megáldott minket mennyei 
világának minden lelki áldásával a 
Krisztusban” /Eféz 1,3/ - előbb-utóbb 
felkelti bennünk a VISZONZÁS VÁ-
GYÁT. 
   A hozzá, vagyis  Jézushoz - tartozás,  
- részünkről bármily töredékesen  hiá-
nyos, hűtlenségeinkkel szaggatott, 
mégis belső kényszernek engedő köl-
csönössége révén  -, egyszer csak a 
gyermek  olthatatlanul felfedezni kívá-
nó igyekezetével sietünk a helyszínre: a 
pusztába, ahová „elvitte Jézust a Lé-
lek.” /Máté 4,1/ 
   „Menjünk ki tehát őhozzá a táboron 
kívülre…”/Zsid 13,13/ 
A pusztai lét sajátossága a felszereltség 
hiánya, a táborból kilépve, a biztonsá-
got nyújtó összkomfortot magunk mö-
gött hagyva, egyre inkább már „CSAK 
ŐHOZZÁ” sietteti lépteinket.  A szo-
katlanul ritkán járt úton, fokozatosan  
halovány ponttá sűrűsödik a hátra ha-
gyott „élő-világ”, a meghitten ismerős 
otthonosság, hogy a kietlenség idegen-

szerű vonzásában  - valami ismeretlen 
mélységből feltörő szükségtől hajtva  - 
, végre elérjük őt, ODAÉRKEZZÜNK. 
   „Kora reggel, még szürkületben föl-
kelt, kiment, és egy puszta helyre ment, 
ahol imádkozott.” /Márk 1,35/ 
    A böjttel egybe kötött imádság - a 
könyörgés intenzív módja. A böjt lé-
nyegi értelmezése, tartalmának jelenté-
se: tartózkodni valamitől, egy időre 
megvonni magunktól az egyébként 

megszokott, menetrendszerű szükség-
szerűségeket,  - a feltétlen igényelt 
vagy kellemesen jóleső testi-szellemi 
kellékeket. 
     Így lett Jézus  -  gazdag létére sze-
génnyé érettünk  -, küldetését tekintve, 
„hogy megszentelje a népet tulajdon 
vére által, A KAPUN KÍVÜL SZENVE-
DETT.” /Zsid 13,12/ 
 A böjtöléssel megerősített imádság 
célja: VALÓBAN ŐÉRTE. A kölcsö-
nös kötelék felőlünk érkező megerősí-
tése, iránta tanúsított ragaszkodásunk 
záloga, hogy tartózkodjunk valamitől, 
amivel szomorúságot, fájdalmat oko-
zunk  az Úrnak. 
           Uram, tégy késszé, hogy gonosz 
gondolataimat, tisztátalan szándékai-
mat, megbízhatatlan érzéseimet  -  ha-
talmad által legyőzzem. 
            Nevelj engem  - önzésem tenge-
rétől  - kitartó tartózkodásra és töltsd 
csordultig szívemet önzetlenségeddel, 
mely olyanná tesz közöttünk téged, 
„mint aki szolgál”. 
            Szabadíts meg a test gyümöl-
csétől, hogy annak kívánságát ne telje-
s í t s e m ,  m é g p e d i g  e z e k e t : 
„házasságtörés, paráznaság, tisztáta-
lanság, bálványimádás, varázslás, el-
lenségeskedés, viszálykodás, féltékeny-
ség, harag, önzés, széthúzás, pártosko-
dás, irigység, gyilkosság, részegeske-

dés, tobzódás és ezekhez hasonlók.” /
Galata 5,19-20/ 
   Töltsd meg lelkemet a nálad 
lévő teljes örömmel, hogy a megtartóz-
tatás következtében fellépő  hiány, a 
veled való zavartalan közösség harmó-
niájában tetőzzön.  Tégy alkalmassá  
Uram a tartózkodás magas iskolájába 
járni, hogy „ha valaki el akarja venni 
az alsó ruhámat, engedjem át neki a 
felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföld-

nyi útra kényszerít, menjek el vele ket-
tőre. Aki kér tőlem, annak adjak…” /
Máté 5,40-41/ 
            Ajándékozz meg a feltétlen 
készséggel, hogy érted, Uram csakis 
érted böjtöljek önfeledten, általad meg-
tisztított szívvel, hálaadásból, viszon-
zásként áldozatos szeretetedért. 
 
  ÉRTED,  CSAKIS   ÉRTED,  URAM 
nem csak  megbocsájtani,  
DE  MARADÉKTALANUL ELFE-
LEJTENI 
nem csak segíteni,   
DE  A SEGÍTSÉG HÁZÁVÁ LENNI 
nem csak rövid távra figyelni,  
DE  ÉSZREVENNI 
nem csak felületesen hallani,  
DE  VÉGIG HALLGATNI 
nem csak nézni,   
DE  BELÜLRŐL  MEGLÁTNI 
nem csak érinteni,  DE  - ISZONYAT-
TÓL  MENTESEN  ÁTÖLELNI 
nem csak megérezni,   
DE  EGYÜTT ÉREZNI 
nem csak megállni,   
DE OTT MARADNI 
nem csak első segélyt nyújtani,  
 DE  ÁPOLNI - GONDOZNI 
nem csak  alamizsnát adni, 
 DE  ÖNMAGAMAT  ÁLDOZNI 
nem csak odaadni, 
 DE  MAGAMAT FELADNI 
nem csak szeretni, 
DE  SZERETETED RÉSZÉVÉ  LEN-
NI, 

 
hogy  böjtöléssel megszentelt imádsá-
gomra elnyerjem tőled  megújító, meg-
szentelő ajándékodat:  „Krisztussal 
együtt megfeszíttettem. Többé pedig 
nem én élek, hanem Krisztus él ben-
nem.”/Galata 2,20/ 
 
4. Ó, egyetlenegy segítőm, Uram Jézus, 
irgalmazz! :/: Légy vélem, én 
Idvezítőm, A gonosztól oltalmazz! Hi-
szen te értem jöttél, S értem is vért ön-
töttél. 
6. Ó, Isten Báránya, kedvezz, Mert 
most vagyon az óra; :/: Mondd lelkem-
nek: Légyen idvez, Dolga forduljon 
jóra. Ó, Úr Jézus, könyörülj, Könyved-
ből ki ne törülj! 

 
Re f.  Énekeskönyv 210 
 

Vajsné Fazekas Ibolya 
lelkipásztor 
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   A 226. dicséret hangjaival vette kez-
detét február 15-én a Tatai Református 
Egyházmegye presbiteri konferenciája. 
A helyszín a tatabányai Puskin Műve-
lődési Ház volt, ahol a Tatabánya  - 
Bánhidai gyülekezet tagjai fogadták a 
megye szinte minden gyülekezetéből 
érkező presbitereket, lelkipásztorokat, 
gyülekezeti tagokat. 
   Máté László, esperes nyitó áhítatában 
Mt. 15. 21-28 alapján hirdette Isten 
Igéjét. Krisztus a jövőnk, emelte ki 
prédikációjában, s kérte e gondolatok 
mentén hívogassuk a tévelygőket. Tud-
nunk kell, hogy Krisztus a megoldás, 
vagy nincs megoldás — hangsúlyozta.  
Krisztus ragaszkodik hozzánk, harcai-
ban annak lesz jövője aki előtte kicsiny 
tud lenni. 
Az Igéből vett példa alapján annak 
nagy a hite, aki morzsákkal is megelég-
szik.   
  Az igehirdetés után Perjési Attila, 
Tatabánya - Bánhidai református gyüle-
kezeti főgondnok köszöntötte e megje-
lenteket és örömét fejezte ki, hogy ven-
dégül láthatják az egyházmegye küldöt-
teit. 
  Gyimóthy Géza, egyházmegyei fő-
gondok hivatalosan is megnyitotta a 
konferenciát. 

   Merre tart a keresztyénség 2014-ben? 
volt a címe az első előadásnak, melyet 
dr. Sipos Ete Álmos ny. lelkipásztor, a 
Bibliaszövetség főtitkára tartott.  Felvá-
zolta azt a tényt, mely szerint egyre 
erősödnek azok a nézetek,  nem is kell 
olyan szigorúan venni az Igében leírta-
kat.  
Nagyon határozott átrendeződés, eltoló-
dás látszik a keresztyénség földrajzi 
elterjedésében. A súlypontok átterelőd-
nek Európából. Itt pedig sajnos a libe-
rális eszmerendszer is teret nyert.  
Hiába a jelentős taglétszám, ez nem 
azonos az Ige Egyházának tagjaival 

akik nem mások, mint nagy többség 
kisebbsége.  Jézus azonban a névleges 
keresztyénséget is felhasználja Isten 
ügyének szolgálatában. Az átrendező-
dés egyértelműen a fejlődő országok 
irányába mutat.  
Megemlítette, hogy manapság is mint-
egy százmillió keresztyén üldözött van 
a világban, olyanok akiket csupán azért  
üldöznek, mert Jézust követik. A mai 
időkben többen halnak mártír halált 
hitükért, mint a római üldöztetés idején. 
Súlyos gondnak látja azt a tényt, mely 
szerint a történelmi egyházakat jelentős 
missziói passzivitás jellemzi, ennek 
tudható be, hogy tömegek hagyják le az 
egyházat. 
Előadásában kitért az Egyházak Világ-
tanácsának tevékenységére, s a legutób-
bi, Koreában tartott nagygyűlésére. Itt 
az Orosz ortodox egyház képviselője 
határozottan kiállt a hagyományos, 
keresztyén értékrendek mellett, s érvelt 
az egyneműek házassága, valamint a 
gyermek örökbe fogadási lehetőségük 
ellen. Ezt a véleményt támogatták az 
afrikai és ázsiai egyházak képviselői, 
míg ellenérzésüket fejezték ki az euró-
pai és észak-amerikai küldöttek egy 
része. 
 Ez a tény is jól példázza, hol és meny-
nyire távolodtak el az eredeti bibliai 
tanításoktól. Krisztusnak kell a közép-
pontban állni, ezért van szükség a misz-
szióra, hiszen nagyon jelentős eltávolo-
dás tapasztalható a bibliai tanításoktól.  
Merre tartanak a gyülekezetek? - tette 
fel a kérdést, véleményformáló válasza 
szerint — sehova! 
Az előadó szerint ma ó tömlők foltoz-
gatása folyik, hiányzik a prófétai hang, 
s nem veszik komolyan az egyháztag-
ság bibliai feltételeit. Hangsúlyozta — 
újjászületés nélkül nincs megtérés. 
Emlékeztetett az ígéretre, mely Mt. 24. 
31-ben található: „Elküldi angyalait 
hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a 
választottakat a szélrózsa minden irá-
nyából, az ég egyik szélétől a másikig.”  
   A következőkben a tatabányai városi 
misszióról tartott tájékoztatót Vas Edit 
Szeréna, missziói lelkipásztor. 
Az egyházkerület által támogatott misz-
szióban, a legfontosabb feladatok a 
helyzetfelmérés, családlátogatás, a se-
gítség elfogadása. A konkrét célok és 
feladatok meghatározása nélkül csak 
levegőbe vagdalkozás történik. 
Az elvégzett munkákról beszélve meg-
említette a játszótéri missziót, az ifjúsá-

gi teaházat, a családi tábort, hittanos 
családok látogatását, valamint a kötele-
ző hit és erkölcstan oktatás szervezését. 
  A Tatai Református Egyházmegyében 

működő másik missziói terület a Gere-
csei Szórványmisszió. E szolgálat veze-
tője Rácz Tibor lelkipásztor, aki a kö-
vetkezőben részletes tájékoztatást adott 
eddig végzett munkájáról, a gyülekezet 
építésben elért eredményeiről. Nagyon 
fontosnak tartja, hogy igényt kell te-
remteni a református közösséghez való 
tartozásra. Ez nagyon nehéz feladat, 
hiszen a hívek nem ismerik egymást, 
nem tudnak egymásról. Óriási felelős-
sége a lelkésznek, hogy felderítse kilé-
tüket, hollétüket. A feladatot egy mon-
datban megfogalmazta, „nem a hívő 

dolga, hogy megtalálja a másikat.” 
  2014-es esztendő a közegyházi válasz-
tások éve. Máté László, esperes rövid 
tájékoztatást adott arról, hogy milyen 
teendők lesznek az idén lejáró tisztsé-
gek választással való betöltésével kap-
csolatban. 
  A zárszót Szilágyi Sándor, helybéli 
lelkipásztor mondta el, megköszönte, 
hogy házigazdái lehettek az idei évi 
presbiteri konferenciának. Jó házigaz-
dához méltón mindezek után szeretet-
vendégségbe hívta a megjelenteket. 
  

Bogáth István 
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 Életünk anyagi, lelki feltételei egymás-
sal nem helyettesíthetők, mert nem 
azonos jelentőségű értékek. Egyáltalán 
meg van-e mindkettő mindannyiunk 
életében? Nem egy szülőtől hallot-
tam,”én a gyermekemnek mindent 
megadok”! DE! Némely gyermek soha-
sem hallotta szüleit imádkozni, sőt a 
Szentírást látták a kezükben. Tehát 
minden megkap a gyermek, ami az 
anyagi feltételhez tartozik, mintha lelke 
nem is lenne, az nem kellene ápolni. 
  Figyelmemet a február havi Hét Határ 
újság: Milliárdosok és nyomorgók című 
írása ragadta meg. Statisztikailag való-
ban kirívószámokról olvashatunk. Egy 
szupergazdag ember vagyona kb. 41 
millió ember vagyonának felel meg. 
Megállapítja azt is a cikk, nem tudjuk 
igazán hogyan is élnek ezek a milliár-
dosok, akik mindent alárendelnek célja-
ik megvalósításának. Ezek az emberek 
az Istennel való közösségről teljesen 
elfeledkeznek, csak az élet anyagi fel-
tételeit hajszolják. Elfeledkeznek arról, 
hogy az életnek lelki feltételei is van-
nak. Ezért válik életük a nagy gazdag-
ság mellett szegényessé. Értékrendjük-
ben a lelki értékrend nem szerepel. ők 
nem érnek rá Isten dolgaival foglalkoz-
ni, hiszen az anyagi javaikat kell szapo-
rítani. Ez az Isten nélküli állapot, úgy 
gondolom maga pokol. 
A Biblia arra tanít bennünket, hogy az 
anyagi értékek csak szű-
kös határokon belül je-
lentenek segítséget. Nem 
lehet minden pénzen 
megvenni! Emlékezzünk 
a gazdag emberre, aki 
nem tudta termését elhe-
lyezni, új magtárakat 
épített. Minden megtöl-
tött és akkor így szólt 
magához. Én lelkem sok 
javad van, sok évre félre 
téve, pihenj, egyél, igyál 
vigadozzál. Ekkor azt 
mondta Isten neki: bo-
lond még az éjjel meg-
halsz. Egyél, igyál mert 
van mit enni, de mikor 
fogd megenni, a holna-
pot nem éred meg. Hiába 
voltak sok javai, maga-
biztossága nem lehetett, 
mert nem sok éve volt. 
Életünk idejét Isten méri 
ki, aki az anyagi javak-

kal számol szánalmas, szegényes szem-
léletű, mert nem a vagyonunk tart meg 
bennünket. Sokszor a lelki gazdagságot 
semmibe vesszük. 
Isten nekünk azt kínálja, ami már a 
földi életben is gazdaggá tesz és halá-
lunk után is megmarad, mert örökké 
való kincsünk a Vele való közösség.  
Ha későn jövünk rá, hogy már nincs 
lehetőségünk Istennel való kapcsolatot 
keresni, - hiszen  véget ért a földi élet – 
mert a kapcsolat keresésére csak ezen a 
határon innen van lehetőségünk.  
  Arra már kezdenek rájönni, hogy e 
gazdasági lezüllés egyik oka az erkölcsi 
züllés. Minden erkölcs pedig valami-
lyen hitnek a gyümölcse. Tehát fel-
emelkedésünk egyik fontos feltétele, 
hogy legyen hitünk, találjunk vissza 
Istenhez! 
Ne legyünk pénzsóvárak, érjük be azzal 
amink van, becsüljük meg Isten ígére-
tét: „Nem maradok el tőled, sem el nem 
hagylak téged.” 
Befejezésül a februári cikk utolsó mon-
data: 
„Adjuk vissza Istennek a rendezés jo-
gát, és mi fogadjuk el a nekünk szánt 
helyet, hogy helyesen és felelősen lás-
suk életünket.” 
 

Kovács Józsefné (Bana)    

2014. február 7-én tartotta az ácsi gyü-
lekezet hagyományos református bál-
ját. Az évente megrendezésre kerülő 
alkalmat jótékonysági –talán nem túl-
zás- missziói céllal szerveztük idén is. 
Nemcsak azért, hogy találkozhassunk 
olyan testvéreinkkel is, akikkel egyéb-
ként ritkábban van kapcsolatunk, ha-
nem azért is, hogy a bál bevételeiből 
gyülekezetünk szolgálatát támogassuk. 
Nagyon örültünk annak, hogy mintegy 
százan lehettünk együtt a Bálint étte-
remben, köztük egész családok, gyere-
kek. Gyülekezetünk énekkarának szol-
gálata után a lelkipásztor köszöntötte a 
megjelenteket. A mustármag jézusi 
példázatát olvasta, és a gyülekezet el-
múlt időszakának kis kezdeteiről, és 
valós vagy még remélt nagy következ-
ményeiről beszélt. Kiemelte, hogy a 
bál bevételeiből a gyermek- és ifjúsági 
munkát szeretnék támogatni. Nagy 
szükség van rá, hiszen a 180 hittanos 
között a hittanórákon, a játszóházak-
ban, a kirándulásokon, táborokban fo-
lyik a munka. Az idei tábor Városlődön 
lesz, amelyre szeretettel hívta a csalá-
dokat, gyerekeket.  Az est folyamán az 
ízletes vacsora, a zene, tánc, beszélge-
tés vette át a főszerepet. Éjfél előtt ke-
rült sor a tombolák kihúzására. Az éj-
szakázást nagyon bíró gyerekek húzták 
fáradhatatlanul a számokat, a nagyob-
bak pedig „postázták”, vagyis a nyerte-
sekhez juttatták el a nyereményeket. 
Sok-sok tombolatárgyat ajánlottak fel a 
gyülekezet tagjai, de mind gazdára 
talált. Ezen felül egyéb felajánlások is 
érkeztek a megnevezett célra. A jó 
hangulatú bál éjjel két órakor ért véget. 
Köszönjük a  felajánlásokat és az 
együtt töltött szép estét! 
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HIT ÉS...  

előadássorozat 2014. 
Rédén 

 
  

 
Március 12. (szerda) 18.00 
Háziasszonyként Hantiföldön 
Ruttkay-Miklián Eszter múzeum-
igazgató, 
Zirc 

 
Március 19. (szerda) 18.00 

A püspök is ember  
Visszaemlékezés 18 év püspöki 

szolgálatra 
Dr. Márkus Mihály ny. püspök, 

Tata 

 

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk a beszélgetéssel egybekötött 

előadásokra tea és sütemény mellett 
a Kultúrházban! 

Szerencsém 
 
Megmutattad Uram, hogy nyertes is 
lehetek 
A nyeremény mit juttattál képletes volt 
nekem 
Elosztani nem kellett ép csak pár csekk-
re tellett 
Mégis jel ez nékem, számon tartasz még 
engemet 
 
Tervezek én a jövőnek, Te vagy a bizta-
tóm 
A megvalósításnál is légy a támogatóm, 
Hisz mit sem ér a küzdés, ha nincs meg-
valósulás 
Fogytán már az idő, nem végezhetek fél 
munkát 
 
Fél-ősnek születtem én is mégis példa 
lennék, 
Hogy értse az utódom a fél elem is lát-
hat, 
Hisz egy szemmel is sok csodát látni a 
világban, 
De a kerek világban kettő az az egy 
egész 
 
Két generáció, ha összefog sokat tehet 
Az én részem inkább már a tervezés, 
nagy teher 
Tény, ha nincs aki magára vállaljon ter-
heket 
Nem nehezíti családja pillanatnyi sorsát 
 
Bízok és remélek, hogy jönnek az ered-
mények 
Az új dolgokból így megélhetés is lehet 
már 
Bíz voltam magam is fiatal és türelmet-
len 
S még most is tanulom a kellő alázatot 
 
Ennek mértékének meghatározása nehéz 
A sikerhez kell, hogy magaddal bölcsen 
szembe nézz, 
Mert másnak észt osztani mindenki tud, 
nem nehéz, 
De önvizsgálatot nyitott szemmel tartani 
fáj 
 
Hiszen mi magunk tudjuk igazán mit is 
tettünk 
Van amit a külső szemlélő nem tudhat, 
hiszem 
Egy elszámoltatóval szemben nyerhet-
nénk talán 
Mégsem ér az semmit, hisz jön a végső 
számadás 
 
Tatai Ferenc, Tatabánya-Ete, 2014,  

 115. Miért prédikáltatja Isten olyan 
szigorúan a Tízparancsolatot, ha eb-
ben az életben senki sem tartja meg? 
 
A Tízparancsolatra egyrészt azért van 
szükség, hogy ebben az életben mind 
jobban és jobban felismerjük, mennyi-
re bűnösök vagyunk, s ezért még in-
kább kívánjuk bűneink bocsánatát és 
keressük az igazságosságot Krisztus-
ban. 
Másrészt, mert szüntelenül töreked-
nünk kell arra, s Istentől a Szentlélek 
kegyelmét kell kérnünk ahhoz, hogy 
egyre jobban újítson meg minket a 
maga képére, míg ez élet után teljes-
ségre jutunk. 
 
116. Miért kell a keresztyén embernek 
imádkoznia? 
 
Az imádkozás a legfőbb formája annak 
a hálának, amelyet Isten tőlünk köve-
tel. Azért is fontos, mert Isten csak 
azoknak adja az ő kegyelmét és Szent 
Lelkét,  akik őt erre szívbeli fohászko-
dással szüntelenül kérik, s ezért neki 
hálát adnak. 
 
  

Egyházközségünk részére a Darányi Ignác Terv keretében az Európai Unió és 
Magyarország Kormánya 17.706.527,- Ft támogatást nyújt az etei ravatalozó 
felújítására, melyből teljesen megújulhat az egész épület. Örömmel mondhatjuk, 
hogy immár tető alatt van minden, s a belső munkálatok is szépen haladnak, így 
jó reménység szerint hamarosan sor kerülhet a parkolók kialakítására és a terep-
rendezésre is. Bízunk abban, hogy a kisebb-nagyobb fennakadások ellenére is 
nemsokára elkészülhet a teljes beruházás.  
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Kedves Asszonyom, 
 
Gondolom, hogy megbocsátja  megszó-
lításomat, azonban a protokol az 
protokol még több ezer km távolság-
ból  , sőt az Óperenciás Tengeren is 
túl , itt Kanadában, Edmonton város-
ában is, ahol most örömmel olvastam 
az Önök falujának: Ászár községnek 
honlapját..  
 , „ Egy látogatás margójára...” irt cik-
ket példaként lehetne  minden reformá-
tus és különböző felekezetek gyüleke-
zetei előtt felolvasni, idézve a Szent-
írásból:” Emlékezzetek a ti elöljáróitok-
ról, akik szólották néktek az Isten be-
szédét…” / Zsid.13,7/,mert akik elfe-
ledkeznek a múltról,azok nem becsülik 
a jelent sem..Sajnos ezt én is, sok he-
lyütt megtapasztaltam. Nt. Petrőcz 
László és kedves felesége kivétel, mert 
több, mint fél évszázada szolgáltak 
Ászáron és környékén ,de még  most is 
él emlékezetük. Ezt igazolta  Mazalin 
Zsuzsanna által rendezett találkozó, 
melyről az egykori tanítvány: Kovács 
Kornélia  írt megható sorokat. Petrőcz 
Lászlóné előadását és az Ászáron ne-
velkedett zenetanárnő:Marika lányuk 
énekét nagy érdeklődéssel hallgatta a 
Faluházat zsúfolásig megtöltő ászári és 
környékbeli Gyülekezet. Régi fotókkal, 
történetekkel idézte Petrőcz László-
né,vagy ahogyan emlegetik: „Marika 
néni” a múltat, azt sok áldozatos mun-
kát, amit szeretett Férjével együtt vé-
geztek a Gyülekezet kicsinyeiért, nagy-
jaiért az ott töltött 13 esztendő alatt. 
Úgy gondolom, hogy e sorok írója nem 
83 évesen, hanem jóval előbb, mint 
bárki más Ászáron, ismerhettem meg a 
Petrőcz lelkész házaspárt… Az Önök 
Marika nénijét én pápai diákkoromban 
úgy ismertem meg, mint: 
„ ...te komám , gyere gyorsan az ablak-
hoz, itt megy  Hanzlik Marika, haza 
felé a pápai Jókai utcán...” S csak, mint 
éretlen érettségire készülők, később 
teológusok, szemünk a járó kislányra 
ragadt  mindaddig , amíg Jókai utca 
vége elnyelte alakját. Úgy gondolom 
azonban, hogy Ő jobban ismert engem, 
mint én Őt, mert  ki nem ismerte volna 
a Papai Kollégium tornászait, hisz én is 
egyike voltam  azoknak. 
Telt az idő. Eljött az a nap, amikor mint 
teológusok búcsút mondtunk Pápának, 
Nátusnak  a szép pápai lányoknak, és 
így nem láttuk továbbá Hanzlik Mari-
kát sem. Azonban  a jövő csak tartoga-

tott egy kis meglepetést, miután mint 
kanadai állampolgár  családommal ellá-
togathattunk Balatonfüredre  és tisztel-
tünket tehettük  Nagytiszteletű Petrőcz 
Lászlónál,  akinek felesége nem volt 
más , mint  Hanzlik Marika, öt gyer-
mek édesanyja. Ez a találkozás  három-
négy évtizeddel ezelőtt történt. A nagy-
tiszteletű úr kimértségét meglazítottam 
egy emlékkel, hogy senior korában  egy 
ebéd vagy vacsora után a „jó magavise-
letemért” bizony akkorát kaptam, hogy 
igazán  hittem Gilileo Galiileinek,  „ 
mégis mozog a Föld...” Nagytiszteletű 
Asszony pedig előhozta  a diákélet 
csokrából a legszebbeket. Többi között 
talán az én  „szerénységemet is ? „. De 
jó is rágondolni….. Visszaemlékezni. 
Mondtam én, s mondom én ma is. S 
talán Ő is mondja még ma is a sok-sok 
karibdiszek/fájó emlékek/ ellenére is. 
Haza látogatásaim alkalmával  sosem 
hagytam ki a balatonfüredi  parókiát. 
Szeretettel fogadtak én pedig örömmel 
láttam annak lakóit. 
Nem feledem még azt az alkalmat sem , 
amikor nt. Úr, mint valami hűséges 
szolga javított, tett, vett az Ref. Üdülő 
szépségéért, az új lelkészlakás építésé-
ért, a Templom restaurálásáért, folyton 
csak dolgozott. Mindezekre csak annyit 
tudtam a saját lelkészi szolgálatom /21 
év/ után mondani, figyelmeztetőként  :, 
„..Lacikám ! vigyázz, mert ezért te sem 
kapsz kézcsókot, de talán köszönetet 
sem.”  Egyet biztos kapott, az pedig 
betegségének súlyosbodása volt, és 
kegyelmes Istenünk végakarata. Mint 
hűséges szolga emléke bennünk él. 
Marika Néni, nekem csak Marika, fia-
talabb nálamnál, így ki van zárva a 
sértődés lehetősége, Ő pedig annyira 
figyelmes, hogy nem  Gábor bácsinak, 
Inkább kedvességéhez méltóan Gábo-
romnak szólít. És ilyenkor a 2005-
ben  operált szívem fiatalosabban ver, 
vérnyomásom lemegy, és úgy érzem, 
hogy jó volna megpróbálni a cigányke-
reket. Záróként, igen Petrőcz Lászlóné 
a magyar református lelkészek felesé-
geinek a példaképe volt, példaképe 
most is, és higgyük, hogy az lesz fiatal-
ságának  további éveiben is. 
Én hálás vagyok Istennek  sok minde-
nért, azért is, hogy a technika vívmá-
nyai abban is segítenek, hogy akár na-
ponta is láthatom barátaimat, ismerőse-
imet, a Skype -on  keresztül beszélget-
hetünk emlékeinkről, múltunkról, jö-
vendőnkről, Hazánkról, Egyházunkról, 

bánatainkról,örömeinkről. Több ezer 
km. távolságból, az éter hullámainak 
segítségével, mi magyarok naponta 
találkozhatunk és 
vigasztalhatjuk egymást. 
. 
Magamról csak keveset,  1956-ban 
diplomáztam, Segédlelkész voltam 
Zalaegerszegen és esperesi lelkész Ta-
tab á n yá n ,  me n e k ü l t e k  l e l ké -
sze  Traiskirchenben, Toronto Egye-
tem, majd kertész. 1959-1980 
Edmontonban lelkész. Alberta i egyete-
men tanári oklevél, helyettesítő tanár, 
majd 17 éven keresztül instruktor az 
egyik börtönben, 200 méhcsaláddal 
majd 45 évig  dolgoztam, közben tornát 
tanítottam és az adóbevallással is fog-
lalkoztam és foglalkozom. 
Pontot téve reflexióimra, hálás köszö-
netet mondok a méltatásért  és Isten 
áldása legyen gyülekezetükön, annak 
lelkészén s családján ,valamint Marika- 
néniék szolgálatához kötődő emléke-
ken. Köszöntöm Ászár község  honlap-
ját író és olvasó,áldozatokat hozó, ked-
ves tagjait. 
Szeretetteljes üdvözlettel: 
 

Dezse Gábor     

 
A Hét Határos gyülekezetek  
következő presbiterképzési 

 alkalma  
Dadon, 2014 március 21-én 

(pénteken) 18.30 órai kezdettel 
lesz. 

 
Áhítat:  
 Kovács Tamás lelkipásztor (Dad) 
Bibliaismeret: 
  Iránytű az evangéliumokhoz 
   Barta Zsolt lelkipásztor (Réde) 
Gyülekezetépítés: 
  Utcabizalmiak rendszere  
   Nagy Lehel gondnok (Naszály)  
 Gyülekezeti diakónia lehetőségei 
   Bátki Dávid lelkipásztor (Ete) 
 

Mindenkit nagy szeretettel  
hívunk és várunk! 
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SEGÉLYHÍVÓ SZÁM: 5015 
 
Kedves Gyerekek! 
 Tudjátok-e kik laknak a temp-
lomban? A Szószék.   Komolyabbra 
fordítva a szót, egy újabb templomi 
berendezési tárgyról szeretnék nektek 
mesélni. Biztosan kitaláltátok már, 
hogy a szószékről. Ha belépünk a 
templomba hamar észrevesszük, mivel 
központi helyen áll. Van olyan temp-
lom, ahol csak egy alacsony pulpitust 
találunk, de van olyan templom, ahol 
lépcsőn kell felmenni magasra. Sőt 
még olyan hely is van, ahol azt látjuk, 
hogy egy ajtón kimegy a lelkész a 
templomból, majd egy másik ajtón 
keresztül megjelenik a szószéken, 
vagyis egy falba épített, rejtett lépcsőn 
keresztül kell felmennie.  
 Miért is van a templomban szó-
szék? Azért, hogy az onnan elhangzó 
szavakat mindenki jól hallja. Mert on-
nan Isten szava hangzik minden isten-
tiszteleten. A lelkész onnan olvassa a 
Bibliát, imádkozik és hirdeti Isten igé-
jét. Az igehirdetésben megszólít min-
ket Isten. Olyan, mintha felhívna ben-
nünket telefonon, hogy megkérdezze 
hogy vagyunk. Elmondja, hogy meny-
nyire szeret minket és hogy forduljunk 
hozzá bizalommal. Ám azt is megüze-
ni, hogy mit gondol rólunk, és mit kel-
lene tennünk. Név szerint ismer min-
ket, úgyhogy nevünkön szólít, hozzánk 
beszél a lelkészen keresztül.  
 Ismeritek a Bibliából azt a kisfi-
út, akit Isten éjjel „hívott fel”? Sámuel-
nek hívják. Isten tudta, hogy hol tartóz-
kodik, hogy Élivel együtt a szentsátor-
ban alszik. Ott feküdt a szent láda kö-
zelében, az Úr mécsese még égett, 
amikor arra ébredt ez a kisfiú, hogy 
valaki a nevén szólongatja. Nem az 
öreg pap, Éli szólította őt, hanem maga 
Isten, hogy elmondja neki üzenetét. 
Sámuelt tehát éjjel hívta fel Isten. Pé-
tert és Andrást viszont fényes nappal, 
amikor már túl voltak a munkájukon, 
az éjjeli halászaton és a hálók megtisz-
tításán. Jézus odaállt eléjük, és azt 
mondta nekik: Kövess engem! Ábra-
hámmal három vándor tudatta Isten 
üzenetét, a nagy örömhírt, hogy gyer-
meke fog születni. Isten sokféle hely-
zetben szólította meg választottjait és 
sokféleképpen hívta fel őket, hogy 
elmondja üzenetét.  
 Mi is bármikor felhívhatjuk 

Istent, hogy elmondjuk neki azt, amit 
szeretnénk. Nem kell hozzá a legújabb 
érintőképernyős telefon, csak két ösz-
szetett kéz, imádságra kulcsolva, és 
kiönthetjük neki szívünket. A hívó-
szám pedig: 5015. Az 50. zsoltár 15. 
versében ugyanis ez található: „HÍVJ 
SEGÍTSÉGÜL ENGEM A NYOMO-
RÚSÁG IDEJÉN! ÉN MEGSZABA-
DÍTLAK, ÉS TE DICSŐÍTESZ EN-
GEM.” Isten meghallja a mi hívásun-
kat és kész, hogy bármikor és bármi-
ben segítsen nekünk. 
 A szószék tehát azt jelenti szá-
munkra, hogy Isten hív, üzen, de mi is 
bármikor „felhívhatjuk” Őt. Legköze-
lebb, amikor bementek a templomba, 
felnéztek a szószékre és meghalljátok a 
lelkész hangját, gondoljatok arra, hogy 
Isten személyesen nektek szeretne 
mondani valamit. Legyetek készek 
meghallani és megérteni, hogy mit.   
 
Tanuljátok meg ezt az éneket, ame-
lyet én is egy kedves tiszteletes néni-
től tanultam hittanos koromban.  
Kis telefonon van nekem...  

 
Nézzetek utána, hogy a ti templomo-
tokban található szószéknek milyen 
jellegzetessége van, vagy fűződik-e 
hozzá valamilyen különleges történet. 
Látogassatok el a környéken található 
templomokba vagy érdeklődjetek utá-
na, hogy a környező gyülekezetekben 
milyen szószék található, hogyan lehet 
rá felmenni...  

Sok szeretettel: Barta Lívia 
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Ács: megkeresztelték: Voda Larát 
eltemették: Negro Ernőnét, Mismás Antalnét, Mészáros Piroskát, Szalai Pétert 
Császár: Keresztelés: Bagócsi Nóra Anita 
    Temetés: Palotai Bálintné, Vörös Pálné 
Csép:  megkeresztelték decemberben Hajdu Balázs Ferencet 
eltemették: Somogyi Jánosnét, Mák Ferencnét, Varga Istvánt  
Ete: megkeresztelték decemberben Fábián Nándort 
eltemették novemberben Szíjj Irmát, januárban Németh Ferencet 
Kisbéren: Megkereszteltük: Sárközi Dorkát 
Kömlőd: eltemették  Bihai Lászlónét ; Makk Gyulát 
        Megkeresztelték: Czuppon Ármin Imrét;  Lozsi Ferencet 
Környén felnőtt keresztségben részesült Forisek Lilla 
Nagyigmánd:  Megkereszteltük: Kaufman Miát 
              Eltemettük: Roll Lászlónét és Kovács Józsefet 
Oroszlányon eltemették Horváth Józsefnét   
Tárkányon: eltemettük Babos Sándort 

 Még 2013 karácsonya előtt érkezett 
meg a hír az egyházkerülettől, hogy 
2014. február 16-án a Kossuth Rádió az 
ácsi református templomból közvetíti az 
istentiszteletet.  Fekete Ágnes, a rádió 
református félórájának szerkesztője 
nagyon kedvesen, körültekintően ava-
tott be a rádiós munkába, a legfonto-
sabb tudnivalókba. Azután elkezdődött 
a készülődés: gyakoroltuk a kiválasztott 
énekeket, percre pontosan lemértük az 
egyes istentiszteleti elemek időtartamát, 
összeállítottuk a végleges liturgiát. A 
technikusok előre megszemlélték a 
templomot, kifaggattak az ülésrendről 
stb. Az előző héten kiépült a közvetítés-
hez szükséges vonal, vasárnap reggel 
pedig megjelent a templomudvaron a 
közvetítő kocsi…  Nagy örömünkre 
nagyon sokan jöttek el ezen a vasárna-
pon, egy igazi ünnepi gyülekezet gyűlt 
össze. Szinte hallani lehetett a feszült 
csendet, amikor végre Fekete Ágnes 
megadta a jelet: a rádió bekapcsolt a 
templomba, orgonánk hangja már az 
éterben szárnyal… Ehhez hasonló ér-
zést csak akkor éltünk át, amikor 11 
órakor a szerkesztő asszony levette a 
fülhallgatóját, jelezve, hogy a közvetí-
tés véget ért. De akkor már a záró éne-

ket énekeltük, megkönnyebbülve! Az 
istentisztelet alatt mi a templomban egy 
áldott alkalmat éltünk át. Reméljük, a 
rádióhallgatóknak is ugyanebben volt 
része.  Nagyon sok visszajelzést kap-
tunk már aznap, és a következő napok-
ban is. Mindez arra hívja fel a figyel-
met, hogy talán senki sem tudja meg-
mondani, mennyien hallgatják a rádión 
keresztül a lelki műsorokat, akár az 
istentiszteleteket. Köztük olyanok, 
akikről talán senki sem gondolná! Le-
gyünk hálásak azért, hogy a technika 
lehetőségeit Isten a misszióban is fel 
akarja használni! 
                                       Gerecsei Zsolt 

Századik életévében elhunyt Ba-
konyi Dezső 
Február 24-én a szomódi temető-
ben vettünk végső földi búcsút 
Bakonyi Dezső nagytiszteletű 
úrtól, aki életének századik évé-
ben hunyt el. Hosszú élete és lel-
készi szolgálata alatt a Hét Határ 
több gyülekezetében is volt lelki-
pásztor. 1914-ben született, Buda-
pesten és Pápán tanult, majd sok-
felé segédlelkészkedett. Köztük 
Vérteskethelyen 1942-44 között, 
ahol ún. tanító-káplán volt, egy-
szerre volt a gyülekezet segédlel-
késze és a református iskola taní-
tója.  Ön 
álló szolgálati helyei: 1945-50: 
Naszály, 1950-55: Környe-
Bánhida, 1955-60: Tárkány, 1961
-69: Bokod, 1969-87: Kocs. Még 
nyugdíjasként is helyettesített 
Dunaalmáson 1988-91 között. 
Bakonyi Dezső nagytiszteletű úr 
sokszor állt ki a nehéz években, 
évtizedekben hite és magyarsága 
mellett, és a romlás évtizedeiben 
bátran vállalta az építést lelki és 
fizikai értelemben egyaránt.  
Nyugdíjas évei Tatán élte. Isten-
nek adunk hálát szolgáló életéért, 
és a feltámadás reménységében 
búcsúzunk tőle. 

 
 
 
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 

 A Magyarországi Református 
Egyház 

technikai száma: 0066 
Tudod, ha nem rendelkezel 
sehogyan, akkor elvész adód egy 
százaléka a “nagy kalapban”. 
Előző évben 198.732 Ft érkezett az 
egy százalékokból, a kuratórium 
döntése értelmében a Hét Határ 
kiadási költségeit enyhítettük. 
 

Köszönettel: a kuratórium. 


