


Start oldal

Kedves TeSó Olvasók!
A KRISZ ez évi témája 

az IDENTITÁS (önazonos-
ság). Szokásunkhoz híven a 
TeSó ez évi lapjain is ezt a 
témát fogjuk tárgyalni 4 as-
pektusból. Az első a nem-
zeti identitás.

Most, hogy Magyarország megadja minden magyar 
nemzetiségű embernek az állampolgárságot, különösen 
is aktuális foglalkozni ezzel a témával. Hirtelen sokak 
számára felértékelődik a szó: „magyar”. De mit jelent 
magyarnak lenni? Mire kötelez minket az, hogy magya-
rok vagyunk, magyarul beszélünk és értünk? Tisztában 
vagyunk-e azzal, milyen örökségünk van? Használjuk-e 
ezt az örökséget, vagy elfecséreljük? Ugye, milyen jó és 
nehéz kérdések ezek? Fiatalként (és bármilyen korúként) 
szembe kell nézni e kérdésekkel, s bátran keresni kell rá-
juk a választ, ha valamelyik nem világos előttünk. Ebben 
próbál majd segíteni ez a mostani szám.

Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ígéretünk-
höz híven a visszajelzéseitek alapján ismét megújúlt a 
TeSó. Köszönünk minden pozitív és negatív visszajelzést. 
A pozitív erőt ad a további munkához, a negatívból so-
kat tanulunk. Imádkozzatok azért, hogy mindig időben 
nyomdába kerüljön a TeSó és megoldódjon a terjesztés 
ott, ahol leállt (mert sajnos vannak helyek, ahol elakadt).

Sipos József
főszerkesztő
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S.M.S.

Keresztyénként – 
jobbik esetben – tud-
juk, kik vagyunk: Is-
ten gyermekei, az Ő 
népe. Azt mondjuk, 
ennyi elég is - s bizo-
nyos értelemben ez 
igaz. Hiszen minden 
nép egyenlő, minden 
népből elhívott magá-
nak szolgákat – min-
ket, hívőket. Ám a 
történelmet szemlélve 
rádöbbenünk: itt a földön igenis számít, mely nép tagjává 
születtünk. Nem kell messzi távlatokban keresgélnünk: 
elég, ha most, 2011-ben Ukrajnára, s azon belül is ottho-
nunkra, a soknemzetiségű Kárpátaljára tekintünk. Miért 
élek pont itt, egy olyan nemzet tagjaként, amely egyre 
fokozottabban ki van téve nemzetellenes támadásoknak. 
Talán elcsépelten hangzik, de attól még igaz - nem vé-
letlenül: „meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük 
határait, hogy keressék az Istent…”(ApCsel 17:26-27). 
Kedves TeSóm! Magyarként – de bármely más nép tagja-
ként is – figyelnek rád fent, s azért vagy ott, ahová Isten 
állított, hogy keresd Őt! Nem véletlen, hogy magyarnak, 
ukránnak, orosznak stb. születtél – Istennél nincsenek 

Kocsis Julianna üzenete

Maksai Attila üzenete

 

„Miért formáltál engem ilyenre?”
                                                               Róma 9,20b

Identitászavar
Amikor felkértek, hogy 

nemzeti identitás témájában 
írjak néhány sort, egyből az 
jutott eszembe, hogy nekem 
olyan nincs. Aztán meg az, 
hogy még túl sok is van be-
lőle. Akik jól ismernek, már 
hallották egy párszor a törté-
neteimet, amelyek származá-
somból és vándorlásaimból 
erednek. Ugyebár a nemzeti 
identitás pont arról szól(na), 
hogy tartozom egy nemzet-

hez, tartozom ebben a világban egy néphez, és lehetőleg 
annak a népnek az országában is élek. És akkor identitás-
tudatommal rendben is vagyok. Ma azt kell mondanom, ez 
így, ebben a formában messze nem állja meg a helyét.

A kedves olvasónak tudnia kell rólam, hogy Romániá-
ban, annak is partium-i részén, Szatmárnémetiben szü-
lettem. 10 éves koromig hajkurásztuk és vertük egymást a 
román gyerekekkel, mert hát a barátaim és én magyarok 
voltunk, és ez így illett. Aztán Magyarországra költözött a 

család, magyar állampolgárok is lettünk, teljesen magyar 
környezetben éltünk, és 10 évesen román lettem az anyaor-
szágban. Nem mondom furcsa érzés volt. Végül is nem sok 
minden változott, csak a másik oldalra kerültem egymás 
bajának ellátásában. Aztán ahogy telt-múlt az idő, elvégez-
tem a teológiát is, és hogy Istennek mekkora humorérzéke 
van, olyan utat kaptam, ami ide vezetett Kárpátaljára. Itt 
új identitást kaptam: én lettem a „tápos” magyar, míg Ma-
gyarországon immár ukránként tartanak számon többen is. 
Eljött az a pillanat, amikor bizony leültem magammal meg-
beszélni: voltam Romániában magyar, Magyarországon ro-
mán, Ukrajnában „tápos” magyar, végül Magyarországon 
ukrán. Segítsééééég!!! Ki vagyok??? Kivagyok…

Nem is olyan régen a Hajnalcsillag ifjúsági együttes éne-
kelte a „Ki vagyok” című számot, amelyben a válasz Istenre 
nézve így szólal meg: tied vagyok. Én is ma ezt mondhatom 
el: elsősorban az Úré vagyok. Másodsorban annak a kegye-
lemnek vagyok részese, hogy három országon át is egy nép-
be helyezett, és ha még saját népem tagjai is lenéznek néhol, 
büszkén mondhatom: keresztyén magyar vagyok Románi-
ában, Ukrajnában, és még Magyarországon is (ahol meg-
jegyezném, a legnehezebb dolog magyarnak lenni). És ha 
majd elszámoltat az Isten nemzeti identitásomat tekintve, 
remélem, elmondhatom majd: nem csak a hitet, de nemze-
tiségemet is megtartottam.

Tudtad-e...

• A Pilvax kávéházat a márciusi ifjak inkább Fillingernek 
hívták, ugyanis Fillinger János volt a bérlője.

• Vasvári Petőfi tőrös botjával hadonászott, és amikor a szu-
rony kirepült a botból, rezegve megállt az ajtófélfában. Ilyen-
kor bizony egy fiatalnak illik blazírtnak lenni, Petőfi is csak 
annyit mondott: „Jó jel! A szurony hegye Bécs felé mutat.”

• Hőseink azonban annyira elfecsegték az időt, hogy a ká-
véházi ifjak kezdtek szétszéledni. A rendkívül éles eszű, de 
rettenetesen dadogó Sükei Károly költő – a bukaresti magyar 
református pap fia – kiment a rémes havas esőben a mai Pe-
tőfi Sándor utcába, kiakasztotta a kézzel másolt 12 pontot, és 
akadozó nyelvvel magyarázni kezdte. Vagy harmincan gyűltek 
köréje, természetesen volt egy titkosrendőr is köztük, aki a tit-
kosrendőrök csalhatatlan ösztönével megállapította, hogy ez a 
fiatalember őrült, és el akarta vitetni a Rókus kórház második 
emeletére, az elmeosztályra. De az emberek nem engedték. 
Úgy látszik, tetszett nekik a 12 pont, és a spiclinek kellett sietve 
távozni.

•  Bécsben nem vették komolyan a márciusi eseményeket, a 
császár úgy fogadta el Kossuth pontjait, hogy nem is tudott a 
Pesten történtekről. 

Március 15-i szösszenetek

véletlenek! Ne kapálózz a Tőle rendelt sorsod ellen, hi-
szen ezzel egyúttal az áldását is eldobhatod. Adj hálát 
azért, aki vagy, amilyenné formált az Isten – beleértve 
nyelvedet, kultúrádat. Itt, Kárpátalján, én hálás vagyok 
Atyámnak, hogy magyarnak teremtett, s hiszem, hogy 
sokakkal együtt kérem: „Isten, áldd meg a magyart”!  
Ámen
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(L)élek és irodalom
 

Bizonyára tudjátok, hogy a 2011-es év a KRISZ és a TeSó számára az Identitás 
jegyében telik. E negyedévi számnak a Nemzeti identitás a témája. Ennek megfe-
lelően készítettem nektek ezt a próza-, vers- és idézet összeállítást.

Nemzeti identitás

Gondolatok a magyarságról   
Magyarnak lenni Szent István tanítása szerint er-

kölcsi fogalom. Még senkit sem tesz magyarrá az, 
hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit 
sem tesz magyarrá az, hogy a vére magyar, sőt még 
az sem, hogy magyarnak vallja magát: a magyarságot 
erkölcsi küzdelemmel, Isten sürgette cselekvéssel úgy 
kell kiküzdeni. Magyarnak lenni erkölcsi lendület.

Magyarnak lenni: hit. Hit a magyarság hivatásá-
ban. Hit abban, hogy az Isten akar velünk valamit, és 
hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni 
feladatot. 

Magyarnak lenni: szeretet, együttérzés, átfogása, 
átölelése mindannak, ami magyar: a magyar földnek, 
utolsó talpalatnyi rögének, a magyar történelem min-
den mozzanatával a magyar embernek, s koldusnak 
és az emberhez nem méltó életet élőnek is. És cselek-
vés, levonni a konzekvenciáját ennek a hitnek és en-
nek a szeretetnek: tenni tunyaság, kényelem, önérdek 
ellenére is, amit erkölcs, amit lelkiismeret, amit Isten 
megkíván – ezt jelenti magyarnak lenni Szent István 
szerint. /Sík Sándor nyomán/

Ady Endre: „Az én magyarságom mindennél kese-
rűbb, mindennél igazabb.”
Győrffy István: „A magyarság nem a test, nem a vér, 
hanem a lélek kérdése.”

Forrai Sándor: A magyar nemzettudat tízparancsolata
1. Magyar! Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, minden erődből. 

Ne felejtsd el, hogy az Isten szavunk jelentése Őslélek, öröktől fogva a 
világmindenséget teremtő lélek, melynek fogalmát egyedül csak a ma-
gyar nyelv tudja ilyen pontosan kifejezni, ragaszkodj hozzá minden kö-
rülmények között. 

2. Merjél újból minden igyekezeteddel a magyar nemzet szemléle-
tében élni, gondolkodni, alkotni, minden cselekedeted nemzeti érde-
künket szolgálja. 

3. Tartsd szem előtt, hogy legyen a magyar jövőben minden ma-
gyar igaz testvére és minden más népnek, elsősorban itt a Kárpát-me-
dencében felebarátja. 

4. Becsüld meg mindazt, ami a miénk, ami magyar, múltunkkal, 
történelmünkkel, kultúránkkal kapcsolatos. Ennek ismerete nemzeti 
tudatunkhoz hozzátartozik, enélkül nem lehetsz jó magyar. 

5. Boldogulni, alkotni csak közösségben tudsz, elsősorban a csalá-
di közösségben, mely minden közösségnek, a nemzetközösségnek is 
alapja, magva, ezért fontos, hogy a családi közösség szilárd alapokon 
nyugodjon, mert ha azok felbomlanak, az veszélyezteti egész nemzet-
közösségünket is. Vigyázz és óvd, mert felelős vagy a családodért. 

6. Tanuljad, hogy minden nemzet támasza, talpköve a tiszta erkölcs, 
mely ha megdől, nemzetünk kerül veszélybe. Ennek elkerülése érde-
kében gyakorold a tiszta erkölcsöt, szeresd a munkát, követve őseink 
példáját, mely egyúttal magyar testvéreink megbecsülését is jelenti. 

7. Ha a közigazgatásban vagy egyéb területen tisztséget vállaltál, 
akár az államvezetésben, kötelességed a nemzet javára cselekedned, 
minden idegen vagy önös érdek félretételével. 

8. Kötelességed neked és minden magyarnak ősi magyar nyelvünk 
tisztaságának megőrzése, a felesleges idegen szavak kerülése. Amely 
nép elveszti nyelvét, az elvész. 

9. Becsüld meg ősi magyar rovásírásunkat, mert népünk olyan ősi 
kulturális öröksége, amely ma már egyetlen európai népnek sincs. 
Tudd meg, hogy mai latin nagybetűs írásunknak is egyik alapja a szé-
kely-magyar rovásírás. 

10. Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar! Nemzettudatod 
adjon erőt, hogy Isten akaratából a nagyvilág bármely részén, a hazá-
ban vagy idegenben, emelt fővel, magyarként élhess.

Külföldiek a magyar nyelvről…
Jakob Grimm meseíró, aki egyben az első német tudományos nyelv-

tan megalkotója is volt, mondta:  „A magyar nyelv logikus és tökéletes 
felépítése felülmúl minden más nyelvet”. 

N. Erbersberg bécsi tudós: „Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha 
nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden 
szabályosság, tömörség, összhang és világosság.” 

George Bernard Shaw drámaíró mondta: „Bátran kijelenthetem, 
hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződé-
semmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sok-
kal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, 
ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi 
különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.” 

Grover S. Krantz amerikai kutató: „A magyar nyelv ősisége Magyar-
országon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori „nyelv” meg-
előzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a 
magyar a legrégebbi.” 

Berglund svéd orvos és műfordító: „Ma már, hogy van fogalmam a 
nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika 
csúcsterméke.”

Rovásírás: a magyarok ősi írásmódja
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Vallomások

Sziasztok!
Szentmiklósi Jána vagyok, 16 éves, 

Tiszakeresztúrból. Már sokat gondol-
kodtam azon, hogy bizonyságot kellene 
tennem Jézus Krisztus szeretetéről, de 
mindig féltem. A sátán valahogy so-
hasem engedte, de hála Istennek sokat 
imádkoztam ezért, és rájöttem, hogy Is-
ten gyermekeként bizonyságot kell ten-
nem, hogy mindenki megtudja, milyen 
csodálatos Istenünk van!

Hol is kezdjem... megszülettem. Ami-
kor 10 hónapos voltam meghalt nagy-
mamám. Édesanyám ukrán, édesapám 
magyar és református. Már kiskorom-
ban megtanítottak ukránul imádkozni, 
de magyarul nem. Édesapám külföldön 
dolgozott, mamám pedig meghalt így 
nem volt, aki megtanítson. Templomba, 
hittanórákba és vasárnapiba a barátaim-
mal kezdtem el járni. Amikor már sokat 
hallottam Istenről éreztem, hogy szüksé-
gem van Rá, de nem tudtam, hogy mit 

kell tennem.
Én mindig „jó kislánynak” gondol-

tam magam, járok templomba, jól tanu-
lok, szót fogadok a szüleimnek... mi kell 
még? De rájöttem, hogy ez mind kevés, 
mert én egy Bűnös ember vagyok, és 
megbocsátásra van szükségem, amelyet 
az Úr Jézustól kaphatok.

2005 júliusában elmentünk a beregi 
hegyre sátortáborozni. Azt hittem, hogy 
egy hetet jól fogok szórakozni és ennyi! 
De hála az Úrnak nem így történt, mert 
ő megszólított.

Tudni kell rólam, hogy eléggé félős va-
gyok, leginkább sötétben! A héten pedig 
mindig arról hallottam, hogy nem kell 
félnem, mert Jézus mindig velem van, 
hogy Ő szeret és meghalt értem. Mindig 
azt énekeltük: „Mikor vízen mégy át, Én 
veled vagyok”. Engem ezek az énekek és 
igék ébresztettek rá arra, hogy nekem a 
megváltónál a helyem, Neki kell szolgál-
nom, hisz Ő meghalt értem s érted úgy 
szeretett.

Mindenkinek ajánlom az ilyen tábo-

rokat, Krisz-heteket, mert így közelebb 
kerültök Istenhez és sok-sok megtért 
barátot szereztek. És ne feledd: Jézus 
Krisztusnál a helyed Ő érted halt meg, 
térj meg hozzá és szolgálj neki.

Szentmiklósi Jána bizonyságtételeNe félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, 
mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is 
segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogat-
lak. (Ézs 41,10)

Wass Albert: Hontalanság hitvallása
Hontalan vagyok,
mert vallom, hogy a gondolat szabad,
mert hazám ott van a Kárpátok alatt
és népem a magyar.
Hontalan vagyok,
mert hirdetem, hogy testvér minden ember,
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer
mindenki, aki jót akar.
Hontalan vagyok
mert hiszek jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.
Hontalan vagyok,
de vallom rendületlenül, hogy Õ az út s az élet
és maradok ez úton, míg csal élek
töretlen hittel ember és magyar.

(1947)

Credo: 
Mert a haza nem eladó

Mert a haza nem eladó. 
Ezüst pénzre sem váltható. 
Mert a haza lelked része, 
Határait belédvéste 
Ezer éve, 
Ezer éve a hit. 

Mert a haza kereszted is. 
Betlehemi csillagod is. 
Hiába tiporták hadak – él, 
Hiába tiporták hadak– él. 
Mert a haza…
Mert a haza 
Te magad vagy. 

Mert a haza minden,
Kínokkal születő mozdulat,
Mit rejt és nem felejt az agy.
A haza te magad vagy.

Mert a haza nem eladó. 
Ezüst pénzre sem váltható. 
Mert a haza lelked része, 
Határait belédvéste 
Ezer éve, 
Ezer éve a hit.

Tudtad-e...
A kokárdá-

ról
1848. március 15-én 

a pesti forradalom esté-
jén a Bánk Bán előadá-

sán Jókai Mór szónokolt a színpa-
don, amire így emlékezett vissza egy 
későbbi írásában:

„Látjátok ezt a háromszínű kokár-
dát itt a mellemen? Ez legyen a mai 
dicső nap jelvénye. Ezt viselje min-
den ember, ki a szabadság harcosa; 
ez különböztessen meg bennünket 
a rabszolgaság zsoldoshadától. E há-
rom szín képviseli a három szent szót: 
szabadság, egyenlőség, testvériség. 
Ezt tűzzük kebleinkre mindannyian, 
kikben magyar vér és szabad szellem 
lángol! Ez aztán fordított a dolgon. 
A háromszínű kokárda helyreállítá 
a rendet. Aki háromszínű kokárdát 
akart feltűzni, annak előbb haza kel-
lett menni. Tíz perc múlva a színház 
üres volt. És másnap minden ember-
nek ott volt a mellén a háromszínű 
kokárda; a Nemzeti Kaszinó urainak 
paletot-ján kezdve, a napszámos da-
rócáig, s aki köpönyegben járt, az a 
kalapjára tűzte.”
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Love Story
Fancsik Zoltán és Marianna
– Mutassátok be magatokat! 
– [Zoltán] 1975 tavaszán születtem 

Nagyberegen, egy átlagos, munkás csa-
ládban. Húgomnak és nekem, szüleim 
igyekeztek megteremteni egy nyugodt, 
biztos környezetet. A középiskola és a 
Nagyszőlősi Politechnikum elvégzése 
után elektrotechnikusi diplomát szerez-
tem. Életemben sok sikert és kudarcot 
is megéltem már. De még mielőtt meg-
tértem volna - most visszatekintve már 
látom - az Úr mindig is ott volt, minden 
mozzanatában életemnek. Aztán ahogy 
teltek az évek, egyre erősödött bennem 
az iránta való elkötelezettség. Ma már 
Isten elhívott gyermekeként élem min-
dennapjaimat. 2007 óta vagyok presbiter, 
egy éve pedig a Kárpátaljai Református 
Presbiteri Szövetségének Bereg megyei 
elnöke. Igyekszem nem visszaélni bizal-
mával, akaratának engedelmeskedve.

– [Marianna] 1976 januárjában szü-
lettem, szintén Nagyberegen, anno val-
lásos családban, bátyám és nővérem 
után, harmadik késői gyerekként. Szü-
leimtől és rokoni környezetemtől is sok 
szeretetet kaptam. Ahogy cseperedtem, 
közben családom mind közelebb került 
Istenhez. Édesapám több cikluson ke-
resztül volt presbiter, élete végéig. Mi-
kor még kisgyerek voltam, nálunk már 
működött az első házi bibliakör, sokáig 
a falunkban az egyetlen. Már akkor is át-
élhettük Istenünk kézzelfogható csodá-
it, családunk életében. Sok betegséggel 
küszködtem gyermekkoromtól kezdve, 
de az Úr megtartott kegyelméből a mai 
napig. A középiskola elvégzése után fod-
rásznak tanultam. Jelenleg háziasszony-
ként szorgoskodom. 

– Hogyan ismertétek meg egymást? 
Hogy indult el ez a kapcsolat? 

– [Zoltán] Megismerkedésünk azért 
volt egyszerű, mert egy községben él-
tünk, egy iskolába jártunk. Ennek ellené-
re nem figyeltünk fel egymásra. A párom 
egy évvel fiatalabb nálam. De néhány év 
múlva, mikor későbbi tanulmányaimat 
végeztem, nagyrészt távol szülőfalum-
tól, az Úr egy esküvőn hozott közelebb 
egymáshoz bennünket. Akkor még nem, 
de a későbbiekben tudatosult bennünk a 
felismerés, hogy nem véletlenül voltunk 
ott mindketten azon az esküvőn. Az Úr 
csodásan működik.

– [Marianna] Ez valóban így történt. 
Annyit fűznék hozzá kiegészítve párom 
válaszát, nekem már a kezdetektől fog-
va nyilvánvaló volt az, hogy egymásnak 
vagyunk teremtve. Ez a későbbiekben – 
ahogy lelkileg egyre közelebb kerültünk 
egymáshoz –, még inkább érződött és 
tudatosult mindkettőnkben. Hála Isten-
nek, csaknem tizenhat éve vagyunk bol-

dog házasok. 
– Mutassátok be a 

jelenlegi családoto-
kat.

– [Zoltán] Házas-
ságkötésünk óta szü-
lőházamnál élünk, 
jelenleg gyermeke-
inkkel és szüleimmel. 
Lányunk, Annamá-
ria, március 31-én 
töltötte be a tizenötö-
dik életévét, buzgón 
készül a Nagyberegi 
Református Líceum felvételi vizsgáira. 
Fiunk, Róbert, augusztusban lesz tíz 
éves, most fejezi a negyedik osztályt. 
Szüleim aktív nyugdíjasok. Törekszünk 
egyetértésben és szeretetben együtt ha-
ladni a keskeny úton.

– Mit kell tenni egy hívő szülőnek, 
hogy egészséges nevelést biztosítson?

– [Marianna] Elsősorban imádkozni 
kell sokat azért, hogy az Úr Jézus adjon 
ebben is útmutatást számunkra. Mivel 
egy hívő család gyermekeire fokozottab-
ban figyel a közösség, ezért példamutató-
an nevelni nem mindig egyszerű feladat. 
A példás életre való törekvés nemcsak 
külsőleg mutatkozik meg életünkben, 
hanem benső énünket is átformálja Is-
tennek tetszően. Mivel gyermekeink 
neme, kora, de még inkább természete 
különböző, ezért személyre szabottan 
igyekszünk nevelni őket. Sokat bíztatva 
arra, hogy kialakuljon bennük egyfajta 
életre szóló testvéri szeretet. Ez lehet az 
egyik alapja későbbi viszonyulásuknak 
embertársaik felé. Ez sem egy könnyű 
Feladat, de mindenképp megéri a fára-

dozást. Bízunk benne, Isten megáldja 
törekvéseinket. Hozzáteszem, párommal 
egyetértésben neveljük gyermekeinket, 
nem felemás igában. 

– Milyen egy Isten szerint való férj és 
apa? Milyen látásod van ezen a téren?

– [Zoltán] Sokszor, önkritikát tartva, 
a hiányosságaimon keresztül értem, is-
merem fel, mit vár el tőlem az Isten a há-
zasságomban és a gyermeknevelésben. 
Be kell vallanom, sokszor az idő szab 
gátat a velük való aktív együttlétnek. A 
munkám, a szolgálataim lekötik hasznos 
időm nagy részét. Ezért kérem az Urat, 
mutassa meg a középutat, hogy a házas-
ságom, benne gyermekeim egészséges, 
kiegyensúlyozott, boldog lehessen. Isten, 
többek között mértékletességre, alázatra, 
irgalmasságra és határozottságra is tanít 
bennünket. Tőle elkérve ezeket is fontos, 
életünk megélt részévé tenni. Ezekben 
párom is valóban a párom. Úgy érzem, 
a nevelésben néha rá több feladat hárul, 
ezúttal is megköszönném helytállását és 
fáradozását. 

– Milyen egy Isten szerint való feleség 
és anya?

– [Marianna] Elsősorban türelmes-
nek, vagy legalábbis arra törekvőnek kell 
lennünk. A megbocsátás is nagyon fon-
tos. Istennek hála férjemmel, egyetértés-
ben tudjuk nevelni gyermekeinket. Éle-
temben sokszor voltam boldog, és mióta 
az Úrral járunk, ez csak fokozódik. A 
nehézségek megtanítanak bennünket a 
helytállásra. A kudarcok pedig szintén 
mind közelebb visznek bennünket a 
gondviselő Atyánk lábaihoz. Szülőként 
példánkkal mindig ki kell nyilváníta-
ni gyermekeink előtt, hogy mi az Úréi 
vagyunk. Mint feleség fontosnak tar-
tom férjemet támogatni szolgálataiban. 
Igyekszem megteremteni számára az 
otthon melegét, amit ő hálásan viszonoz.

– Hogyan sikerül összeegyeztetni a 
munkát, a pénzkeresést, a szolgálatot 
és az egészséges családnevelést? Vannak 
sikerélményeitek ezen a téren?

(folyt. a 6. oldalon)

 

Kedves Love Story-t kedvelő olvasóink! A nemrégiben egy 
gyors közvélemény-kutatást végeztünk és kiderült, hogy a bizony-
ságtételeket követően (Vallomások rovat) ezt a rovatot kedveli-
tek a leginkább. Ez is bizonyítja, hogy fontosak számunkra a jó, 
egészséges, Isteni vezetés alatt élő emberek példája. A mai társa-
dalmunk, családjaink, rokonságunk és baráti, ismeretségi körünk 
annyi elkeserítő esetet mutat be számunkra, hogy legyünk akár 
egyedülállók (aki keresik a megfelelő párt), akár kapcsolatban 
élők (akik tervezik a közös jövőjüket), akár házasok (akik ugyan-
azokkal a problémákkal küzdenek, mint számos más házaspár), 
szóval helyzetünktől függetlenül vágyunk arra, hogy világos, egy-
értelmű utat lássunk magunk előtt. Az eddigiekben és a továb-
biakban bemutatott emberi példák nem tökéletes házasságokról, 
kapcsolatokról számolnak be, de a lényeges különbség: velük van 
az Isten. Ebben a számban is egy ilyen Istennel járó és Krisztusi 
elvekre építkező házaspárt mutatunk be Fancsik Zoltán és Mari-
anna személyében. Fogadjátok szeretettel a bizonyságtételüket!

Pataki Gábor
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Távkapcs

A nevem Csok Dávid, 26 éves vagyok, 
Asztélyban van a bejelentett lakcímem 
és szeretem a zsíros kenyeret (ez nem 
csak vicc, ennek is jelentősége van, majd 
később részletezem). Jelenleg Ohio ál-
lamban önkénteskedem 5 hónapja és 21 
napja, egy Hopewell nevű terápiás far-
mon, amely mentálisan beteg felnőttek-
nek lett létrehozva. 

Köszönöm szépen a felkérést és a le-
hetőséget, hogy egy kis élménybeszámo-
lót tarthatok számotokra.

Egy érdekességgel kezdeném. Őszin-
tén meg kell, hogy valljam, hogy a 
távkapcs rovat cikkei voltak az utolsók 
között a Tesó újságában (eddig), amit el-
olvastam. Isten humorérzéke, hogy most 
meg nekem kell egy cikket írnom ebbe 
a rovatba. De félreértés ne essék, nem 
azért nem olvastam, mert rosszak voltak 
a cikkek, csak egyszerűen nem gondol-
tam, hogy abból nekem valami hasznom 
lehet. Inkább mindig a párkapcsolati 
rovatot kerestem először, de gondolom 
ezzel nem csak én vagyok így.

Pataki Gábor barátom lett a virtuális 
riporterem, mert a kérdéseket e-mailben 
kaptam meg. Első kérdése:

- Mi motivált arra, hogy önkéntes 
munkára az USA-ba jelentkezz?

- Az angol nyelv és világot szerettem 
volna látni. Megnézni a nagyvilágban 
hogyan gondolkodnak az emberek, ho-

Egy testvér levele Mesopotamiából
gyan élnek, új barátokat, testvéreket 
szerezni, tapasztalatokat, élményeket 
gyűjteni és mindezt úgy, hogy haszno-
san töltöm az időmet mások számára 
is. Majd’ 25 éves voltam, amikor úgy 
gondoltam, hogy „nem vagyok sem túl 
fiatal, sem túl idős, független vagyok, 
az angol tudásom is olyan szinten van, 
hogy bele merek vágni egy ilyen nagy 
kalandba”. Minden adottnak tűnt, Isten 
tanácsát, engedélyét is kikértem és zöld 
jelzést kaptam. Nem volt könnyű és van 
hogy még most is vannak nehézségek, de 
kimondhatatlan csodákat élek meg nap 
mint nap. Eddigi életem legjobb idősza-
kának tartom az itt töltött napjaimat.

- Melyek a legszembetűnőbb kulturá-
lis különbség a magyarok és az ameri-
kai állampolgárok között?

- Mindenki mosolyog a másikra, 
mindenki köszön akkor is, ha nem is-
meri a másikat. Ha biciklizek még a 
sofőrök is intenek. Akivel találkoztam 
eddig a legtöbben segítőkész, együttérző, 
kedves, befogadó,érdeklődő volt velem 
szemben. Szerintem az átlag ember sok-
kal nyitottabb az idegenekkel szemben 
itt, mint odahaza az emberek többsége, 
magamat is beleértve. 

- Milyen pozitív példákkal szembe-
sültél az USA-ban a keresztyén élet gya-
korlatát tekintve?

Istennek hála elég sok helyen és 
gyülekezetben megfordulhattam már. 
Leggyakrabban egy közeli Metodista 
gyülekezetet szoktam látogatni. Isten 
két angyalt helyezett mellém egy keresz-
tyén házaspár formájában (Jack és Lynn 
Childers). Általában velük van módom 
sok keresztyén helyre és alkalomra eljut-
ni. Sok jó dolgot láttam és tapasztalhat-
tam (Isten munkáját, szavát) és persze 
voltak olyan dolgok is, amik neccesek 
(nagyon neccesek) voltak számomra. 

Amerika hitélet terén is a lehetőségek 
országa. Persze, a sok lehetőség között 
könnyen el is lehet tévedni, de ez egy 
másik történet.

Ami nagyon tetszett, hogy érzelme-
sek (tudnak sírni), szenvedélyesek (pl. 
a prédikációk), befogadóak, ha jön egy 
új ember a gyülekezetbe, akkor odamen-

nek, üdvözlik, beszélgetnek vele. Ko-
moly imaéletük van. Valahogy könnyed, 
de mégis komoly (biblikus) hitéletük 
van. Röviden:„más”. De pozitívan más, 
amit itt tapasztalok. Nagyon sok igei al-
kalomban van lehetőségem részt venni. 
Átlag heti 6 alkalom, de kéthetente 7, + 
volt már többször is, hogy egész hétvégés 
programon is részt tudtam venni. SDG!!! 
Isten a tenyerén hordoz, és remélem jól 
fogok tudni gazdálkodni ebből a lelkileg 
bő esztendőből.

- A személyes, baráti, családi kapcso-
latokon kívül, milyen dolgok hiányoz-
nak neked a kint töltött hónapok alatt, 
ami itthon megtalálható?

A zsíros kenyér, szalonna hagymával, 
a jó kis zsíros ételek. Itt minden zsír-
szegény és egészséges, mármint ahol én 
eszem, nem a McDonald’s-ról beszélek. 
Másrészt kitűnő koszton vagyok!!!

- Milyen tapasztalatokra tettél szert 
eddig, amelyeket itthon tovább akarsz 
adni, ill. folytatni szeretnél?

- Szerintem az itt szerzett tapaszta-
latok nagy része majd csak később lesz 
értékes, amikor egy olyan helyzetbe ke-
rülök, hogy azokból meríthetek, amiket 
itt átéltem.

Amit már most tudok, hogy vala-
milyen formában szeretném tovább-
adni, egy csoportfoglalkozás-sorozat 
alatt kapott, tanult dolgokat. A neve 
Formational Men’s Prayer Group, talán 
Férfiak Átformáló Imakörének lehetne 
fordítani (ugyanez megvan női változat-
ban is). Itt arról tanulunk, hogyan tudjuk 
a félelmeinket, szorongásainkat értel-
metlennek tűnő aggodalmainkat megér-
teni és Isten elé vinni, hogy Ő gyógyítsa 
be sebeinket Jézus Krisztus által. 

- A távkapcs rovatunk ez alkalommal 
ennyi lenne, köszönjük szépen, Dávid, 
Isten áldja továbbra is munkádat, éle-
tedet ott a messzi 7126 km-es távolban. 
(Ezeket a szavakat én adtam Gábor szájá-
ba, de tudom ő is valami hasonlóval fejez-
né be  - Dávid)

- Szívesen máskor is.
SOLI DEO GLORIA!!!

2011. február 21., Mesopotamia

(folyt. a 6. oldalról)
– [Zoltán] Házasságunk szakaszaiban 

ez nem mindig sikerült teljes mértékben. 
Hiányzott az egyensúly az időm beosztá-
sában. A mérleg néha kibillent az ottho-
ni munka, a pénzkeresés vagy a szolgá-
lat felé. Valóban sokat fohászkodtam az 
Úrhoz, azért hogy változtassa látásomat, 
körülményeimet, lehetőségeimet is az 
egyesség érdekében. Kaptam sok választ 
tőle. Útmutatásai által nem a karriert, 
hanem a nyugodtabb szolgáló életet 
választottam. Bízom benne, lesz rá mó-
dom még sokat formálódni és tanulni, 
hogy még inkább átadjam magam neki. 
Gondviselését megtapasztalom minden 

napon. Jelenleg a Nagyberegi Reformá-
tus Líceum gondnoka vagyok. Ez a mun-
ka közel áll a szívemhez. Szeretem ezt a 
közösséget, feladatkört és szolgálatot. De 
bármerre is vezérel Isten további életem-
ben, én kész vagyok követni az akaratát. 
Ebben feleségem, gyermekeink és szüle-
im támogatására is bizton számíthatok. 
Hálás a szívem az Úrnak családomért, 
mert kegyelme és gondviselése nyilván-
való számomra. Nem utolsó sorban so-
kat köszönhetünk barátainknak is, akik 
szintén Isten akaratát keresik. Egymás 
hite által épülünk ez által.

– Milyen tanácsotok van fiatal, kez-
dő házaspárok felé?

– [Marianna] Első és legfontosabb, 
hogy Istent ki ne hagyjuk rövidtávú és 
hosszú távú terveinkből, de főleg jele-
nünkből. Ez a hármas kötelék az alapja 
az erős kitartó házasságnak, amely bír-
ja a vihart, a megpróbáltatást és a világ 
vonzásában sem gyengül el. 

– [Zoltán] Ezúton kívánok magam és 
családom nevében minden kedves fiatal, 
idős, házas vagy egyedülálló testvérem-
nek Istentől való áldott életet, sok erőt, 
kitartást az úton. Le-
gyen igaz életükben 
egyik énekünk sora: 
„…Ő miénk, övéi mi”.
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Gondolat-osztó

– Ezzel a kérdéssel kapcsolatban most az jutott először 
eszembe, hogy könnyű magyarnak lenni ott, ahol a magyarok 
többségben vannak, és semmilyen negatív hatás nem éri őket 

nemzeti identitásuk miatt, mint ahogy keresz-
tyénnek is könnyű lenni egy keresztyén közös-

ségen belül. Kis hazánk – Kárpátalja – ezen 
a részén, ahol élünk, még többé-kevésbé 

elmondható ez a könnyed magyarság. 
Engem jó érzéssel tölt el, mondhatni 

büszke vagyok rá, hogy magyar 
vagyok, mert a történelem is 
igazolja, hogy nem voltunk 

soha elveszet nép: ha voltak is 
nehézségeink, harcaink előbb-

utóbb mindig sikerült felülemelked-
ni azokon. Azt gondolom, hogy ez sem 

mondható természetesnek, hanem Isten 
munkálkodott a háttérben, mert tudja Ő, 

hogy próbák nélkül nehéz értékelni a jólétet. 
Hogy kárpátaljai magyar vagyok, azért meg talán 

külön köszönet jár, mert hát több próba több Istenre 
figyelést eredményez, és ezt senki ne értse félre, én is jobban 
szeretném, ha a magyarok egy országban maradhattak volna. 
De míg nem kezdjük el újra az Urat keresni, addig elveszettek 
vagyunk mind itthon, mind az anyaországban. Az ének is azt 
mondja: „Ébredj, magyar nép! Mondd, mire vársz még?”

Fábián Zoltán (Tiszakeresztúr, 22)

– Számomra nagyon fontos a magyarság fenn-
maradása. Hálás vagyok Istennek azért, hogy 
magyar vagyok. Március 15-én öröm volt szá-
momra látni azt, hogy mennyien eljöttek a 
megemlékezésekre, az ünnepi istentisz-
teletre, mert ez is azt bizonyítja, hogy 
ezek az emberek is büszkék arra, 
hogy magyarok. Elég nehéz do-
log magyar emberként megállni 
a helyünket itt, Kárpátalján de nem 
lehetetlen, ha Isten is mellettünk áll, és 
vezet minket. Ö segíthet nekünk példa-
mutató életet élni, és motiválni arra, hogy 
továbbadjuk az értékeket a következő gene-
ráció számára. Én mint leendő óvónő szeretnék 
nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy megismertes-
sem a gyerekekkel azokat az értékeket, amelyek által 
öntudatos magyar emberként – nem mellesleg keresztyén em-
berként – állják majd meg helyüket az életben.

Nagy Nikolett (Beregszász, 21)

– Nemzeti identitásunkat már szüle-
tésünk előtt eldöntötte a mi mennyei 

Atyánk. A szívünk táblájára írta fel, 
hogy milyen néphez, nemzethez 

is tartozunk. Én hálás vagyok 
Neki azért, hogy magyarnak 
születtem, és magyarként 
élhetem le az életem. Bár 

megpróbáltatásokkal van te-
letűzdelve ez az út is, de megéri! 

Isten gyermekeként fontosnak tar-
tom azt, hogy keresztyén emberként 

meglássák azt is rajtunk, hogy milyen 
népet, nemzetet képviselünk, mennyire 

fontos az nekünk. S hogy mindezek mellett 
lássák azt is, hogy ki az a hatalmas Isten, aki ott 

van, és kezében tartja a dolgokat, aki irányít, véd és 
oltalmaz. Aki nemcsak azt döntötte el, hogy milyen 

néphez tartozzunk, hanem segít is a megmaradásban, a fejlő-
désben, magában az életben. Soli Deo Gloria!

Balla Katalin (Dercen, 20)

– Magyar vagyok Kárpátalján – ez az a kijelentés, melyet bi-
zonyos helyzetekben nem mindenki mer kimon-
dani és felvállalni. Felmerül a kérdés, hogy 
egy ilyen eset után vallhatjuk-e magunkat 
továbbra is magyarnak.

Vannak törekvések, melyek meg 
akarnak rendíteni bennünket ma-
gyarságtudatunkban. Azt akarják, 
hogy szégyelljük, hogy kárpát-
aljai magyarok vagyunk, és 
ne merjük ezt felvállalni.

Nem hagyhatjuk, 
hogy bárki ránk erő-
szakoljon a lelkiis-
meretünkkel ellenkező 
akaratot.

Mindig tehetünk valamit 
a magyarságunk megőrzése 
érdekében. Elsősorban őrizzük 
meg mind, akik itt vagyunk, az anya-
nyelvünket, merjünk kiállni a magyar 
nyelvhasználat mellett, és legyünk rá 
büszkék, hogy mint elszakítottak megőriz-
tük a magyar nyelvet! Másodsorban mindent meg kell ten-
nünk a magyar kultúra és nemzeti hagyományok ápolásáért. 

A kisebbségi létnek vannak előnyei és hátrányai is. Előny pl. 
az, ha valaki Magyarországra szeretne menni tanulni, akkor 

nem gond a magyar nyelv használata. Hátrányként említ-
hetjük azt, ha Kárpátalján valaki nem tanult meg ukrá-

nul, csak magyarul ért. Ebben az esetben nehézségei 
lehetnek az érettségi letételében és a továbbtanulás-

ban.
Minden nehézség ellenére az a vélemé-

nyem, hogy vállalnunk kell magyarságun-
kat. Legyünk rá büszkék, hogy meg tudtunk 

maradni magyarnak Kárpátalján, Ukrajna 
kötelékében! 
Nagyon örülök, hogy kárpátaljai magyarnak 

születtem, és itt lakhatok a magyarok kulturális köz-
pontjában, Beregszászban, ahol magyar iskolába járha-

tok, és értem azt, amit tanulok. Számomra nincs szebb a 
magyar nyelvnél.

Árgyelán Éva (Beregszász, 17)

A kérdés egyre aktuálisabbá válik, mivel egyre nehezebb 
hűnek maradni nemzetiségünkhöz, anyanyelvünkhöz. Az ál-
lam, melyben élünk, megszorításokat hajt végre folyamatosan, 
melynek célja elnyomni a magyar nyelvet, identitásunkat. S a 
magyar szülők nagytöbbsége arra hivatkozva, hogy folyéko-
nyan kell beszélni az államnyelvet, ukrán iskolába adják gyer-
mekeiket.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert 
a Péterfalvi Református Líceumban tanul-
hattam, most pedig a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán lehetek. 
Mindkét intézményben fontos szere-
pet kap magyar mivoltunk ápolá-
sa, hagyományaink megőrzése. 
Megemlékezéseket, rendez-
vényeket, irodalmi esteket is 
szerveznek ennek érdekében. 
Ezekkel próbálják a fiatalságban 
feleleveníteni, hogy bár Ukrajná-
ban élünk, mégis magyarok vagyunk. 
Nekünk, akik még magyar iskolában 
tanulhattunk, nem szabad ukrán iskolába 
adnunk gyermekeinket, mert akkor csak em-
lék marad a magyarságból, mert „nyelvében él 
a nemzet”– ahogy Széchényi mondta.

Garanyi Ágnes (Szőlősgyula, 18)

Rovatfelelős: Soós Katalin

Mit jelent számodra magyarnak lenni Kárpátalján?
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Húsvét felé közeledve a legtöbb református rendszerint két 
dolgot él át, és ezek miatt kényelmetlenül érezheti magát. Elő-
ször is, reformátusokként nehezen tudjuk elhelyezni hitéle-
tünkben az óegyház ünnepeit, a nagyböjtöt, nagycsütörtököt, 
a nagyhetet, mivel a legtöbb jelentés, ami ezekhez a napokhoz 
tapadt, nem él a református kegyességi és egyházi gyakorlat-
ban. Másodszor, kivesszük a részünket a keresztény egyházak 
sopánkodásából is, miszerint mennyire elvilágiasodott ez az 
egykoron szép egyházi ünnep is: a Feltámadás helyett a világ 
inkább a húsvéti nyúlra, a hímes tojásra, a 
locsolkodásra figyel. 

Mi lenne, ha azt mondanám: a hús-
véti nyúl, a hímes tojás, és a locsolkodás 
igenis a Feltámadásra mutattak, mikor/
mielőtt szokássá váltak? Mi lenne, ha azt 
mondanám, hogy igenis böjtölnünk kell 
Húsvét előtt? És mit szólnátok ahhoz, ha a 
lelkész Húsvét első napján, úrvacsora előtt 
elmondana egy (valóban vicces) viccet – 
csak úgy?

De csak sorjában: kezdjük a böjttel. 
Ahogy az advent a karácsonyra, a nagyböjt 
is felkészít minket a Feltámadás Ünnepére. 
Ez az időszak (40 nap húsvét előtt; ham-
vazószerdától nagyszombatig) a Krisztus 
szenvedésére való emlékezés, a kereszt 
titkában, az értünk elvégzett véráldozat-
ban való elmélyedés időszaka. Méltó tehát, 
hogy ezt a negyven napot Nagyböjtnek 
nevezzük. Ugyanakkor az időszak elne-
vezése, a „böjt”, nem az időszak lényegé-
re utal, és mint olyan, a böjtölés már nem 
található meg a kegyességi életben (még 
a római katolikus egyházban sem annyi-
ra). Egyébként már a prófétai igehirdetés 
is rámutatott, hogy az Isten előtti kedves 
böjt nem az ételekben való válogatás, hanem az irgalmasság 
gyakorlása (Ézs 58). Ezért tartanak a reformátusok „lelki böj-
töt”, belső elmélyülést és bűnbánatot. A nagyböjtben végzett 
lelki böjt lényege tehát a megfeszített Úrra való koncentrálás, a 
követésben való elmélyülés, elsősorban lelki készülődés „a Fel-
támadottal való találkozásra”. Ez a kifejezés onnan ered, hogy 
a nagyhét az óegyházban a keresztelési előkészület ideje volt, 
és a nagyhéten felkészült katekhumenusokat (frissen megtér-
tek) húsvét hajnalán keresztelték meg. Ezt tudva, a nagyböjt 
időszaka kulcsfontosságú arra nézve is, hogy új nézőpontról 
nézzünk a keresztségünkre, hisz „A keresztség által ugyanis 
eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltá-
madt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben 
járjunk.” (Róm 6,4)

A nagyhét számunkra az úrvacsorához készülés, önvizsgá-
lat, lelki megtisztulás ideje. Nagycsütörtök az úrvacsora sze-
reztetésének emléknapja (egyes gyülekezetekben nagycsütör-
tök este és húsvét első napján is van úrvacsora). Német neve, 
Gründonnerstag, az ófelnémet grinen (panaszkodni, siránkoz-
ni) igéből származik. A római katolikus egyházban a püspök 
ezen a napon végzi az olajszentelést, és a mise után a harangok 
mindenhol elnémulnak a gyász jeléül (ezt a magyar néphit úgy 
őrizte meg, hogy a harangok „Rómába mennek”). A nagycsü-
törtöki csend az értetlen tanítványok csendje, akiktől már el-
szaladt Júdás, elárulni Mesterét.

A nagypéntek Krisztus halálának és szenvedésének ünnepe, 
a magyar néphit szerint „a legnagyobb református ünnep”. Eb-
ben van annyi igazság, hogy váltságunkat ezen a napon végezte 

Húsvét háza táján járva

Tudás(t)ár
el Urunk, de ez a nap csak húsvéttal együtt lehet a „legnagyobb 
ünnep”, hiszen a feltámadás igazolta, hogy az Atya elfogadta a 
Fiú értünk bemutatott, önkéntes áldozatát. 

Húsvét a magyar nyelvben – jellemzően – a nagyböjt utáni 
húsevésre vonatkozik. Ilyen tekintetben az orosz jelentés sokkal 
inkább közvetíti az ünnep lényegét: Vernoje Voszkreszenyije, 
azaz Valóságos Feltámadás. Ez volt az első keresztyén ünnep és 
az Úr Feltámadása körül alakult ki az egyházi év. A református 
Húsvét lényege a Feltámadott megtapasztalása, a „Vele való ta-
lálkozás”. Ő ma is, mint az emmausi tanítványoknak, Igéjében 
és sákramentumában, a hangtestű (hallható, hirdetett) és lát-

ható (sákramentum jegyeiben) Igében szól 
hozzánk és közli ajándékait: a bűnbocsána-
tot, az örök élet reménységét, és azt az erőt, 
ami az új életben való járáshoz szükséges.

Végül, a jelképekről és a viccről. A hús-
véti tojás eredetileg a győztes életet jelké-
pezte: a tojásban rejtőző életcsíra, ami a 
maga idejében áttöri a tojás mészburkát, a 
sziklasírból kilépő, új életre támadó Jézus-
ra mutat, és azért terjedt el piros színben, 
mert Jézus feltámadása előtt vérrel áldo-
zott az emberért.

A nyúl köztudottan a termékenység 
szimbóluma, de a húsvéttal kapcsolatban 
két fontos jellemzője is van ennek a jelkép-
nek: a) mivel nincs szemhéja és a pupilláját 
felhúzza alváskor, azt tulajdonítják neki, 
hogy sosem alszik. Örök ébersége az örök 
életre utalt, és arra a szüntelen várakozás-
ra, amivel a húsvétkor megismert feltáma-
dást várjuk; b) a nyúl emlékeztet arra, hogy 
húsvét hajnalán Péter és János versenyt 
szaladtak az üres sír megszemlélésére (Jn 
20,4). Nekünk is ugyanígy kell sietnünk a 
Feltámadott Úr felé, aki húsvétkor legyőzte 
a halált helyettünk és értünk.

A locsolkodás: már említettem, hogy 
húsvét hajnala a frissen megtértek keresztelésének alkalma 
volt az óegyházban. Ez az alkalom vált népszokássá, feledésbe 
merítve azt, honnan származott.

Ha a középkorban el kellene mennem egy misére, biztos, 
hogy húsvétkor mennék, mert a középkorban az igehirdetőnek 
kötelessége volt a hívek megnevettetése (risus paschalis), hogy 
átéljék a húsvét ÖRÖMhírét. Ezt elősegítendő az igehirdetők 
„Ugráltak, tomboltak, állati hangokat utánoztak, csakhogy ne-
vetésre bírják a hallgatóságot”(Ravasz László: Homiletika). Ez 
tévút volt, mert magának a húsvéti evangéliumnak kellett örö-
met támasztania (Jn 20,20; Lk 24,32).

Összefoglalásul: szabad locsolkodni, „nyuszizni”, hímes 
tojást adni húsvétkor, az ünnep és a jelképek igazi értelmét 
szemünk előtt tartva, hisz valóban minden Krisztusra és a Fel-
támadásra mutat. Ezért kell a nagyhéten, önvizsgálatot tartva 
eljutnunk ahhoz a Krisztushoz, aki elvette mindazt a sötétsé-
get, amit felfedeztünk és felfedtünk 
magunkban előtte. Így érthetjük 
meg a húsvét lényegét: az egy-
szeri és végső győzelmet a ha-
lál és a bűn megkötözöttsége 
felett, aminek elfogadására 
felkészülhetünk és fel is kell 
készülnünk. Kegyelemben 
gazdag húsvétot kívánok 
mindenkinek.

LZ
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Választmány

Sziasztok! Bizonyára a fényképem 
alapján már sokan felismertetek, hát 
igen lányok, az a nagyon jóképű sző-
ke, kék szemű srác én vagyok. Vala-
mikor az 1900-as évek vége felé szü-
lettem, a 80-as évek elején, szerény 
kis városunkban (nem, nem Bereg-
szász!) Mezőváriban. Tanulmányai-
mat a helyi II. Rákóczi Ferenc közép-
iskolában kezdtem és fejeztem is be. 
Az iskola befejése után a helyi TSz-
nél dolgoztam szerelőként. 2001-től 
Magyarországon dolgoztam-tanul-
tam. Jelenleg itthon dolgozom.

A 90-es évek elején újrainduló 
hittanórákon (amelyet Czirók Éva 
néni tanított sok-sok türelemmel, 
végtelen szeretetével, amelyet bőven 
kiárasztott rá(m)nk, amit mai napig 
csodálok, honnan volt ennyi energi-
ája) hallottam először Isten kegyel-

méről, szeretetének nagyságáról, leg-
nagyobb ajándékáról az Ő egyszülött 
Fiáról Jézusról. 

1997-ben lettem ifjúsági munkás a 
gyülekezetben, 2003-tól négy gyüle-
kezettel közösen szerveztünk konfis 
heteket, hétvégéket, amely most már 
több mint 11 falura kinőtte magát. 
2010-től a gyülekezetem ifjúsági- és 
gyermekmunka felelőse vagyok a 
missziói bizottságon belül, addig is 
szívemen hordoztam, ezúton meg 
már hivatalosan is. 2002-től a KRISZ 
alakuló ülésétől vagyok a KRISZ tag-
ja, a 2009-ben megalakuló alapszer-
vezetünk elnökeként lettem a KRISZ 
választmányi tagja.

Hiszem, hogy szolgálataimat, a 
rám bízott feladatokat felelősségtelje-
sen és méltóan fogom végezni. Aho-
gyan Isten igéjében is olvashatjuk: 

„Viseljetek gondot tehát magatokra 
és az egész nyájra, amelynek őrizőivé 
tett titeket a Szentlélek, hogy legel-
tessétek az Isten egyházát, amelyet 
tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 
20,28).

A FRIGY (a Főiskolai Református If-
júsági Gyülekezet) a Beregszászi Refor-
mátus Egyház missziói gyülekezeteként 
alakult 2010. szeptember 28-án a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-
lán. Célja, hogy rendszeres és szervezett 
alkalmain a főiskolásokat Isten közelébe 
gyűjtse, kereteket biztosítson a közös-
ségépítésre, együttgondolkodásra, hitbe-
li épülésre, szórakozásra. 

Az alapító összejövetelen Páll László 
beregrákosi lelkipásztor tartott érdekes 
és elgondolkodtató előadást a Szabad 
akarat és Bűnbeesés témájában. A je-
lenlévők az Antal házaspárral együtt 
dicsérhették az Urat. Az alkalom célja 
volt az is, hogy megválasszuk a FRIGY 
4 tagú presbitériumát azok közül a pres-
biterjelöltek közül, akik már hetekkel ez 

alkalom előtt jelezték, hogy vállalják a 
jelölést. A presbiterjelöltek rövid bemu-
tatkozásából megtudhattuk a személyes 
információk mellett azt is, hogy miért 
vállalták el a jelölést. 

A FRIGY lelkipásztora: Maksai Attila. 
A négy megválasztott presbiter: Gönczy 
Sándor, Knobloch Erzsébet, Balázs Antal 
és Dóka Róbert.  A FRIGY presbitériu-
mának specifikuma, hogy a hagyomá-
nyos gyülekezeti rend helyett nem négy, 
hanem egy évre választják. Megalakulá-
sa óta a gyülekezet számos programot 
szervezett, regisztrált tagjainak száma 
meghaladja a 60 főt.

A már megválasztott presbitérium 
döntése alapján a FRIGY gondnoki tiszt-
ségét Gönczy Sándor tölti be, aki egyben 
a FRIGY delegált presbitere és teljes jogú 

tagja a Beregszászi 
Református Gyüle-
kezet Presbitériu-
mának is.

A Frigy állandó 
programjai közé 
tartozik az imakö-
zösség (hétfő 17:30), 
játékest (csütörtök 
18:00), de szer-
veznek táncházat, 
kirándulásokat is. 
Nemrég, március 
4-6. között például 
Veszprémbe utaztak 

a gyülekezet tagjai az Egyetemi- és Fő-
iskolai Gyülekezetek Tavaszi Találkozó-
jára. 

Ebben a szemeszterben a keddi rend-
szeres ifi-alkalmak a Kapcsolatok, az 
Önismeret és a Határok témái köré szer-
veződnek. Minden hónap első keddjén 
a főiskola Győr termében Istentisztelet-
re kerül sor. Szemeszterenként egy-egy 
evangelizációs hetet is szervezünk, a 
következő 2011. április 4-7. között lesz. 
Az evangelizáció  témája: Van megoldás! 
Igét hirdet: Veszelka Tamás, a Budapesti 
Egyetemi Gyülekezet lelkipásztora.

A FRIGY negyedévente kiadja a 
FRIGYeS című időszaki lapot, melyben 
a gyülekezet tagjai az eseményekről, al-
kalmakról számolnak be, de megjelen-
nek benne nemcsak élménybeszámolók, 
hanem gondolatébresztő írások, versek, 
próza és közérdekű információk is. „A 
FRIGY egy lehetőség, a FRIGYES egy 
új csatorna, amin keresztül Isten megis-
merhető, s egyben egy közösség, ahol jó 
beépített téglának lenni. Ne tenni akar-
junk valamit Istenért, hanem tartozni 
akarjunk Hozzá!” (M.A.)

ELÉRHETŐSÉGEK:
Maksai Attila főiskolai lelkész: 
+380-99-36-20-171; +380-63-49-84-464
Gönczy Sándor gondnok: 
+380-50-71-86-318
Knobloch Erzsébet: +380-66-41-71-069
Dóka Róbert: +380-95-08-67-502
Balázs Antal: +380-99-25-48-127
E-mail: beregszaszifrigy@gmail.com
A facebookon: Beregszászi Frigy

Knobloch Erzsébet

Ezek vagyunk mi A FRIGY

Dér György, Bereg megyei választmányi tag

„Isten gazdagságát nem egymagunkban, nem is kizárólag saját egyházunkban, gyü-
lekezetünkben, kisközösségünkben, hanem egymásban hordozzuk.” (Simon András)
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S.O.S. / Pszicho-oldal

Normális-e, ha tizenéves korban egyik percben sírhat-
nékom van, aztán legszívesebben megölelném a világot?

A kamaszkor különös és furcsa érzésvilágba vezet téged. 
Ez a viharos időszak számodra és környezeted számára is 
egyaránt érthetetlen lehet.

A hangulatváltozások gyakoriak, ennek részben hor-
monális okai vannak, vagyis a hangulati ingadozás szinte 
elkerülhetetlen. De a hormonok mellett szerepet játszik az 
is, hogy alakulóban van a személyiséged, s ez sok esetben 
belső bizonytalanságot eredményez.

A felnőtté válás olyan folyamat, ahol meg kell tanulnod 
különböző szerepeket. Ilyen például a férfi, illetve női sze-
reppel való azonosulás. Ez olykor együtt jár a szexuális vá-
gyak megjelenésével, s ezt meg kell tanulnod a megfelelő 
mederbe terelni.

Ilyen folyamat a társadalmi szerepek elsajátítása, hiszen 
másképp kezelnek téged a tanáraid, a szüleid, a barátaid. 
Úgy érezheted, hogy mindenki mást akar tőled, és ez már 
túl sok… 

Ugyanakkor a felnőtté válás felé vezető úton meg kell ta-
nulnod, hogy ezekkel a hangulatváltozásokkal ne terheld a 
környezeted. Nem szabad másra erőltetni a világvége-han-
gulatodat, vagy az örömittas kedélyállapotodat sem, hiszen 
nem körülötted forog a világ, csupán a része vagy.

Azonban sokat segíthet az, ha van egy jó barátod, aki-
vel megbeszélheted a problémáidat, vagy ha le tudod ma-
gadat kötni rendszeres mozgással, sporttal. De ha vannak 
művészi hajlamaid, akkor lefoglalhatod magad azzal, hogy 
versben fogalmazd meg a benned kavargó érzéseket, vagy 
fesd le, vagy énekeld ki magadból. A lényeg az, hogy minél 
kevesebb idő maradjon arra, hogy bármelyik szélsőséges 
hangulatnak átadd magad.

És ne feledd: ezt csak átmeneti időszak!
Pusztai-Tárczy Beatrix,

pasztorális tanácsadó szakos hallgató

Hangulatváltozások tinédzserkorban

Ha problémád, kérdésed van, 
vagy csak szeretnél egy lelkigondo-
zóval beszélgetni, írj nekünk a 
lelkiteso@freemail.hu címre! 
Ezekhez a levelekhez kizárólag a 
lelkigondozó férhet hozzá, az egyes 
esetek publikálása a levélíró külön 
engedélyével történik!

Várjuk leveleidet, kérdéseidet!

„Sohasem maguk a körül-
mények szabják meg kedély-
állapotunkat, hanem mindig 
a hozzáállásunk a körülmé-
nyekhez.” 

/Thorwald Dethlefsen/
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2011. március 11-13. között került sor az oly régen várt 
Timótheus Konferenciára. Az esemény az eddig is megszo-
kott helyen, a KRISZ-pontban zajlott. Kárpátalja különböző 
településeiről érkeztek ifivezetők, de az is előfordult, hogy 
egy közösséget többen is képviseltek.

A „továbbképzést” egy nyitó-áhítattal kezdtük meg, ame-
lyen Dancs Edina ifjúsági lelkész szolgált. A rövid áhítatban 
az egyetértésről, a testvéri szeretetről volt szó, mely sajnos 
oly gyakran hiányzik ifjúsági csoportjainkból. Ezután egy 
játékban vehettünk részt, amelynek lényege az egymással 
való ismerkedés, valamint ificsoportjaink bemutatása volt. 
Különböző régi újságokban található képeket kellett fel-
használnunk ificsoportunk bemutatására. Mindegy egyes 
plakát egyedi és kreatív volt, sok dolgot megtudhattunk a 
mai ifikről.

A későbbiekben Kiss Bertalan előadására került sor, 
amely rávezetett bennünket a hétvége fő témájára („Aktív 
– passzív?”). Csoportok-
ra voltunk osztva, és így, 
együtt egy verset kellett 
előadnunk, felhasználva 
határtalan fantáziánkat. 
Az egész nagyon viccesre 
sikeredett. 

Ezt követően a „Meg-
duplázott imádság”-ról 
volt szó, ami az „ének” 
fogalmát foglalta magá-
ba. Sajnos, sok kárpátal-
jai ifi hátránya az, hogy 
nem szeretnek énekelni, 
vagy esetleg hiányzik a 
csoportjukból a gitáros. 
De Dancs Edina lelkésznő 
ráébresztett minket arra, 
hogy az éneklést nem 
csak hangszerek segítsé-
gével lehet érdekessé tenni, és erre több példát is mutatott. 
Nagyon élveztük, hogy új dolgokat tanulhattunk, de legfő-
képpen azt, hogy ily módon is dicsérhettük Urunkat, Iste-
nünket.

A sok program után alaposan megéheztünk, de vendég-
látóink finom ételekről gondoskodtak számunkra. Vacso-
ra után Vojtku Bea csoportépítő programjában vehettünk 
részt, amelynek során sokat nevettünk, próbáltunk egyetér-
tésben dolgozni, bármennyire is nehéz volt. Mindannyian 
pozitív és kedves emlékeket fogunk megőrizni erről az alka-
lomról. A végén Bea levonta a számunkra fontos következ-
tetéseket, amiért ezúton is nagy köszönetet mondunk neki. 

A nap nagyon tartalmas, de egyben fárasztó is volt, így a 
társaság fele az este további részében az álom világába me-
rült, míg a többiek beszélgettek, beugróztak.

A következő nap áhítattal és imaközösséggel kezdődött, 
ami nagyon áldásossá sikerült, hiszen olyan jó Mennyei 
Atyánk és testvérek jelenlétében kezdeni a napot! Bőséges 
reggeli után élménypedagógiára került sor, melynek min-
denkori vezetője Olasz Tímea volt. A főmufti feladata az 
volt, hogy minket, almuftikat (akiknek be volt kötve a sze-
münk) irányítania kellett. A feladat jól sikerült, bár a végén 
három személy majdnem büntetésben részesült csalás miatt 
(mert Timi levette a szemükről a kendőt). Ennek a feladat-

nak a célja az együttműködés, a nehéz helyzetek megoldá-
sának ellenőrzése volt. Később plakátokat rajzoltunk, előbb 
külön csoportokban, majd együtt. A közösen létrehozott 
„produktum” igazán szépen sikerült, ezzel is bizonyítva azt, 
hogy együtt is jókat tudunk alkotni. E feladat közben meg-
tudtuk, milyen is lehet egy ifi, illetve milyen feladatokat kell 
betöltenie a gyülekezeti életben. 

A nap további részében sor került Dancs Róbert lelki-
pásztor előadására, melynek fő témája: „Mitől aktív, mitől 
passzív egy ifjúsági csoport?” Megtudhattuk, hogy mit tehe-
tünk a passzivitás ellen, illetve az aktivitás érdekében. Sok 
érdekes tanáccsal gazdagodhattunk az ifivezetés fortélyaival 
kapcsolatban. 

A program további részében egy kiránduláson vehettünk 
részt. Utunk egy vulkanikus eredetű tóhoz vezetett. Kirán-
dulásunk közben találkoztunk mérges libákkal és kutyák-
kal, de mindez nem tudott megakadályozni bennünket cé-

lunk elérésében. A túrázás 
egyben élménypedagógia 
is volt: egymás megsegíté-
sére tanított a legjobban. 

Fáradtan, de boldogan 
tértünk vissza a KRISZ-
pontba. Egy kis szünet 
után előadást hallhattunk 
Dancs Edina előadásá-
ban, mely a lelki ajándé-
kokról és azok felisme-
réséről, a tálentumokról 
szólt. Több, minket fog-
lalkoztató kérdésre kap-
tunk választ, az előadás 
végén pedig kitölthettünk 
egy tesztet, amelynek se-
gítségével megtudhattuk, 
milyen lelki ajándékokkal 
áldott meg Istenünk.

Mindezek után a lányok egyik legkedveltebb része követ-
kezett, amikor is Olasz Timi táncot tanított nekünk. Gon-
dolom, említenem sem kell, mennyire élveztük a dolgot. 

A nap záróakkordja a közös kézimunka volt. Csempe- és 
üvegdarabokból alkottunk mozaikképeket, hogy valami-
lyen emlék is maradjon rólunk a KRISZ-pontban. A mun-
kák gyönyörűek lettek!

A konferencia utolsó napján egy áldott és elgondolkodta-
tó élménypedagógia következett, amikor Istenhez szólhat-
tunk, tanácsát, segítségét kérhettük megadott „ügyekben”. 
Isten szeretetétől elárasztott szívekkel mentünk úrvacsorát 
venni, mely még jobban megerősítette szívünkben a kegye-
lem csodáját. 

Utolsó megbeszélésünkön csak néhány ember vett részt. 
Megosztottuk egymással a hétvége legjellegzetesebb pil-
lanatait, átnéztük a hétvégéről készült képeket. Emlékbe 
mindannyian hazavihettünk egy képet, melyen az ifivezetők 
csoportja szerepel. 

Hálát adunk az Úrnak ezért a csodálatos alkalomért, 
lehetőségért. Reméljük, többször tudunk majd így együtt 
lenni. Viseljük szívünkön az ifjúsági csoportokat és a „LEN-
DÜLET” nevű programot, melyért imádkoztunk a hétvé-
gén is. Mindenekelőtt pedig: SOLI DEO GLORIA! 

Megtörtént
Timóteus Konferencia
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Fejtörö

Az előző szám nyerteseit a Lendület ifjúsági 
találkozón az előfizetők közül fogjuk kisorsolni.

Nyeremény: a három Rick Warren „Céltuda-
tos élet” c. könyv egyike.

Ha az ifjúsági találkozóig előfizetsz a követke-
ző 3 számra, akkor azokat 20% kedvezménnyel 
kapod meg és tiéd lehet az egy hétre szóló tábo-
rozási lehetőség két fő részére bármelyik nyári 
KRISZ-héten.

Kutasd az 
Igét!

Helyezd el a felsorolt 
szavakat, betűcsoportokat 
az ábrában! Ha minden szó 
a helyére került, öt szónak 
nem marad hely, ezekből 
egy igerészletet állíthatsz 
össze. Könnyítésképpen 
egy szót előre beírtunk.

Kétbetűsek: AZ, BÁ, 
DA, ER, ÉN, MÁ, TÁ, UM.

Hárombetűsek: ANA, 
BAR, BEM, BÍR, DEC, 
DON, ETO, IDA, ILE, 
LEM, LEP, LEP, LEV, 
MAR, NOS, PAL, RÉT, 
ROA, TŐR, VAL.

Négybetűsek: BATÉ, 
ÉLET, IBAN, IKER, INAL, 
MASÉ, SZŐR.

Ötbetűsek: ALHAS, ALIAS, AMATI, ARION, AUBER, BETIS, BRIAN, EBOLI, ELŐRE, HATAN, IZMIR, KAPAR, KÉSIK, 
MAORI, NADAR, NÁCIÓ, NESIN, NEVES, ODERA, SEREG.

Hatbetűsek: BATÁTA, ELAVUL, ELEDEL, ÉLELEM, MERINÓ, NINIVE, NUMERO, URASÁG, VAGYOK.
Hétbetűsek: APRÍTÉK, BETELIK, BITUMEN, HETILAP, ISTÁPOL, KAMERUN, KENYERE, LELÉPÉS, LEMÁSOL, LEVI-

TEL, NUNATAK, RÁLAPOL, TETEMES, VISELET, ZIMANKÓ.
Nyolcbetűsek: EMELKEDŐ, KOPPANÁS.   Kilencbetűsek: ARTIKULÁL, BELEZUHAN.

Kit rejt az 
„arc-kép”?

Az alábbi képet betűk alkot-
ják, melyeket megfelelő sor-
rendben összeolvasva egy híres 
ember nevét kapjátok megfej-
tésként. Ki is ő?

Lóugrásban
A megfelelő betűtől elindulva, lóugrás-

ban haladva egy híres személy nevét olvas-
hatjátok ki. Jó szórakozást kívánunk!

Kedves fiatalok!
Amint látjátok, ez az oldal is megváltozott.  :) A meg-

újult Tesó sok értékes cikke mellett lehetőséget kaptok egy 
kis „agymozgatásra” is. A Fejtörő rovatban számonként 3-3 
rejtvénnyel találkozhattok, melyekkel pontokat szerezhettek. 
A feladatokhoz további pluszkérdéseket teszünk fel, melyek 
megválaszolásáért további pontokat kaptok. A pontgyűjtés 
egész éven át folyik, a négy szám rejtvényeinek megfejtéseivel 
vehettek rész a versenyben. Az eredményhirdetésre a 2012-es 
KRISZ-közgyűlésen kerül sor. 

A nyeremények: MP3-lejátszó, keresztyén zenei CD, 
könyvjutalom és más értékes tárgyak. FIGYELEM! Nem csak 
az első helyezett nyer! :)

A megfejtéseket (név, cím feltüntetésével) lezárt boríték-
ban juttassátok el a szerkesztőségbe: Sipos József, Tiszaújlak, 
Nagyszőlősi járás, 90351, Rákóczi út 71.; vagy e-mailben a 
kriszteso@gmail.com címre.

Szóval, előre a pontokért!

A 2011/1-es szám megfejtéseinek pontozása:
Kutasd az Igét! — 10 pont
Kit rejt az „arc-kép”? — 12 pont
Lóugrásban — 7 pont
Pluszpontok:
A Kutasd az Igét! rejtvénynél az igehely feltüntetéséért további 

3 pont jár.
A Kit rejt az „arc-kép”? rejtvény megfejtésénél írd meg, hogyan 

kapcsolódik a megfejtett személy a március 15-i eseményekhez! 
Legfeljebb 3 állítást tudunk elfogadni, melyek egyenként 4-4 pontot 
érnek.

Lóugrásban c. rejtvényünknél válaszold meg, mi a közös a Lóug-
rásban és a Kit rejt az „arc-kép”? feladvány személyeiben? (2 pont)

Beküldési határidő: június 15.

A piros jelentése az erő, a fehér a hűség, 
a zöld a remény. A középkorban a magyar 
királyi lobogón már szerepelt ez a három 
szín, piros és fehér sávok, és egy zöld dom-
bon álló kettős kereszt volt látható rajta. A 
18. században Mária Terézia rendelte el, 
hogy ebből a három színből állították össze 
a törzszászlókat. A mai változat a reform-
korban alakult ki, és az 1848-as forradalom 
idején terjedt el.

Mit jelentenek 
nemzeti színeink? Tudtad-e...

Elöfizetöi játék
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Hirdetések

- TESÓ -
(belső használatra)

Főszerkesztő: Sipos József
Tördelőszerkesztő: Balázs Zoltán
Képszerkesztő: Túróczy Gábor

Főmunkatársak:
Soós Katalin, Kiss Berti, Igyártó Nikoletta, 

Pataki Gábor, Menyus, Olasz Tímea,
Laskoti Zoltán, Pusztai-Tárczy Beatrix.

Köszönjük a szolgálatot!
Szerkesztőség:

(ide írjatok nekünk!!!)
Sipos József, Tiszaújlak,
90351, Rákóczi út 71.

Tel: (0-243)61-1-75, 097 683 8423
Magyarországiaknak:

06-30-329-0656
e-mail: sipitiszi@gmail.com
balazszoli081@gmail.com

Skype: sipisoft
balazs_zoli_cml

Nyomda: Kovács Sándor,
Nagyszőlős,

A/3-as ív, 1250 db.

- KRISZ (székház) -
90200, Beregszász
Széchenyi út 48.
(KRISZ-PONT)

Tel.: (0-241)42-6-09

TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINK:
www.krisz.try.hu

e-mail: kriszteso@gmail.com
iwiw: Kárpátaljai Református

Ifjúsági Szervezet 
facebook: Tesó Olvasók Klubja

Több, mint vicc :)

Havonta péntekenként  
17.00-tól szombat 12.00-ig. 

Információ:  
0990304718, 0992587751

Amennyiben Ön is szeretne hozzájárul-
ni lapunk megjelenéséhez, ezt megteheti a 
KRISZ székházában személyesen, vagy pe-
dig a KRISZ számlaszámán:

26003001257815
UKREXPORT-IMPORT BANK

Köszönjük támogatását!

 

Szerkeszd Te is a TeSó-t!
A következő szám fő témája:  

Nemi identitás.
Küldhetsz bizonyságtételt, verset, tanulmányt stb.

Határidő: június 15.
Szolgálatodat előre is köszönjük!

Felhívás!

Alkalmaink:
Május 7 - Lendület (Csongor)
Május 14 - Konfirmandus Focikupa-

döntő (Péterfalva)
Június 16-19 - Házasok hétvégéje 

(Balazsér)
Június 27-július 2 - Bringatúra

Ne feledjétek! 
A KRISZ — 
 TI vagytok!

Két jezsuita páter missziózott egy 
kisvárosban, de a templom padjai tá-
tongtak az ürességtől.

Az egyik páter erősen feltette magá-
ban, hogy már csak azért is behozza a 
templomba a híveket, ha kell, hát for-
téllyal (nemhiába volt jezsuita a jám-
bor). 

Ezért aztán a második nap estéjén 
beszédet végezve így szólt a kevés szá-
mú jelenlévőkhöz:

- Kedves atyámfiai! Holnap este 
ugyanezen órában egy igen fontos do-
logról fogok beszélni. Elmondom nek-
tek, hogy honnét veszik a jezsuiták azt 
a tömérdek pénzt!

Másnap természetesen zsúfolva volt 
a templom, sokan kinnrekedtek, a 
templomajtó előtt ágaskodva próbálták 
meghallani az ígért titkot. A páter az 
elkárhozás, a pokolra kerülés veszélye-
iről és szörnyűségeiről tartott hatalmas 
beszédet, majd végre előjött a farbával:

- Kedves atyámfiai! Magyar ember 
szavának áll. Tegnap felkerestem a 
számtartó páterünket, s megkérdez-
tem: - Ugyan lelkem, páter prokurátor, 
mondja csak meg most az egyszer, de 
őszintén, honnan szedi azt a tenger sok 
pénzt?

- És tudjátok, mit felelt erre a proku-
rátor? Csodálkozott nagyon, de végülis 
megfelelt a kérdésemre, azt mondta, 
hogy – Édesem, ehhez magának sem-
mi köze!

- Íme, kedves híveim, szavamat ezen-
nel beváltottam!

-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-
Egy prédikátor híres a szűkszavúsá-

gáról. Egyik nap azonban a szokásos 
negyedórás prédikációja helyett három 
órát beszél folyamatosan. Megkérdi az 
egyik híve:

- Tisztelendő úr, most miért beszélt 
ilyen hosszan?

- Sajnos, reggel a feleségem műfog-
sorát tettem be véletlenül, aztán azóta 
nem tudom befogni a szám.

-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-
A pap becsönget egy házba. A kapu-

telefonon keresztül kiszól egy női hang:
- Te vagy az, angyalkám?
A pap mosolyogva visszaszól:
- Nem egészen, de ugyanaz a cég...

Kedves fiatal testvérem!
2011. május 7-én Kárpátalja fi-

ataljai Csongoron gyűlnek össze, 
hogy együtt töltsenek egy napot 
Isten Ígéje körül, sok-sok érdekes 
program, szórakozás és jókedv kí-
séretében. 

Programterv:
09:00 – Gyülekezés, éneklés
10:00 – Nyitó áhítat (Zán Fábián Sán-

dor
10:30 – Evangelizáció (Mike Sámuel)
11:45 – Bizonyságtétel
12:00 – Ebéd
12:30 – Szabad foglalkozás 

(imaséta, tóháti színház, koncer-
tek, Feldoblak, kézművesek, Dicsőítő 
busz, valamint palacsinta, KRISZ ká-
vézó, vattacukor stb.)
15:30 – Záróakkord (Szanyi György)

Neked is ott a helyed! :)

Csütörtök Esti Megálló – A Sion Rá-
dió legújabb, fiatalokhoz szóló, interak-
tív műsora minden csütörtök este 9-től 
11 óráig. Élőben vár benneteket Barna 
György és Birta Zoltán a stúdióban.

A legjobb témák, meghívott vendé-
gek, kívánságműsor, sok zene és renge-
teg jó gondolat a hallgatóktól!

Minden órában játék és nyeremény!
Kapcsolódj be Te is a műsorba:
Adásvonal: (+3803141) 23 23 6;
skype: sion.radio; 
msn: sionradio@gmail.com



Könyv- és filmajánló

Tizenéves koromban nagyon szerettem az „okos gondola-
tokat”. Kis füzetben gyűjtögettem őket; jó volt visszalapozni 
őket, vagy kis rajzok kíséretében beírni egy-egy emlékfüzetbe. 
Olyan mondatokat fogalmaztak meg nálam okosabb szerzők, 
amiket én is igaznak gondoltam, de nem tudtam kellőképpen 
kifejezni.

Márai Sándor Füves könyve egyfajta gyűjteménye a bölcs 
gondolatoknak. Mint azt a szerző a könyv céljaként megfogal-
mazza: „Olyasféle lesz hát ez a könyv, mint a régi füves köny-
vek, melyek egyszerű példákkal akartak felelni a kérdésekre, 
mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten.”

A teljesség igénye nélkül ragadok ki most mondatokat ebből 
a kis ékszerdobozból, amiket érdemes továbbgondolni: 

„Embermódra élsz, ha igazságosan élsz.(…) Ha megkísér-
led – feltűnés és hiú szerep nélkül – segíteni az embereknek. 
Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságo-
kat. Néha csak azzal, hogy nem mondod tovább, amit mások 
hazudnak. Néha csak azzal, hogy nem mondasz igent, amikor 
mindenki kiabál: „Igen, igen!” Egy életen át következetesen, 
nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, nagyobb 
hősiesség, mint alkalmilag hangosan és mellveregetve tiltakoz-
ni ellene.”

„…Egy mozdulat, egy szó, egy cselekedet végül is elárulja 

igazi jellemünket: az álarcosbál csak al-
kalmi lehet. S a találkozás egy jellem va-
lódi sajátosságaival a legnagyobb emberi 
élmény, melyben részünk lehet.”

 „…Aki az államot szereti, egy érde-
ket szeret. Aki a hazát szereti, egy végze-
tet szeret. Gondolj erre, amikor hörögsz 
a dobogókon és melled vered.”

„Ha az embereknek nem tetszik, 
hogy így vagy úgy élsz, másképpen, 
mint ahogy ők szeretnék, elképzelik, 
vagy másképpen, mint ahogy egyszer, 
valamilyen kényszerűség vagy félreértés 

parancsára megfogadtad nekik: ne bánjad. Nem az emberek-
nek élsz.”

„Egy emberi szív, mely önzetlenül érez irányodban, elég, 
hogy megbocsáss mindazoknak, kiknek önző és komisz szívét 
megismerted…”

„Vigyázz, hogy az életben és munkádban a közhely, a mel-
lékes, a kényelmesebb megoldás lehetőségei el ne csábítsanak. 
(…) Amikor a középutat választod, pazarolsz. A lényeges min-
dig olcsóbb, hasznosabb, eredményesebb. Élj gazdaságosan, 
alkoss takarékosan, ne költsd erődet másra, csak a lényegesre.”

O.T.

Márai Sándor: Füveskönyv

Európa aktuális történelmi filmje VI. György (Colin Firth) 
„Bertie” brit király portréját porolja le, és mutatja be a beszéd-
hibás uralkodó dadogásával vívott fáradtságos küzdelmeit. 
A segítség a Harley Streetről érkezik Lionel Logue (Geoffrey 
Rush) ausztrál logopédus személyében, aki amellett, hogy spe-
ciális módszereivel igyekszik kigyógyítani Bertie-t reményte-
lennek tűnő dadogásából, idővel a király bizalmasa és legjobb 
barátja lesz. A film kettejük hullámvölgyeken átívelő humoros-
bizarr kapcsolatát mutatja be a trónöröklés és a II. világháború 
kirobbanásának sötét pillanataiban, mely történelmi esemény 
betetőzéseképp a király köteles egy rádióbeszédet intézni né-
péhez ezekben a nehéz időkben.

Bár a film körülbelül két év történéseit öleli fel, a király és 
logopédusa középpontba állításával az idő múlása szinte ész-
revétlen marad, a történet fő vonalává Bertie királlyá válása 
helyett Lionelhez fűződő kapcsolata válik. Foglalkozásaik so-
rán igazán kibontakozik VI. György jelleme, így például azt 
is megtudhatjuk, hogy a sűrű káromkodás feszült helyzetek-
ben rendkívül hatásos görcsoldó eszköz lehet – no meg jó 
adag humorforrás a filmben. (Egyébként a sok káromkodás 
miatt Amerikában a filmet csak a legidősebb korosztálynak 
ajánlják, így olyan filmek mellé került, mint a Fűrész, vagy a 
Sikoly.) Lionel és Bertie kapcsolatát egészen a sorsdöntő be-
szédig jellemző „fentek és lentek” kiváló kibontakozási lehe-
tőséget adnak a film műfajából adódó drámai jeleneteknek is, 
a tét mégiscsak Nagy-Britannia jövője. A filmet 12 Oscarra, 
13 BAFTA-díjra, illetve 7 Golden Globe-díjra jelölték, és nem 
véletlenül!

Gondolatébresztőként:
1) A filmben az „identitás” kérdése 

több jelenetben és több értelemben is 
visszaköszön. A témát alaposan körül 
lehet járni, és nem csupán a nemzeti 
identitás szempontjából. Már az ele-
jén tapasztaljuk, hogy Bertie mennyire 
identitászavarban szenved: nem érzi 
magát méltónak a királyi posztra – túl 
nagy a felelősség, ugyanakkor elvárja, 

hogy bánjanak vele hercegként – hiszen 
kijár neki a királyi tisztelet. Aggódik a né-
pért, az ország sorsáért – bátyjával azon-
ban nem fordul szembe még egy orszá-
gért sem. Látjuk szembefordulni a családi 
identitást a nemzeti identitással. A film 
jól érezteti, mennyire nehéz egy királynak 
önmagával egyenlőként bánnia egy ala-
csonyabb származású emberrel. A családi 
identitás is téma lehet, ha megfigyeljük 
Bertie családjának viselkedését a filmben.

2) A társadalomban elfoglalt helyed – légy akár herceg, akár 
orvos – jogokkal jár. Minél előkelőbb a betöltött szereped, 
annál több a kiváltságod. Mi a helyzet a kötelességekkel? A 
trónörökös viselkedéséből úgy tűnik, jobban szereti a jogait és 
kiváltságait érvényesíteni, mint betölteni a kötelességét. „Azt 
teszi-e a király, amit akar, avagy amit a népe vár tőle”? Mi a te 
kiváltságod, és mi a kötelességed a helyeden? 

3) Ha már a társadalmi szerepekről beszélünk: mit jelent 
királynak lenni? V. György több jelzőt is említ finak, hogy mi-
lyen a jó király: elkötelezett, határozott, józan eszű és bátor, a 
nemzeti ellenállás szimbóluma, stb. Milyen a keresztyén fiatal? 
Milyen a KRISZ-tag? Milyen az, aki nemzetéért él?

4) Csalódást okozni a nemzetnek – erre nem csak az alkal-
matlan király képes. Petőfi is csalódást okozott volna egy egész 
nemzetnek, ha a Nemzeti dal elszavalása után gyáván eltűnik 
a forradalom színhelyéről… Te, aki egy nemzet tagja vagy, le-

gyen az kisebbségi vagy többségi nem-
zet, mivel okoznál csalódást a nemze-
tednek? Mit vár el tőled a nemzet?

A filmet azoknak javasoljuk,
- akiket érdekel a történelem, de 

nem a sablonos formában.
- akik hasonló félelmekkel küzde-

nek, mint Albert herceg.
- akik elmúltak 16 évesek.
Áldott filmnézést!

Menyus

A király beszéde
(The King’s Speech, színes angol történelmi filmdráma, 2010)

Főszereplők: Colin Firth, Helena Bonham Carter, Geoffrey Rush, Guy Pearce. 
Rendező: Tom Hooper. Játékidő: 118 perc
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