
1849. október 6-a ködös reggelén az
aradi vár mellett 13 katonatisztet gyil-
koltatott le az osztrák katonai veze-
tés. Minden hatályos katonai jogren-
det felrúgva, sárba tiporva a legalap-
vetõbb jogi kitételeket is, a magyar
szabadságharcért küzdõ, a magyar
királyságra felesküdött tiszteket al-
jas módon, „a gyõzteseknek mindent
szabad” elv alapján, kivégezték. 

Négy tábornokot golyóval öltek meg,
kilencet pedig bitófára küldtek.

A tizenhárom, Aradon kivégzett szabad-
sághõs mellett még számos kivégzés történt
az országban. A megtorlás kegyetlensége, az
osztrákok elvakult magyargyûlölete nem
ismert határokat.

Mit üzenhet, milyen példát adhat ne-
künk, ma élõ magyaroknak a tizenhárom vér-
tanú? Elõször is azt, hogy éljünk bárhol a
Trianonban szétszabdalt magyar hazában,
minden magyarnak példák Õk hazafiságban,
a magyar nemzet iránti, a halálig is vállalt
hazaszeretetben. Nem voltak mind magya-
rok, de a magyar nemzet szent igazsága mellé
állni, számukra önként vállalt kötelesség volt. 

Azt is üzeni nekünk az aradi tizenhárom
vértanú, hogy a hazát semmi esetre, még éle-
tünk megmentésének ürügyén sem lehet el-
hagyni. A hazának hû, kitartó, mindent válla-
ló szolgákra van szüksége, akkor is és most is.

Azt is üzeni, hogy ma ugyan nem kell
meghalni a magyar hazáért, de élni kell érte.
Megkérdezhetjük, hol a hazánk? Elsõsorban
hazánk a szülõfalunk, városunk, a szülõföl-
dünk és jegyezzük meg jól, hazánk a Kárpát-
medencei magyar haza, jobban hazánk, mint
bárkinek körülöttünk.

És azt is üzeni az aradi tizenhárom, hogy
nem elég csak a hazáért halni, vagy élni, de a
hazát végtelen szeretettel kell szeretni. Hogyan
lehet szeretni a hazát? Úgy, hogy nem adjuk el
földünket, házunkat idegeneknek, hogy saját
nemzetünkbõl választunk társat magunknak,
hogy gyermekeinket, keresztyén magyarok-
nak neveljük, hogy nem hagyjuk el szülõ-
földünket, hogy igaz magyarok maradunk.

Az aradi tizenhárom végóráiban mondott
szavait újra olvasva láthatjuk, hogy Isten, ke-
resztyénség, haza és a család jelentette nekik
a vigasztalást haláluk elõtt. Jelentsen nekünk
is örömet, vigasztalást, küzdésben is kitartást
Isten szeretete, keresztyénségünk, hazánk és
családunk.

NAGY JÓZSEF BARNA
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Örökösök 
és örökhagyók
PÁR ÉVVEL ezelőtti skóciai gyülekezeti kirándu-
lásunk alkalmával fogant meg bennem a címben
szereplő szópáros. A skót nép történelmi örök-
sége olyan gazdag, melyhez fogható nem sok
európai országban létezik. Miért? Mert nem
sújtotta háború a 20. század vérzivataros idő-
szakában, nem támadtak a 20. század romboló
fegyvereivel olyan erővel, hogy elpusztítsák az
évszázados kastélyokat, középkori városokat
és az átörökített értékeket. Szellemekhez kap-
csolódó legendák szövik át a várkastélyok tör-
ténetét. Sűrű egymásmellettiségben épültek a
több évszázados templomok városaik utcáin és
terein. Mit lát a mai látogató? Példás rendben
és jó állapotban tárolják emlékeiket és emlék-
helyeiket a skótok. Csakhogy, az örökölt érté-
kek rendeltetése sokszor megváltozott napja-
inkban. A legszembetűnőbb éppen az egyház
és a templomok helyzete. Több fontos egyházi
vezetővel beszélgetve, szomorúan állapították
meg, hogy fogyatkozóban van a templomok né-
pe. Glasgow katedrálisa már jórészt múzeum,
mert elég csak a szentély a heti istentiszteleti
alkalmakra. De hát így sem tudják a nemzet
jelképét fenntartani, még ha a skótok egyik vé-
dőszentjének földi maradványai is e helyen
nyugszanak az altemplomban. Kényszerűség-
ből fel kellett ajánlani a koronának, hogy tartsa
fenn, mert a gyülekezet erre képtelen. 
DE EZ A jobbik eset. Edinburghi szállásunk
közvetlen közelében, a gyönyörű vár alatt állt
több olyan templom, amelyben vendéglőt (!)
vagy kiállítást rendeztek be. Békésen ültek asz-
talaiknál a többnyire fiatalokból álló, italukat
kortyolgató vendégek. Nem zavarta őket a gó-
tikus boltozatból visszhangzó koccintásuk hang-
ja. Átlényegült a hely. Hogy is lehet szent hely
egy vendéglő? Vajon hogyan számol be az ott
söröző hazamenet a családjának? Biztosan,
valahogy így: Képzeld, drágám, ittam egy sört
a Krisztus-királyban, de betértem egy szalma
krumplira a Miasszonyunkba is… Hogy szent-
ségtörés? Ki figyel már oda? 
DÉL FELÉ HALADVA, New-Castleban épp be
akartunk nyitni az egyik templomba, de amikor a
bejárathoz kerültünk, akkor láttuk a hatalmas hal-
reklámot az évszázados ajtón, mert hogy hal- és
egyéb tengeri herkentyű üzlet működött benne.
DE NEM folytatom tovább. Amint hazaérkez-
tünk, akkor merült fel bennem a hátha még
nem késő reménysugara. Itt van ez a kis Er-
délyországnyi tárgyi és szellemi örökség. Mi
lesz vele? Kié lesz? Vagy átlényegül, és már
nem fogják tudni pár évtized múlva, hogy Transil-
vania mögött Erdély volt valaha. 
CSAK AZT akartam tudatosítani egy elnéptele-
nedő szálláshellyel, hogy nemcsak örökösök,
de örökhagyók is kell, hogy legyünk. Kinek?
Sorakozó, jövő nemzedék, mert jönnek az utol-
só mohikánok megrakott öllel, hogy átadják a
szó, gondolat és kő utolsó emlékeit, örökségét!

VERES-KOVÁCS ATTILA
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„A bölcs fiú örömöt szerez apjának,
az ostoba fiú azonban szomorúsága
anyjának.” (Péld 10,1)

Salamon király korában nem volt
általános tankötelesség, sem kötele-
zõ írástudás. A gyerekek, az ifjak
azt vitték magukkal az életbe,
felnõtt korukba, amit szüleiktõl
hallottak, láttak, amit elsõsorban a
családi környezetben sajátítottak el. 

A bibliai korban elsõsorban az édesapák
és édesanyák voltak a nevelõk, csak másod-
lagos és kiegészítõ szerep jutott a bölcsek-
nek, az írástudóknak, a királyi udvarban
mûködõ iskoláknak. Salamon király is saját
vér szerinti, de a királyi udvarban élõ foga-
dott tanítványait is nevelte, oktatta, elsõ-
sorban szóban (példával), amit írnokai je-
gyeztek le példabeszédek formájában.

A bölcs szülõ, mint Isten utáni tekintély
és felelõs személy mindent megtesz azért,
hogy gyermeke (gyermekei) testben és lé-
lekben gyarapodjon. A szülõ akkor boldog
igazán, amikor áldozatos, türelmes, szere-
tetteljes nevelõi-oktatói munkája gyümöl-
csözõ, amikor fia, leánya önkéntesen, önál-
lóan engedelmesen, bölcsen él. Az a boldog

szülõ, aki gyönyörködik és gyönyörködhet
gyermeke testi-lelki fejlõdésében, növeke-
désében, és az a boldog gyermek, aki meg
tudja és meg akarja köszönni szüleinek sza-
vakkal, bölcs magatartással az érte hozott
önfeláldozó szeretetet. A bölcs gyermek, ifjú
nem fukarkodik szeretetének, tiszteletének
kimutatásával, örömet akar szerezni szülei-
nek, azoknak, akik neki is sok örömet, sok-
sok szeretetet adtak. Aki gyermek és ifjú ko-
rában megtanul adni, az megtanul örömet
szerezni másnak, aki adni tud, aki tovább
ad örömet, szeretet, tiszteletet, az bölcs, az
megvidámítja a szülõk, a nevelõk lelkét.

Isten vidám szülõkben és gyermekek-
ben gyönyörködik, az édesanyák, az édes-
apák arca igazán az örömtõl szép, a szomo-
rúság, a bánatos arc, a gyötrelmes arc nem
Istentõl való.

Milyen volt édesapád arca? Mikor volt
édesanyád szomorú? Te okoztad bána-
tukat? Te szereztél nekik mindig örömet?

Milyen a te arcod? Milyen a gyermekeid
élete, elszomorítanak vagy boldogítanak
téged?

Isten gyermekeként, miben szerzel örö-
met mennyei Atyádnak és mivel szomorítot-
tad meg mostanában? Melyik ostobaságodat
kell elhagynod, hogy örömszerzõvé válj?

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Légy örömszerző!

Nemcsak az egyszerû hívek hittudatá-
nak primitív, ám masszív tétele: „Mi nem
hiszünk a Szûz Máriában!”, hanem az ige-
hirdetõk is hátrébb állítják õt a Jefte lá-
nyánál, Ruth asszonynál, Eszter királyné-
nál, a samáriai asszonynál és sorolhatnók
tovább” – írja Szénási Sándor A református
Mária-kép címû cikkében. A kijelentés igaz,
ám felmerül a kérdés: vajon véletlenül?
Nem, hisz sok helyen a Mária-kultusz már
odáig fejlõdött, hogy például Lourdesban
már Fia nélkül áll az oltáron. Erre csak Kál-
vint idézném: „Mária a menny királynõjévé
tétetett, a világ reménységévé, üdvösségévé
és életévé... Mintha csak akkor tisztelnõk õt
eléggé, ha istennõvé tesszük, vagy a szen-
télybõl orzott titulusokkal ékesítve a Krisz-
tus helyére emeljük.”

Számunkra Jézus Krisztus – aki a Szent-
írás tanítása szerint Szûz Máriától született
– sokkal fontosabb, mint Mária dicsõítése.
Isten így akarta, hogy Megváltónk Máriától
való születése jel legyen mindenkinek!
Mert mit jelent az, hogy „fogantaték Szentlélek-
tõl, születék Szûz Máriától”? (Heidelbergi Káté
35. kérdése) Azt, hogy Isten örökkévaló Fia, aki

valóságos és örök Isten és az is marad, Szûz Máriá-
nak testébõl és vérébõl Szentlélek munkája által
igaz emberi természetet vett fel avégett, hogy egy-
ben Dávidnak valóságos magva és az õ atyjafiai-
hoz mindenben hasonlatos legyen, kivéve a bûnt.

Közismert, hogy a nemzedékek úgy
kapcsolódnak egymásba, mint láncban a
láncszemek, és mindegyik láncszem, mind-
egyik nemzedék, továbbadja a következõ
nemzedéknek a bûnös természetet. Jézus
Krisztus esetében Isten kikapcsolta az
öröklõdõ emberi bûnt, hogy a Szentlélek
által született Jézus bûntelen legyen.
Azonkívül a Szûztõl való születés egy
másik jel is volt. A prófécia arról szólt,
hogy Betlehemben fog megszületni: Ezért
ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szûz
fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt
Immánuelnek (Ézs 7,14). Így, Jézus Krisz-
tus megszületésével, földön, emberként
való járásával letagadhatatlanná vált a je-
lenléte, az emléke és a tanítása. Ha Nélkü-
le, csak csoda módon mennyei hanggal
üzent volna Isten, késõbb azt mondhattuk
volna, hogy akik hallották, csak halluci-
náltak, vagy álmodtak. Jézus megszületé-

sével azonban földi realitássá, történelmi
valósággá vált a mennyei üzenet.

Mi hasznát veszed Krisztus szentséges fo-
gantatásának és születésének? (Heidelbergi Káté
36. kérdése) Azt, hogy õ minekünk közbenjárónk,
aki ártatlanságával és tökéletes szentségével bû-
neimet, melyekben én fogantattam, Isten színe
elõtt elfedezi. Ha Krisztus csak ember lett vol-
na, és éppen olyan bûnös lett volna, mint a
többi ember, akkor nem tudott volna ben-
nünket megváltani. Hisz a korábbi magyará-
zatokból már tudjuk, hogy egy teremtmény
sem viselheti el Isten örök haragjának súlyát,
sem másokat attól meg nem szabadíthat.

Jézus Krisztus bûntelenül, értünk szüle-
tett, úgy ahogy az Atya rendelte. Õ tett és
tesz értünk a legtöbbet! Ezért is még mindig
helytálló Widenfeld Ádám, egykori kölni
római katolikus ügyvéd traktátusa: (A Bol-
dogságos Szûz Mária üdvös intelmei, 1673)
„Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak Neki szol-
gálj! Fiam a Közvetítõ és Közbenjáró. Õ engesz-
telte ki Istent a maga érdemeivel. Senki se tu-
lajdonítsa ezt nekem. Talán én feszíttettem meg
értetek?”

ORBÁN LEVENTE

HISZEM ÉS VALLOM

Jelként született közvetítő
„A római egyház túlburjánzó Mária-kultusza miatt a református
egyházban – megmagyarázhatóan, de igazságtalanul, – Máriát mellõzõ
magatartás érvényesül. 



„Hajlékot Istennek, hajlékot em-
bernek, kõbõl, fából házat raktál a
léleknek (...) igébõl várat. (…) ma-
gaslik, nem porlad a megtartó példa“
– írta Kányádi Sándor. Eme nemes
eszme és hitbeli összefogás vezérel-
te az erdõhegy-kisjenõi gyülekeze-
tet, amikor hozzákezdtek a tíz éve
megálmodott református gyüleke-
zeti-közösségi ház építéséhez.

A Fehér-Körös menti laposságból évszá-
zadokon át két nagy pusztulás(-ítás) tanúje-
lei emelkedtek ki: az 1241-beli tatárdúlás tö-
megsírja, valamint a kuruckor talán utolsó
ütközete az 1735-ös erdõhegyi csata Görhe
határrészi tömegsírja. Említhetném még a
hajdani török helyõrség elpusztult várszerû
kaszárnyáját, esetleg De Este (Raynald)
modenai herceg gazdátlan kúriáját és ká-
polnáját, melyet az erdõhegyi reformátu-
sok, elsõ híres szülöttük, a polihisztor tudós
Kerekes Ferenc születésének évében, 1784-
ben templommá alakítottak Szoboszlay
Gergely lelkészsége idején. A rohamosan
gyarapodó gyülekezet azonban egy évszá-
zad alatt kinõtte templomát, és 1878-ban
Patóh Károly idején kénytelen volt megna-
gyobbítani, de egy bõ félévszázadon belül
az is szûkösnek bizonyult.

A 20. századi hatalomváltás minden
romboló manõvere ellenére az 1700 lelkes
erdõhegyi gyülekezet a második világhábo-
rú elõestéjén, 1939-ben mindössze kilenc
hónap alatt új templomot épít. Nem akár-
milyen teljesítmény ez: id. Nagy Zoltán lel-
kipásztor és Olosz Lajos fõgondnok hatha-
tós támogatást kap Bíró Ferenc és Tõsér
András gondnokok, valamint a gyülekezet
részérõl. Az összefogás és áldozatvállalás

felemelõ példája napjainkig sugároz.
Gyarapodik, mégis pusztul a faluközös-

ség. Az új hatóság mindent elkövet Erdõ-
hegy eljelentéktelenítéséért: 1932. december
1-jén erõszakkal egyesítik Kisjenõvel. Azóta
a két egyesített helység virágzó kisvárossá
terebélyesedett és ez így van rendjén, de…
Erdõhegy fokozatosan sorvadt, elvesztette
önálló községarculatát, a helyiek pénzén és
áldozatvállalása árán emelt középületeket
felszámolták, az 1860-as években épült köz-
ségházát lerombolták. Mondanom sem kell,
hogy a helyén emelt tömbház, valamint a
telken épült három magánház haszonélve-
zõi nem erdõhegyiek. Persze errõl a mai la-
kók nem tehetnek. A tények azonban té-
nyek... Beszélni róluk nem illik?! 

Az új jegyzõi lakot elõször orvosi rende-
lõvé alakították, majd a forradalom után
magánlakásként elkótyavetyélték, a kaláka-
házat úgyszintén, sõt az autószervizzé de-
gradált mûvelõdési házat is. A jeles erdélyi
természettudós dr. Balogh Ernõ szülõháza,
az egykori rektortanítói lakás helyén ma
tömbház áll, a régi iskola épületét széthord-
ták, a telket kopáron kapta vissza a refor-
mátus egyház.

Hát így állunk kisemmizve a második
évezred elsõ évtizedében. Erdõhegynek
nincs hol közösségi életet élnie, szórakoz-
nia, nincs hol megtartania egy irodalomköri
összejövetelt, találkozót, évfordulós meg-
emlékezést, netalán egy eljegyzést vagy
egyéb családi rendezvényt. Szûkösek a val-
lásórák, bibliakörök, nõszövetségi rendez-
vények, kultúrtevékenységek, tárlatok szer-
vezésének lehetõségei.

A református gyülekezeti terem – kö-
zösségi ház létrehozásának igénye már a te-
lepülés elsõ dokumentáris említésének 650.
évfordulóján szervezett falunapon, 1998-

ban is megfogalmazódott. A gondolat tény-
szerû megvalósításához hivatástudattal és
aktív szolgálatvállaló tekintéllyel rendelke-
zõ személy fellépésére volt szükség. Ezt a
szerepet azonban képtelen volt felvállalni
valamely politikai vagy társadalmi szerve-
zõdés képviselõje.

Napjainkban mégis megvalósulni látszik
az álom, amióta az erdõhegy-kisjenõi refor-
mátus egyházközség fiatal lelkipásztora: nt.
Kovács Gyula, Bíró Zoltán fõgondnok, vala-
mint Hévízi Sándor és Bíró András gondno-
kok által vezetett presbitérium és a hívek,
sõt a városvezetés pozitív hozzáállása mel-
lett, énekeskönyvünk 254. éneke kezdõsorá-
nak tudatával, egységesen vágott neki az
építésnek: „Erõs várunk nékünk az Isten”.

Az alapok beöntésétõl kezdve a falak emel-
kedésén át mindenik munkafázisban látható
volt az egységes, jókedvû és önzetlen hoz-
záállás a presbiterek és gyülekezeti tagok
részérõl egyaránt. A jókedvû adakozás, min-
den adomány és minden kétkezi segítség az
Isten dicsõségének szolgálatát hirdeti.

Ez a vár soha nem omolhat le, mint a
balladai tizenkét kõmíves által felvállalt vár
falai, mert ennek kötõanyaga nem ember-
áldozat, hanem a mészbe kevert izzadságos
munka, a közösségi keresztyén testvéri
szeretet s a Krisztusi hit össze- és megtartó
ereje. Esztendõre, kettõre áll majd a HÁZ,
az erdõhegy-kisjenõi építõk újszerû vára és
„Isten, ha akarja, a köveket/ Dobogtatja meg a
szívek helyett.” (Reményik Sándor). És akkor
majd  „magaslik, nem porlad a megtartó példa”.
(Kányádi Sándor)

CSANÁDI JÁNOS presbiter
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WEÖRES SÁNDOR
Vonj sugaradba

Vonj sugaradba Istenem!
mint madár a fészkére, szállnék hozzád,
de látod, a rét örömei közt
elpattant a szárnyam csontja.
Végy kosaradba Istenem!
mint hal a horogra, sietnék hozzád,
de látod, a gyûrûzõ mélynek
rám-tekeredett ezernyi hínárja.
Lelkemet mért áztatod
maró-lúgban évek óta,
ha sose végzel a mosással?
Kondérodban a tüzes lé
minek fortyog körülöttem,
ha sohase puhulok meg?
Mit akarsz szõni belõlem,
ha mindig szétmállok, mint a szecska;
Gonoszaid megtérnek, de hozzám
sose jön el a te országod.
Szívemet kétféle húzás tépi,
egyre lyukasabb, egyre zavartabb –
ládd-e, sokszor már azt se tudom,
melyik a te horgod zsinegje
s melyik a mélység inda-köteléke.
Vonj hevesebben! ön-erõmbõl
nem jutok én soha hozzád.

GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ

Erdőhegyi várépítők

Erdőhegyi várépítők. Kovács Gyula lelkipásztor (középen) sok dolgos kézre támaszkodhat



Dr. Péter Miklós lelkipásztor, egyetemi tanár
türelemmel és rendíthetetlen hittel hordozott
szenvedése 2008. szeptember 19-én végetért.
Sokakat kényszerített ez a szomorú hír egy
percnyi döbbent megállásra, hiszen mozgal-
mas élete során gyülekezetek, iskolák közös-
ségeiben szolgált.

Sepsiszentgyörgyön született 1939. január
23-án. Középiskolai tanulmányait Nagyvára-
don végezte 1954-ben a Klasszikus Líceum-
ban. 1954-58 között a kolozsvári Protestáns
Teológia diákja volt. Segédlelkészként szol-
gált Biharpüspökiben, majd Biharvajdára
helyezték ki parókus lelkésznek. Szolgálatá-
nak megkezdése elõtt, Virágvasárnap hajna-
lán letartóztatták. Politikai fogságot szenve-
dett 1959-1964 között Szamosújváron. Bör-
tönéveirõl mindig úgy mesélt, hogy abban
Isten rendelését, a szolgálat és bizonyságtétel
lehetõségét, a hasznosítható értékeket és ta-
pasztalatokat láttatta velünk. Lelkipásztori
szolgálata során több gyülekezet is megis-
merhette színes egyéniségét, alázatos tenni-
akarását. Belényes, Érselind, Monospetri,
Pankota, Pusztakamarás és Bethlen gyüleke-
zeteiben hirdette Isten Igéjét. 1990-tõl a Ko-
lozsvári Református Kollégium tanára volt,
ugyanettõl a tanévtõl tanított a Református
Tanárképzõ Fakultáson is. 1999-tõl megbete-
gedéséig a Partiumi Keresztény Egyetem
Teológia Tanszékén végzett tanári szolgála-
tot, mint egyháztörténész és tanszékvezetõ.

Példás családi életet élt. 1965-ben vette
feleségül Bozsoki Erzsébetet. Házasságukat
Isten két gyermekkel áldotta meg. Gyermekei,
Csaba (1967) és Emese (1969) élete központ-
jává váltak. Ez a példás családi élet unokái –
Zsolt és Anna – születésével teljesedett ki.

Tanítványok és munkatársak „Miklós
Bácsija” úgy távozott, hogy értékes hagyaté-
kot hagyott maga után. Papírra vetett gon-
dolatai, egyháztörténeti kurzusai mellett a
túlélés mûvészetét. Hittel, szeretettel és Isten
iránti alázattal szolgált köztünk és gazdag

élettapasztalata nyomán vallotta, hogy
egészséges önirónia és humorérzék nélkül az
ember nem éli túl a mát. Napi gondjainkat,
apró konfliktusainkat a maga sajátos módján
enyhítette, vagy épp megoldotta egy-egy
asztalunkra csempészett négysorosával. Éve-
kig volt tanszékünk vezetõje, a „Fõnök”, aki
soha nem utasított, hanem szeretettel meg-
kért bennünket egy-egy feladat teljesítésére.
Szerény, csendes jelenléte természetes volt
mindannyiunk számára. Észrevétlenül taní-
totta munkatársait a becsületes helytállásra, a
hitben és szeretetben való együttmûködésre.
Amikor tavaly õsszel nélküle kezdõdött el az
új egyetemi év, átmeneti idõszaknak tekin-
tettük a nélküle töltött idõt. Imádkoztunk
érte és reméltük, hogy hamarosan visszatér
közénk, hiszen mindannyiunk tudatában õ a
túlélés mûvésze. Nem így történt. Hiányát
csak most érezzük igazán. Utolsó kézzel írt
levelének részlete arról árulkodik, hogy tel-
jes emberi életet élt és mindezért hálás volt
teremtõ Urának: „...volt tanítványaim közül
800 e-mailen, messengeren vagy skype-on
rendszeresen érdeklõdik hogylétem felõl. A
tüdõrákon és az embertelen fájdalmakkal já-
ró csontritkuláson igyekszem hittel és hu-
morral úrrá lenni. Nem sajnálom, hogy 70
éves vándorlás után rövidesen haza kell tér-
nem, ugyanis nem éltem hiába, hagyok hátra
maradandót! Van fekete ruhám, amiben
eltemethetnek, és sírhelyem Erdély legszebb
temetõjében, a Házsongárdban. Erzsikét
anyagi biztonságban hagyom. Szeretteim
örököljék életem jelmondatát: „Örüljetek az
Úrban mindenkor, ismét mondom: örül-
jetek.“ (Fi 4,4) (kelt: 2008. VII. 2.)

Szellemi hagyatékát és áldott emlékét
szívünkben õrizzük.

Nagyvárad, 2008. szeptember 23.

DRS. KASZA IDA
PKE Teológia Tanszék, 

helyettes tanszékvezető

4 MEMENTO – REFORMÁTUS ÉLET Harangszó

Augusztus utolsó vasárnapján a végváriak
száztízen gyûltek össze a református temp-
lomban, ami szokatlanul nagy részvételi
szám, talán a húsvéti gyülekezet nagy-
ságához mérhetõ.

Az említett vasárnapon újkenyéri úrva-
csoraosztás, falunap és Gyöngyösi Csilla
tiszteletes részérõl kibúcsúzó istentisztelet
volt. A vasárnap hajnalig tartó falunapi bál
nem befolyásolta negatívan az istentiszteleti
részvételt, sõt – a röszkei testvértelepülésrõl
érkezett vendégeknek köszönhetõen –
növelte a résztvevõk számát.

Az istentisztelet ünnepi jellegét az el-
hangzott szavalatok mellett a Nõszövetség
kórusának a közremûködése éppúgy emel-
te, mint Kádár Levente fõgondnok beszéde,
melyben összefoglalta annak az öt év és egy

hónapnak az eredményeit, melyet a kibú-
csúzó lelkipásztorral közösnek tekinthet-
nek. A legnagyobb érzékelhetõ eredmény
az, hogy a gyülekezet anyagilag készen áll a
templom külsõ-belsõ nagyjavítására, melyet
egy egyházi iskolaépület elidegenítésébõl
származó tekintélyes jövedelemnek kö-
szönhetnek.  

Számos virágcsokor mellett egy berá-
mázott templomképet és egy helybéli fes-
tõtõl származó tájképet kapott ajándékul a
lelkésznõ. Gyöngyösi Csilla azért távozott,
mert tovább folytatja tanulmányait, mivel
ösztöndíjasként felvételt nyert a budapesti
Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE)
Keleti nyelvek karára, ahol az arabot kíván-
ja elsajátítani. 

M. B. 

PÉTER MIKLÓS: 

Hivatás*

Semmit ne adj, ha nem adod 
magad egészen. 
Gyertyát se gyújts, ha nem hagyod: 
a tûz, hogy megemésszen. 
Meggyalázva, letörve 
találd meg boldogságod, 
ha nem vakulsz meg, ne lásd 
soha a napvilágot. 
Keserû legyen étked, 
szögesdrótból a párnád, 
poklok kínja vetítse 
pihenésedre árnyát! 
Megcsúfolt bolond légy 
és börtöntöltelék, 
részed a fájdalomból 
sose legyen elég! 
Felõrlött élet légy, 
pusztába halt kiáltás; 
neved – te átkozott pap –, 
hogy így lehessen áldás! 

* A vers a szamosújvári börtön „papi
szobájában” született 1960-ban.

A túlélés művészete – hagyaték 

Dr. Péter Miklós, 1939-2008 

Újkenyéri úrvacsoraosztás Végváron, a kibúcsúzó
istentisztelen

Végvár hármas ünnepe



Egy gyászszalag miatt 14 évi kény-
szermunkára ítélték, „elvégezte“
hát a kommunista Románia börtön-
egyetemét. Részt vett egyházi okta-
tásunk újraszervezésében, kezde-
tektõl lelkes munkatársa a reformá-
tus rádiónak. Archív beszélgetés
Dr. Péter Miklós lelkész-tanárral.

– Ha a gyermekkora kerül szóba, milyen él-
mények jutnak eszébe? 

– Az, hogy egész életemben minden-
hová késve érkeztem és kívülrõl. Hétéves
bátyám volt, tehát késõi gyermek voltam.
Az összeszokott család valószínûleg nehe-
zen szokta meg, hogy itt van egy újszülött,
akinek a kedvéért a programot át kell alakí-
tani. Nagymamámnak volt a legtöbb türel-
me hozzám. Idegenek voltunk Sepsiszent-
györgyön, ahol éltünk. Édesapám az ország
másik végébõl került oda. Édesanyámnak
az õsei éltek ott. A mindennapi kenyér
hozta, hogy Szentgyörgyre visszakerült. A
rokonok inkább távoliak voltak, mint roko-
nok. Csodálatos, majdnem hét évtizedig
tartó barátságok is születtek az ott élõkkel.
Tizenkét éves voltam amikor az édesapám
szülõvidékére, Bihar megyébe kerültünk.
Elõbb pár hónapra Mezõtelegdre, majd
Nagyváradra. Várad a szüleim életében a
leghosszabb idõt jelentette. Édesanyám,
majd még özvegyen is majdnem fél évszá-
zadot élt Váradon. Én összefüggõen csupán
három évet, a középiskola utolsó éveit. 

– Akkor tulajdonképpen hol érzi magát ott-
hon Erdélyben és a nagyvilágban? 

– Egész Erdélyben, de azt is mondhat-
nám, hogy három városban szinte egyfor-
mán otthon érzem magam, mert az utóbbi
években ezek közt rendszeresen ingázom.
Remélem a lokálpatrióták megbocsátják ne-
kem, hogy az egyik város nem Erdélyben
van. Ez Budapest, ahol a lányom él. Mindig
az az érzésem amikor ott vagyok, mintha
mindig ott éltem volna. A másik város
Nagyvárad, ahová a legszebb középiskolai
emlékeim fûznek, ahol most tanítok és ahol
nagyon jól érzem magam, igazi családi, ba-
ráti közösségben. És természetesen Kolozs-
vár, ahol az állandó lakhelyem van, és ahol
az unokáim születtek és élnek. Mind a há-
rom városban annyira otthon érzem ma-
gam, hogy egyiket sem hagynám ott a mási-
kért, hanem amíg az erõmbõl tart, ezt az
ingázó életmódot folytatom. 

– Még mielõtt a teológiára ment volna, más
egyébbel is foglalkozott. Többször beszélgettünk
például rádiós múltjáról. 

– Van még a rádiózásnál is régebbi „fog-
lalkozásom”: a színmûvészet. Hatodik osz-
tályos koromban léptem fel elõször igazi

színtársulattal gyermekszereplõként, a sep-
siszentgyörgyi színházban. A darab egy csa-
ládi dráma, egy román szerzõ mûve volt. Is-
kolai színjátszóként már korábban, harma-
dik, negyedik elemistaként is felléptem.
Élveztem, szerettem a nyilvánosságot. 

A rádiózással a nagyváradi vezetékes
rádió révén kerültem kapcsolatba, Boross
Zoltán barátommal együtt. Két külvárosi
stúdiója volt ennek a vezetékes rádiónak, a
város két részét fedtük le. Az egyikben Zoli
lett egy évig a bemondó és a riporter, a má-
sikban jómagam. Boross megmaradt a pá-
lyán egészen a nyugdíjazásig, én meg ötven
éves szünet után kezdtem el ismét rádiózni. 

Ami a kérdést illeti, körülbelül hatodik
osztályos korom óta gondolok arra, hogy
lelkipásztor szeretnék lenni. Ehhez tartot-
tam magam akkor is, amikor ez bizonyos
nehézségekbe ütközött. Ezzel kapcsolatos
házi feladatom szövegét a tanárnõ kivágta a
füzetbõl, mert önmagát, az iskolát és engem
is mentenie kellett. Írt egyetlen mondatnyi
megjegyzést rá: „rendes gyermek nem fog-
lalkozik olyasmivel, ami nem rá tartozik.” 

– Aztán mégis ezzel kezdett el foglalkozni.
Milyen volt az ’56-os eseményeket megélni refor-
mátus teológusként? 

– Felemelõ, megrázó, örömteli, lelkesítõ
és a tehetetlenség érzése is vele járt. Mi nem
tudtuk ugyanazt tenni, mint a pesti srácok.
Csak az együttérzésünket fejeztük ki. Lázadó
módon a Marseilles-t énekelve vagy fütyölve
az utcán, vagy hordva azt a fekete szalagot,
amiért 14 évi kényszermunkát kaptam. 

Évekkel késõbb, már a börtönévek után,
amikor szerettem volna állást változtatni –
megélhetési problémáim voltak, késett a

fizetés, kicsi volt a gyülekezet – volt olyan
esperes, aki azt mondta, õ tanácstalan, nem
tudja hogyan kell ilyen „börtönviselt embe-
rekkel” tárgyalnia és egyáltalán mit ajánlhat
fel nekem. Aztán mondott egy gyülekeze-
tet, amely akkor az egyházkerület Szibériája
volt, ahová számûzetésbe, a fegyelmi úton
áthelyezetteket küldték. 

– Hogyan emlékszik a börtönévekre?
– Szigorúan, matematikailag nézve

nekem „volt idõm”, amit a börtönben tölt-
hettem. Mert iskolába menet is nyertem két
évet, az érettségivel is kettõt. Tizenöt és fél
éves koromban már túl voltam a középis-
kolán. Akkoriban tíz osztályos volt a közép-
iskola.  Volt tehát mibõl még egy „egyetemet”
végigjárnom. Komolyra fordítva a szót, amit
ott lelkileg és szellemileg nyertem, egyetlen
más iskolában sem kaphattam volna meg.
Az együttéléssel megszerezhetõ emberisme-
retet, a nyelvismeretet, aminek nagy hasz-
nát veszem. 

– Szabadulása után milyen késztetésbõl állt
be az egyetemi katedra mögé? 

– A gyülekezetben legjobban mindig a
fiatalok, gyermekek között éreztem magam.
A felnõttekkel gyakran nehéz bizalmas test-
véri kapcsolatba kerülni. Mindig van vala-
milyen gyanakvás a gyülekezetbe frissen
odakerülõ lelkipásztorral szemben. Mindig
vannak olyan helyi szokások, hagyomá-
nyok, amibe nem tud beleilleszkedni az, aki
nem leereszkedni akar, hanem valamilyen
szintre emelni a környezetét. Nem szeret-
ném, ha bárki is félreértene. Itt arról van
szó, hogy a lelkipásztor tanítani próbálja
Isten terveire, a Szentírás, hitünk kérdései-
nek alaposabb megértésére a híveket és ak-
kor szembe találja magát olyan érdektelen-
séggel, hogy „nekünk mindegy mit prédi-
kál, a lényeg az, hogy jól szervezzen, viselje
gondját az egyház anyagi ügyeinek, hogy
tartsa össze a gyülekezetet”. A gyermekek
lelke formálhatóbb. Közöttük mindig felsza-
badultnak éreztem magam. Amikor tehát
megnyílt rá a lehetõség, hogy egyházi okta-
tásunkat újraszervezzük, boldogan vállal-
koztam rá. 

– Tanít, verseket ír, rádiós mûsorai vannak,
könyvei jelennek meg, és persze ingázik három
város és két ország között. Elégedett ezzel a sok-
sok munkával?

– Akkor lennék boldogtalan, ha az
Úristen elvette volna az erõmet vagy pedig
az agyam mûködõképességét. Addig va-
gyok boldog, amíg újabb és újabb gondola-
tokat ad. Újraolvasva régebbi vagy frissebb
írásaimat, boldogan állapítom meg, hogy az
én kezem írta le, belõlem született, de az
ihlet az valahonnan fentrõl jött.

FÁBIÁN TIBOR
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Az 1964. augusztus 2-án kiállított szabadulólevél 

A börtönegyetemtől az egyházkerület Szibériájáig



A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület Presbiteri Szövetsé-
gének IV. Konferenciája, Érmihály-
falva, szeptember 12-14.

Péntek délben a házigazdák terített asztal-
lal várták az érkezõket, majd a közösen el-
költött ebéd testi táplálékát az igei követte,
mellyel Csûry István helyettes püspök szol-
gált. A bemutatkozások és köszöntések után
László Kálmán KREKPSZ-elnök nyitotta meg
a konferenciát, melynek elsõ napján mintegy
70 testvér vett részt. Ez a szám a késõbbiek
folyamán csaknem a duplájára emelkedett.
Magyarország tekintetében Békésrõl 4,
Debrecenbõl 4, Budapestrõl 5, míg Nyíregyhá-
záról, Karcagról, Szekszárdról egy-egy küldött
vett részt. Erdélybõl öten jöttek: Kolozsvárról,
Maros- és Küküllõ-mentérõl. Egyházkerületünk
valamennyi egyházmegyéje képviseltette ma-
gát, összesen 110 delegátussal. A pénteki nap
csúcspontját Bogárdi Szabó István püspök A
21. század presbitere címû elõadása jelentette,
melyet megbeszélés követett. Rákosi Jenõ
szentjobbi lelkipásztor esti áhítata elõtt a
nagyváradi kamarakórus szolgálatában gyö-
nyörködtek az összesereglett atyafiak.

A második nap reggeli áhítatán Balázs
Dénes érmihályfalvi lelkipásztor szolgált.
Dr. Juhász Tamás kolozsvári teológiai tanár
Egyház és politika viszonya a Szentírás és hitvallá-
sunk szerint címmel történelmi áttekintést
adott Kálvin genfi mûködéséig. A keresztyén
embernek egyenesen kötelessége beleszólnia
a közéletbe, de azt mindig az isteni parancs
szem elõtt tartásával kell tennie – szögezte le a
professzor, majd hozzátette Sass Kálmán már-

tír lelkipásztort idézve: „Az egyház és a magyar-
ság olyan, mint a test és a lélek egysége, nem lehet
kettéválasztani.”

Ilyen a politikum és az egyház viszonya is.
Szünet után Csép Sándor újságíró emelke-

dett szólásra, elõadásának címe: Egyházi embe-
rek részvétele a közéletben és politikában. Az
egyháznak – mondotta – igenis politizálnia kell,
de sohasem a pártpolitika távlattalan szintjén.
A politizáló egyházi embert három dolog kell
vezérelje: szabadság, egység és szeretet. Ebéd
után dr. Hermán M. János elõadó-tanácsos
Politizáló egyház – a múltban címen értekezett.
Az egyházellenesség a 20. században csú-
csosodott ki, amikor is elszabadult a törvé-

nyesített gonoszság. Rámutatott: az Unió nem
is akar tudomást venni a keresztyén gyöke-
rekrõl s az egyházról. Ennek ellenére „vitéz-
kedni kell” Krisztus visszajöveteléig, miként
azt a Váradi Biblia lábjegyzete is ajánlja.

Vitézkedésre hozta fel Bethlen Gábor és
Bocskai István példáját Sipos Gábor kolozs-
vári történész is. Korreferátumában ellenpél-
dával is szolgált, Báthory személyében. Ne-
künk azonban az elõbbiekre kell támaszkod-
nunk, valamint a 17-18. századi prédikátorok-
ra, akik életükben figyeltek a közéletre, igye-
kezvén fellépni a társadalmi igazságtalansá-
gok ellen. (A szombati nap további eseményeirõl
lásd Az egyháznak is van helye a politikában címû
írásunkat. Megj: a szerk.) A konferencia szom-
bati munkanapjának estéjén Gellért Gyula ér-
melléki esperes tartott áhítatot.

Vasárnap dr. Hegedûs Loránd nyugalma-
zott püspök hirdetett Igét. A konferencia állás-
foglalást fogadott el. A háromnapos esemény
fontos mozzanataként a Tiszántúli Egyházke-
rület PSZ és a Királyhágómelléki Egyházkerü-
let PSZ, valamint az Érmelléki Egyházmegye
PSZ és a Békési Területi PSZ írt alá közös nyi-
latkozatot a további együttmûködésrõl.

Isten áldja meg és tegye gyümölcsözõvé
szándékaikat! Köszönetet mondunk ugyanak-
kor a Konferencia szervezõinek s a házigaz-
dáknak, valamint a szállást nyújtó családok-
nak! Isten legyen életükkel és munkájukkal!

MUHARI ISTVÁN

Az egyháznak is van
helye a politikában 

Áldás, népesség! – idézte valaki az egy-
házi segédlettel alakult demográfiai moz-
galmat, mikor két esküvõnek köszönhetõen
a diakóniai központ nagytermében folytató-
dott a presbiteri konferencia szombat
délutáni programja. 

„Erkölcsi okokból, a szolgálat okán politi-
zálunk, mert akinek nem esik meg a szíve a
reá bízottakon, Erdélyországon, az favágó a
maga mûfajában”  – vezette be Politizáló egy-
ház – a mában címû elõadását Tõkés László.
Az egyház nem önmagában a politizálásáért,
hanem erkölcsi okokból politizál, hiszen olyan
politikai közegben él és mozog, melyhez vi-
szonyulnia kell. A püspök példák sorát emlí-
tette az egyház politikai szerepvállalása mel-
lett: vajon Sass Kálmán, az Érmellék mártír lel-
késze nem politizált-e a maga módján? Vagy
megtehette volna-e az egyház, hogy ne politi-
záljon, amikor elvették a nagyváradi Lorántffy
gimnáziumot és átadták az államegyháznak?
Az is politikai állásfoglalás volt, amikor 1988.
szeptember 6-án az aradi egyházmegye lelké-
szei felemelték szavukat a falurombolás ellen.

Mintegy igazolandó, hogy cseppet sem
újkeletû kérdés az egyház politikai-közéleti
szerepvállalása és véleménynyilvánítása, a
püspök egy szekus fõtiszt és Papp László, a
rendszerváltás elõtti utolsó váradi egyházfõ
hozzá intézett „intelmeit” is felidézte. Elõbbi

így óvta a politikától: „nu te bãga pãrinte, nu
te bãga în politicã!” Utóbbi is ugyanerre fi-
gyelmeztette: „te csak prédikálj, ne politizálj!” 

„Ha struccpolitikát akarunk folytatni, ak-
kor ne politizáljunk! Az Ige kétélû éles kard,
arra való, hogy használjuk. Aki nem politizál,
azzal politizál, hogy nem politizál.” – sum-
mázta mondandóját Tõkés László. 

„Amikor istentiszteletre megyek és beülök
a padba, én akkor is politikus vagyok. Amikor
pedig a parlamentben vagyok, akkor sem
hagyhatom otthon a presbiterségemet. Ez a
két dolog nem választható szét” – hangsúlyoz-
ta hitérõl szóló bizonyságtétellel is felérõ elõ-
adásában Varga Mihály,  a polgári kormány
pénzügyminisztere, karcagi presbiter. Örömét
fejezte ki, hogy olyan egyháznak a tagja, mely
világos értékrend alapján akar nevelni. 

A Fidesz alelnöke hangsúlyozta: a keresz-
tyén ember nem kell két vagy háromfelé sza-
kadjon, és egy egyházközség tagjainak is van
helyük a politikában. Példaként említette az
Európai Uniót létrehozó politikusokat, akik
hithû keresztyénekként álmodták meg az
európai államok közösségét. Szemben azok-
kal, akik az Unió alkotmányából számûzték a
kontinens keresztyén gyökereire utaló meg-
jegyzést.  „Ha ott van a Biblia az asztalunkon
és forgatjuk, a kérdés nem kérdés számunkra”
– tette hozzá Varga Mihály. 

A hallgatóság soraiból érkezõ kérdésekre
válaszolva Tõkés László rámutatott: a szekulá-
ris nyugati gondolkodás elválasztja egymástól
az egyházat és a világot. Többször is pozitív
példaként említette az Orbán-kormány egy-
házpolitikáját, melyben egyház és világ egy-
mást kiegészítõ rendszerben állt egymással.
Az egyház természetes szövetségese a jó poli-
tikának, a neoliberális gazdaság mûvelõit
azonban zavarja a hit és a becsület, mert nem
tudnak kedvükre profitot behajtani. Számuk-
ra a viszonylagosság és a relativizmus, a min-
den mindegy gondolkodás a kedvezõ. Szó
esett arról is, hogy decemberben a Keresztyén
Európát! program keretében nemzetközi
bibliakiállítást szerveznek az Európai Parla-
mentben, ahol az európai nemzetek legrégeb-
bi bibliáit állítják ki. 

F. T. 
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Politizáló egyház – imádkozó politikus

A püspök példák sorát említette az egyház
politikai szerepvállalása mellett

Mintegy 150-en vettek részt a Presbiteri Szövetség
idei konferenciáján
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TOLLVONÁS

A kaméleon
Plecaþi de aici, bozgori împuþiþi ce sunteþi! De pe
proprietatea statului român! – förmed a román
iskola igazgatója (nevezzük õt Mureºan úrnak) a
magyar református gyerekekre, akik az udvaron
fociznak. Mindez napjainkban történik egy erdélyi
városban, ahol a több ezer négyzetméteres telket a
rajta levõ összes ingatlannal a református egyház
már évek óta visszakapta. Fizeti a telek- és ingatlan-
adót, de az épületek nagy részében még mindig a
románok trónolnak. Ahogy egész Erdélyben. Immár
évszázadok óta.

A református telken focizó magyar reformátu-
sok pedig bozgorok a román iskola igazgatója sze-
mében, ráadásul a román állam területét „gyaláz-
zák” szemtelen labdát rúgásukkal.

Sebaj, dönti el ismerõsöm, kérvényezni fogjuk a
pálya használatát. (Nincs mit tenni – tûnõdök ma-
gamban –, „hivatalos” úton kell mindent intézni, s
Wass Albertre gondolok, aki már évtizedekkel ez
elõtt megírta: a bitorlóktól kell engedélyt kérnünk,
hogy saját erdõnkben vadásszunk, saját tavainkban
halásszunk, saját épületeinkbe beléphessünk.) 

De viszem a barátomat is – folytatja ismerõsöm.
S idõközben kiderül: barátja igenis jól ismeri az igaz-
gatót. Annak gyerekével nõtt fel egy szilágysági
tömbházban. A szülõk együtt kávéztak. És tessék
megfogózni: az igazgató édesanyja magyar, fia pedig
tökéletesen beszéli a magyar nyelvet.

Belépnek a titkárságra, megfogalmazzák a kér-
vényt. Mikor pedig átnyújtanák a titkárnõnek,
szélvészként megjelenik a szomszéd ajtóban Mure-
san úr. – Ce vor iarãºi bozgorii ãºtia ? – ordít ma-
gánkívül a szûk helységben, miközben liheg a düh-
tõl, orrlyukai kitágulnak, az erek megduzzadnak a

nyakán, s szemeivel gyilkos nyilakat szór a fiúkra.
Majd miután kiderül, mirõl is van szó, mintha ke-
gyet gyakorolna, dölyfösen így szól: Sã lãsãm pe ne-
mernicii ãºtia sã joace, dacã plãtesc bine. 

Aztán sarkon fordul, és visszaindul az irodájá-
ba. De a fiúk sem restek, utánaerednek, s maguk
mögött becsukják az ajtót. – Hát nem ismer engem,
Muresan úr? – szólal meg a régi szomszéd magyarul.
– Én vagyok az a szilágysági fiú, akivel annyiszor
játszott annak idején. Édesanyám kávéjára pedig
igazán nem lehet panasza – toldja meg, hátha Mure-
san úrban felsejlik még valami abból, hogy annak ide-
jén biza sok fekete levest ivott magyarok csészéjébõl.

Az igazgatót mintha kicsit mellbe verték volna,
néhány pillanatra megdermed. A kipirult arcot sá-
padtság váltja fel. A néma csend azonban nem tart
sokáig, mert arcizmai kisvártatva megenyhülnek,
szemöldöke kisimul, homlokáról a ráncok eltûnnek.
És már egy nyájas mosoly is megjelenik az arcán. –
Ó, hát te vagy az, fiam? – kérdezi halkan Muresan
úr, mintha félne a titkárnõtõl, aki bármelyik pilla-
natban meghallhatja, hogy õ egy ázsiai horda nyel-
vén beszél. – Ne haragudjatok, hogy az elõbb így
beszéltem. De hát tudjátok… ezek között csak így
lehet – mutat az ajtó fele. Különben még hozzám
vágják, hogy bozgor vagyok. 

Aztán észreveszi a kezében levõ kérvényt, s ki-
csit szégyenkezve, kicsit szórakozottan, összetépi. –
Focizzatok nyugodtan az udvaron, elvégre a tietek
– teszi hozzá alig hallhatóan, s rezignáltan legyint
egyet. 

Aztán mint aki rossz álomból ébredt volna, az
ajtó felé fordulva, hogy kint is hallják, még egyet or-
dít: Plecaþi de aici, mã!

SOMOGYI BOTOND

(A szerzõ az Erdélyi Egyházkerület Üzenet
címû lapjának fõszerkesztõje.)

A hívõ ember mindig felnézett az égre és a csillagok
állásában, a csillagos ég csodálatos szépségében
felfedezett valami emberfeletti, isteni valóságot és
abból üzenetet olvasott ki. Jogos a kérdés: Van
hatása a csillagok állásának a földi folyamatokra?
Nagyon érdekes, amit Aquinói Tamás mond. A 13.
században már tudták, hogy a csillagok nem
élõlények, nem istenségek, nem angyalok, hanem
teremtmények. Mégis hittek abban, hogy járásuk és
állásuk befolyásolja az emberi életet. Aquinói Tamás
azt írja, hogy ezek az asztrális hatások tulajdon-
képpen fizikai hatások, amelyek az ember fizikai ter-
mészetét érhetik. Comenius az asztrológia szabá-
lyairól szóló könyvében így fogalmaz: „a bölcsek
uralkodnak a csillagokon, mert le tudják gyõzni az
õ ösztönös és tudatalatti hajlamaikat.”

A napkeleti bölcsek kiléte, valamit a betlehemi
csillag mibenléte is kezdetektõl érdekelte a keresz-
tyén világot. Már a középkorban is sokan foglal-
koztak a csillaggal, amellyel kapcsolatban természe-
tesen számos apokrif, mitologikus elmélet született.
A napkeleti bölcsekrõl és az õket vezetõ égi jelrõl,
tulajdonképpen, csak a Máté evangéliuma tesz em-
lítést. A hódolat õskeresztyén ábrázolásain a bölcsek
száma még különbözõ, 2 és 10 között változik. Az
elsõ tudományos alaposságú vizsgálatot a 17. szá-

zadban Johannes Kepler
végezte, aki úgy szá-
molta, hogy a két
bolygó, a Szaturnusz és
a Jupiter együttállása
lehetett a bölcseket ve-
zetõ jel.

Kepler megállapításai olyan pontosak voltak,
hogy mind a mai napig igaznak látszanak. Az
1980-1990-es években sok csillagász foglalkozott a
kérdéssel, miután 1981-ben újra láthatóvá vált a két
bolygó együttállása – ahogyan egyébként Kepler
idejében is. 

Az asztrofizika mai álláspontja: igenis vannak
kozmikus hatások, de ezek nem a csillagokból szár-
maznak. A kozmikus sugarak a Napból, illetve a
Holdból jönnek, hiszen a Hold visszaveri a Nap
sugárzásának a hét százalékát. Ezek a kozmikus su-
garak hatással vannak a földi biológiai folyama-
tokra, ezek megfigyelése az asztrofizika kutatási te-
rületéhez tartoznak.

BÁNYAI LÁSZLÓ

(Teres Ágoston: Biblia és asztronómia.
Mágusok és a csillag Máté evangéliumában, Korda
Kiadó. Kecskemét. 2005.)

Boldog, aki olvassa...
Immár harmadik alkalommal tartottak nyár
végi ifjúsági evangelizációt a nagyvárad-
újvárosi gyülekezetben, ezúttal szeptember
10-12. között. Az idei együttlét alapgondolatát
a Biblia éve 2008 elnevezésû nemzetközi öku-
menikus program adta. A témák kiválasz-
tásakor kettõs cél vezette a szervezõket. Egy-
részt a keresõ fiatalokat próbálták megszólí-
tani azáltal, hogy az elõadók minden fölösle-
ges szemérem nélkül igyekeztek körbejárni a
Szentírást érintõ néhány alapvetõ kérdést,
másrészt pedig azoknak a fiataloknak is szólt
az evangelizáció, akik azért jöttek, hogy hitü-
ket mélyítsék. 

Az elsõ nap elõadója Veres-Kovács Attila
nagyvárad-olaszi lelkipásztor volt, aki interak-
tív bizonyságtételében arra hívta fel a figyel-
met, hogy miért nem évül el a Szentírás taní-
tása. Válasza így foglalható össze: a Bibliában
maga Isten szólal meg, akinek minden korban
volt, van és lesz üzenete az emberiségnek. 

Másnap Szabó Árpád Csaba rogériuszi se-
gédlelkész volt az igehirdetõ. Szolgálatában a
Szentírás körüli „ellentmondások” nehéz té-
máját járta körül. Rámutatott: sok esetben az
alaposabb Biblia-olvasás választ ad kétsége-
inkre, de azzal is számolni kell, hogy az em-
beri kezek itt-ott „sajtóhibákat” ejtettek a
Szentírás szövegében. 

A záró napon ifj. Berke Sándor nagysza-
lontai segédlelkész a bibliaolvasásról szólt a
fiatalokhoz. Üzenetének lényege: Isten akkor
szólal meg, ha Õt, nem pedig magunkat ke-
ressük az Írásban. Szolgálatát követõen a jelen-
levõk az úrvacsora szentségében részesültek.    

Az evangelizáción átlagosan 25-30 fiatal vett
részt, több nagyváradi és a borsi gyülekezetbõl. 

NAGY NORBERT teológiai hallgató

OLVASÓLÁMPA

Biblia és asztronómia

FIRKA

Zsonglőr Adorjáni László rajza

A várad-újvárosi evangelizáció néhány résztvevője
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HÁLAADÓ ISTENTISZTELETET TAR-
TOTTAK BATIZON. A Szatmári egyház-
megyéhez tartozó gyülekezet szeptember
14-én mondott hálát a felújított parókiáért
és az újonnan épített gyülekezeti teremért.
Tõkés László püspök igehirdetésében a
szétszéledés megakadályozásáról beszélt,
kiemelve: a mai társadalomban nemcsak a
világban szóródik szét a magyarság, hanem
saját közösségükben sem találnak egymásra
az emberek. Ennek ellenpéldája az, ami
Batizon történt – hangsúlyozta a püspök.  A
helyiek nevében Király Lajos lelkipásztor
üdvözölte a megjelenteket, majd a környék-
beli településekrõl érkezett, több mint 20
lelkipásztor mondott igei köszöntõt. Az ün-
nepség a helyi gyerekek szavalata és a Dinu
Lipatti Filharmónia kamarazenekara fellé-
pése után szeretetvendégséggel zárult. 

BELÉNYESÚJLAKI IFJAK LÁTOGATÁSA
HOLLANDIÁBAN. Augusztus folyamán a
belényesújlaki IKE 13 tagja, Boros István lel-
kipásztor és neje Eszter társaságában csodá-
latos hetet tölthetett el a Wezep nevû hol-
landiai településen. Az egyhetes program fõ
témája a növekvõ barátság volt. Az ottani 15
fiatallal együtt mindennap meglátogattuk
Hollandia egy-egy nevezetes helyét. Jártunk
Giethoornban, amit az ottaniak a holland
Velencének neveznek, a gyönyörû kikötõ-
városban Volendamban, Elburgban, az
Északi-tenger partján és még sok nevezetes
helyen. Tavaly nyáron õk nyaraltak Belényes-
újlakon; barátságunk azóta növekszik, mely
Wim Niesing Wezepi presbiter és Boros Ist-
ván lelkipásztor által jött létre. A Hollandiá-
ban töltött idõ alatt sokat tanultunk egy-
mástól. Egész idõ alatt azt éreztük, hogy
Isten gazdag áldása van rajtunk. Riny van
de Worp fõszervezõ szavaival zárom sorai-
mat, melyre mindig szívesen emlékszünk
vissza: „barátaim, szeretlek benneteket”.

BELÉNYESÚJLAKI IKE
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A belényesújlaki fiatalok, holland vendéglátóik
társaságában

SZILÁGYPERECSEN: PÁLYÁZAT KÁN-
TORI ÁLLÁSRA. A Szilágysomlyói Egy-
házmegyébe kebelezett Szilágyperecseni
Református Egyházközség pályázatot hir-
det a 2009. január 1-jei hatállyal, nyugdíja-
zás miatt megüresedõ kántori állásra. Egy-
házkerületi oklevéllel, illetve fõiskolai vég-
zettséggel rendelkezõ kántorok jelentkezé-
sét várjuk, a kánonban elõírt munkakör be-
töltésére. Egyházközség (1720 tag) a vég-
zettség szerinti fizetési besorolást, szolgálati
lakást, valamint stóladíjat is biztosít.
Jelentkezni: írásban, önéletrajzzal és lelkészi
ajánlással 2008. november 1-ig lehetséges, a
következõ címen: Parohia Reformatã
Pericei, nr. 416, 457265, jud. Sãlaj. Telefon:
0260.672740 és 0740.643460, e-mail:
nagytbalint@yahoo.com.

FELVIDÉKI-PARTIUMI REFORMÁTUS
KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ DUNASZER-
DAHELYEN. A szeptember 26-28. között
tartott esemény elsõ napja a felvidéki Can-
tato Domine kórus fellépésével kezdõdött, a
helyi református templomban. Másnap Po-
zsony történelmi nevezetességeiben gyönyör-
ködhettek a vendégek. A két testvéregyház
vezetõinek és espereseinek találkozóját
kulturális pódiummûsor és könyvbemutató
követte, a Vámbéry irodalmi kávéházban.
Vasárnap királyhágómelléki vendég-igehir-
detésekkel zárult a háromnapos találkozó;
ennek során Tõkés László püspök hirdetett
igét a dunaszerdahelyi templomban. (A ta-
lálkozó részleteire, következõ lapszámunkban
viszatérünk. A szerk.)

HARANGSZÓ-VENDÉGOLDAL A FELVI-
DÉKI KÁLVINISTA SZEMLÉBEN. A két
lap szerkesztõinek 2007 õszén kötött meg-
állapodása jegyében Vendégoldal-rovatot
indított a felvidéki és a királyhágómelléki
református újság. A havonta megjelenõ Kál-
vinista Szemle júliusi-augusztusi, összevont
számában szemlézett a Harangszó cikkei-
bõl, két újságoldal terjedelemben. A felvidé-
ki Vendégoldal a következõ partiumi íráso-
kat tartalmazta: Pénzt vagy életet! – Forró
László vezércikke,  Makkay Botond írása a
konfirmációról, valamint imaheti tudósítása
Resicabányáról. Megjelent továbbá Kupán

Árpád recenziója, mely Molnár József Károly:
Misztótfalusi Kis Miklós bölcsõjének üzenete
címû könyvét ismertette, Péter Miklós:
Olvasod-e Wass Albertet? Miért? címû jegyzete,
valamint a kommunizmus áldozatainak
váradi emléknapjáról szóló tudósítás. A
Harangszó Vendégoldal-rovata, lapunk elsõ
szeptemberi számában a prágai református
missziós gyülekezet életébe avatta be az
olvasót, háttéranyaga pedig kitért a Szlová-
kiai Református Keresztyén Egyházban zaj-
ló tisztújításra. Isten áldása kísérje a két egy-
házi lap testvéri kezdeményezését! 

DIAKÓNIAI IRODA NYÍLT NAGYVÁ-
RADON. Örömmel értesítjük a nagyváradi
református testvéreinket, hogy megnyitotta
kapuit a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület Diakóniai Irodája, a Zárda
(Mihai Viteazul) utca 3 szám alatt. Miben
tudunk Önnek segítségére lenni? – szociális
problémáinak megoldására szívesen adunk
tanácsot; – hivatalos ügyei intézésében segí-
tünk. Mit tudunk Önnek nyújtani? – heti
egy alkalommal klubtevékenységet szerve-
zünk nyugdíjasok számára: sakk-kör, römi,
olvasókör, igény szerint alakítható tevé-
kenységek. A Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület Diakóniai Irodáján ke-
resztül lehetõség van házi idõsgondozást
igényelni. Érdeklõdni személyesen vagy
telefonon is lehet. Munkatársunk szívesen
meglátogatja Önt otthonában és tájékoztat-
ja a részletekrõl. Érdeklõdni lehet hétfõtõl
péntekig 11-13 óra között a 0359-436474-es
telefonszámon. Fogadóórák kedden és szer-
dán 10-15 óra között.

FARKAS ANDREA intézményvezető

AJÁNDÉK A HÛSÉGÉRT – LÁTOGATÓ-
BAN GARNAI TERÉZIÁNÁL. A Czeglédi
György-díjas presbiter életútját idei 18. szá-
munk Presbiter-oldalán ismertettük. Terike
néni lapunk indulása óta terjeszti a Harang-
szót a nagyvárad-szõlõsi gyülekezetben.
Fáradhatatlan szolgálatának köszönhetõen
Várad-szerte itt olvassák a legtöbben gyü-
lekezeti lapunkat. Terike nénit szeptember
másodikán meglátogattuk Szõlõs negyedi
otthonában, hogy személyesen is köszöne-
tet mondjunk közel két évtizedes, hûséges
és példamutató szolgálatáért. Ennek során
átadtuk neki a Harangszó és a Bookline.ro
közös könyvcsomagját, valamint Horváth
Piroska, Ausztriában élõ erdélyi festõmû-
vész egyik alkotását. Isten gazdag áldását
kérjük hûséges lapterjesztõnk, Terike néni
életére és gyülekezeti szolgálatára!

FÁBIÁN TIBOR
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