
Nagy Róbert lelkipásztor 2007 augusz-
tusától szolgál Magyarcsaholyban. A
településrõl elszármazott és ide
visszatérõ lelkész azt vallja: úgy
szeretne munkálkodni, mint aki az
„övéiért” harcol és küzd.

– Mit érdemes dióhéjban tudni a földrajzilag
Szatmár megyéhez, egyházszervezetileg pedig a
Nagykárolyi egyházmegyéhez tartozó település
gyülekezetérõl?  

– Magyarcsaholy régi település, melyrõl
1348-ban tettek elõször említést. Késõbb ki-
hal, majd 1713-ban kezd újratelepülni. A száj-
hagyomány szerint az ide költözõk egy még
álló templomtornyot találtak és ahhoz épí-
tették hozzá a templomot.

Lakosai nagyobb részt földmûvelésbõl és
állattartásból élnek. A fiatalok nagy része azon-
ban, a környéket jellemzõ munkanélküliség
miatt, külföldi munkavállalásra kényszerült.
Református gyülekezete jelenleg 510 lelket
számlál. A településnek óvodája és I-VIII. osz-
tályos iskolája van, mindkettõ magyar nyelvû. 

– Mikor és milyen tervekkel érkezett a
gyülekezetbe? 

– 2007. augusztus 1-tõl szolgálok itt,
ahová a gyülekezet meghívása alapján lettem

kinevezve. A gyülekezet jó anyagi feltételei
mellett a lelki élet terén is szeretne minél
többet felmutatni, éppen ezért, a presbité-
riummal való egyeztetés alapján, a lelki élet
felvirágoztatását tûztem ki célként. Remélem,
hogy a fiatalok és idõsebbek részérõl
tapasztalható lelkesedés a késõbbiek során
sem fog lankadni és Isten áldásával a
gyülekezet régi hírneve is visszaállítható.

– Mit tapasztal: megkönnyíti vagy megnehe-
zíti a szolgálatát, hogy szülei révén ön is csaholyi
származásúnak számít? 

– Egyrészt biztos, hogy származásom el-
fogulttá tesz a csaholyiakkal szemben. Nem
gondolom viszont, hogy ez baj lenne, hisz
talán még ösztönzõbben hat az emberre az a
tudat, hogy azért a gyülekezetért harcol, me-
lyért saját õsei is egykoron minden tõlük tel-
hetõt megtettek. 

Néha a lelkésznek sok ideje megy rá arra,
hogy elfogadtassa magát a gyülekezettel,
hogy ne idegenként tekintsenek rá. Én most
úgy érzem, hazajöttem. Úgy is szeretnék
munkálkodni, mint aki az „övéiért” harcol és
küzd. Még mindig fülemben csengenek egyik
innen elszármazott lelkipásztor testvérem
szavai, melyeket kinevezésem után nem sok-
kal mondott nekem: „szeresd õket, szeresd
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Minden rossznak
gyökere
NAGYVÁRAD egyik forgalmas utcáján naponta
elhaladok egy épület mellett, ami valami furcsa
metamorfózis foglyaként, állandó változáson megy
át. Előbb ruhásbolt volt. Aztán egyik napról a má-
sikra bútorüzlet lett. Később antennákat árultak
benne, majd sokáig üresen állt. Jelenleg ázsiai
ínyencfalatokat hirdet a kapu felett lógó cégér. 
NEM EZ az egyetlen épület, amely folyamato-
san gazdát cserél. Képlékeny masszaként gyú-
ródik át a város: felületes igény szerint, a divat
diktálta hóbortoknak megfelelően születnek és
szűnnek meg a kérészéletű boltok. Az időseb-
bek nosztalgiával emlegetik azt az időt, amikor a
hitelre is kiszolgáló sarki fűszeres, a kliensekkel
szívélyesen beszélgető suszter műhelye, vagy a
hangulatos kávéház a város stabil, biztos pont-
jainak számítottak. Helyettük ma profit után szi-
matoló kínai bóvliárus, vagy a barokk házat ba-
rakká „renováló” újgazdag nyitja meg kétes ke-
reskedését, hogy holnap továbbálljon a nagyobb
nyereséget hajszolva. 
EZ A TÖRTÉNET nem csak Váradról szól, és
nem csupán városi história. Vidéken járva is ha-
sonló dolgokat tapasztal az ember. A legtöbb fa-
luban már nincs csizmadia, fazekas, alig találni
egy kovácsmestert, és csak néhány településen
varrnak népviseletet. Viszont olyan boltok buk-
kannak fel, amire a hagyományosan önellátó fa-
lusi ember nem szorult régen: néhol menő üzlet
a turkáló, máshol pizzázót nyitnak, és talán már
a tanyasi kisboltokban is vásárolható (a virulens
globalizáció jeleként) Coca-Cola. És több hek-
tárnyi megműveletlen föld várja rettegve a be-
tont, amit majd beleönt a koreai vállalkozó, aki
rézfánfütyülő gyárat készül építeni oda, ahol
egykor búza, pityóka, káposzta termett. 
AZ ÚJ kereskedőknek, mestereknek, iparosok-
nak nincs nemzetisége, vallása, lelkiismerete:
ők kizárólag saját hasznukat keresik. A régiek
szerves részei voltak egy közösségnek: nekik az
is számított a nyereség mellett, hogy legyen be-
csületük, és jó munkát végezzenek. Falun, váro-
son egyaránt nagy tisztessége volt a megbíz-
ható boltosnak, vagy a jó mesterembernek. Né-
melyek gazdagon támogatták az egyházat, a
kultúrát, a művészetet: közösségük hasznára
váltak. Ma ritka a mecénás iparos, vagy az ada-
kozó vállalkozó.
MINDEZ CSAK halk mellékzöngéje annak ami a
nagyvilágban történik: lelketlen üzletelésnek
esik áldozatul a kultúra, a természet, a politika,
az igazság, a béke, sokszor még a hit is. Pál
apostol megfogalmazásával: minden rossznak
gyökere a pénz szerelme (1Tim 6,10). 
AHOL minden megvehető és „minden a pénzről
szól”, ott az embert is pénzben kezdik mérni:
árucikké fajul. Pedig mi nem olcsó bóvlik va-
gyunk: Isten saját képére teremtette az embert,
és nagy árat fizetett érte: egyszülött Fiát adta,
hogy el ne vesszünk. Ez arra buzdít minket,
hogy ne éljünk anyagias életet, és ebben az
igazi értékeket felmorzsoló világban is sziklaszi-
lárd alapunk legyen: Jézus Krisztus, aki drága
véren váltott meg minket. 

WAGNER ERIK
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„Boldogok a békességre igyekezõk, mert
õk az Isten fiainak mondatnak.“ Mt 5,9
A tiszta szívû, a lelkükben össze
nem kevert emberek, azok, akiknek
lelkében Krisztus az egyedüli Úr
egy csodálatos és titokzatos lelki
egyesülést élnek át: az Úr bennük,
õk az Úrban.

A tiszta szívûek azért boldogok, mert
mindenütt, mindenben meglátják Istent,
túllátnak a fizikailag érzékelhetõ dolgok
fölé, az események mögé tudnak látni.
Vajon ez az „Úrban“ való állapot életünk és
tanítványságunk legvégsõ célja? Azért
élünk, hogy eljussunk az Úrig, és ennél
több nem is kell érdekeljen minket?

Jézus azt tanítja, hogy a boldogság még
fokozható, nem az „Úrban” való életünk a
legnagyobb csúcs, hanem az, amikor az
Úrral a többi ember felé indulunk, ha lelki
látásunkat, az Úrban való közösségünket
arra használjuk, hogy békességet teremt-
sünk körülöttünk. Aki magáért, csak az
Úrért hisz, csak az Úrban való közösségig
jut el és nem akar másokkal, embertársaival
közösséget vállalni, önzõ tanítvány, magá-
nakvaló, álkeresztyén. 

Sok keresztyént, Krisztusra találó em-
bert megkísért a gondolat, hogy ha õ már
hitre jutott, ha döntött a krisztusi életforma
mellett, ha õ már boldoggá lett az Istennel
való lelki közösségben, akkor azt az álla-
potot tartósítani kell, ennél többre nem is
kell vágyni. Ezért sokan hajlamosak, mint a
qumrániak, az esszéneusok, a szerzetesek, a

remeték, elvonulni a világtól egy külön
helyre, külön világba, hogy ott imádják
Istent és tiszták maradjanak az imádásban
és életvitelben. 

Krisztus nem azokat mondja boldog-
nak, akik elkülönülnek a világtól, és csak
saját zárt körükben imádják az Istent, élve-
zik kényelmesen az Úrral és a megtisztul-
takkal, az „igazakkal“ való közösséget. Õ
azokat nevezi boldogoknak, akik hitre
jutva, hit által békességet akarnak teremteni
a világban, nemcsak a hasonló és ugyan-
azon hitet és életmódot választó emberek-
kel vállalnak közösséget, hanem a világgal,
azzal a környezettel, azokkal az emberek-
kel, akikkel Isten összeköti életüket, min-
dennapjaikat.

Krisztus azokat nevezi boldogoknak,
akik nem kényelmesen, kockázatmentesen,
küzdelem-mentesen élik meg hitüket, ha-
nem vállalják a békességre való igyekezet, a
kibékítés, nehéz, küzdelmes szolgálatát.

Krisztus szerint nem azok Isten fiai, akik
csak az Úrban, az Úrért élnek, hanem azok,
akik az Úrral a világban embertársaikért,
békességteremtõ szolgálatban élnek, akik
nem tétlenkednek, nem elégedettek
magukkal csak azért, mert õk már üd-
vözültek, õk már a lelki csúcsra értek.
Krisztus azokat nevezi Isten fiainak, akik
azon igyekeznek, hogy zavartalanná váljon
Isten és ember, de ember és ember között is
a kapcsolat. Embertársaik életében és min-
dennapjaiban. A tanítványság célja, hogy
szolgáljunk, hogy embereket kibékítsünk
Istennel, de egymással is. 

Krisztus arra buzdít minket, hogy ne
csak a magunk üdvösségére gondoljunk, ne
csak magunkért törjük magunkat, hanem
embertársainkért vállaljunk többlet szolgá-
latot, ha kell áldozatot is, hogy ne csak ben-
nünk, de másokban és körülöttünk is le-
gyen békesség.

A boldogság nem az Úrban való mozdu-
latlan, elkülönülõ, befele forduló, zártkörû ke-
resztyén életvitelt jelent, hanem a békesség-
szerzés szolgálatából adódó küzdelmes, kife-
lé, mások felé, másokkal is közösséget vállaló
életvitel. Az is istentisztelet, amikor mi embert
emberrel és embertársat Istennel békítünk ki-
és meg, s arra segítjük, hogy zavartalan le-
gyen lelki kapcsolata felfelé, befelé és kifelé.
Békesség legyen Istentõl, emberek között!  

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

A békességszerzés szolgálata

A Szentháromság is egy titok, de olyan,
amit minden keresztyén ember tud, csak
nem biztos, hogy ért. Ez a kifejezés a Bibliá-
ban nem fordul elõ, de a Szentírás beszél az
Atyáról, a Fiúról, és a Szentlélekrõl, ám
hogy ezeknek egymáshoz való viszonya mi-
képpen lehetséges, csak a negyedik század-
ra kristályosodott ki. Magát a Szenthárom-
ság kifejezést Tertullianus használta elõször
a 3. században. Azonban ma sem tudják
sokan, hogy mivel Isten lényegében egy,
miért beszélünk háromról: Atyáról, Fiúról,
Szentlélekrõl? (Heidelbergi Káté 25. kérdés)
Azért, mert Isten az õ Igéjében úgy jelentette ki
magát, hogy ez a három egymástól megkülönböz-
tetett személy az egy, valóságos, örök Isten.

Van valami értelme ennek? Fel lehet
egyáltalán ép ésszel fogni? Vagy egy, vagy
három! Nem lehet egyszerre egy is és há-
rom is! – mondhatja bárki. Ne feledjük el,

hogy mi mindent tapintható dolgokkal
akarunk megmagyarázni. Azonban az isteni
dolgokat így nem lehet! A bûneset óta
képtelenek vagyunk Õt, teljes nagyságá-
ban, tökéletesen felfogni. Éppen úgy – jegy-
zi meg Csiha Kálmán –, mint ahogy ben-
nünket sem tudnak felfogni az állatok. Ha
esõ után kibújik egy giliszta a földbõl, a te-
nyeredre veszed, és elkezdesz neki beszélni,
hogy mi is az ember, mi a politika ért ebbõl
valamit? Semmit. Hogyan is tudná felfogni
mi az ember. Így vagyunk mi Istennel! Ami-
lyen különbség van köztünk és a giliszta
között, legalább olyan különbség van köz-
tünk és Isten között. Isten sokszor szinte a
tenyerére vesz, magyaráz nekünk, akár
még a saját nyelvünkön is, hiszen le van
fordítva anyanyelvünkre a Biblia, és még-
sem tudjuk sokszor felfogni Õt. Hasonlóan
vagyunk más dolgokkal is, amik egysze-

rûnek tûnnek, de bonyolult az értelmük.
Valami azért csak kell legyen, ami kellõ ma-
gyarázatot nyújtson. Igen, például a Nap.
Az égen látjuk, fényében fürdünk, melegét
szeretjük. Pedig ugyanarról az egy égi-
testrõl van szó! Ez érthetõ! De a Szenthá-
romsággal kapcsolatban többre megyünk,
ha hittel elfogadjuk azt a tényt, hogy a
Szentírás a Három-Egy Istenrõl tesz kije-
lentést. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek olyan
tökéletes kapcsolatban létezik egymással
öröktõl fogva, hogy elválaszthatatlanok.
Olyannyira elválaszthatatlanok, hogy aki
látja a Fiút, az látja az Atyát is (Jn 14,9), a Fiú
az Atyában van, az Atya pedig a Fiúban, (Jn
14,10) mert a Fiú és az Atya egyek (Jn 10,30).
A Szentlélek Isten Jézusban van (Mt 3,16), Õ
Krisztusról tesz bizonyságot (1Jn 5,6). Ez a
legtökéletesebb szeretet-közösség! És az
ember szeretet-kötelékével kapcsolódik eh-
hez a három megkülönböztethetõ, de egy-
mástól szét nem választható egységhez.

A Szentháromság titok marad számunk-
ra, de nem idegen, nem ellenséges, hanem ba-
rátságos és beszédes titok. Ha Isten örök ma-
gányos volna, minket sem szerethetne igazán.
De a Szentháromságnak lényege az odaadás,
ezért adhatja nekünk is e titokban önmagát.

ORBÁN LEVENTE

A hármas titok
Én nagyon szeretem a titkokat! Azt is mondhatnám: mindannyian szeretjük
a titkokat, különösen azt, ha elsõként avatnak be egy titokba. Úgy érezzük,
olyan információhoz jutottunk, ami csak kevesek számára hozzáférhetõ. 

HISZEM ÉS VALLOM
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Évente kétszer összeül az Egyház-
kerület Nõszövetségének vezetõsége,
valamint az egyes egyházmegyék
nõszövetségi elnökei. A találkozókon
visszatekintünk az elmúlt fél esz-
tendõre és kiértékeljük a munkánkat.

Számba vesszük, mit tudtunk megvaló-
sítani terveinkbõl és mi az, ami nem sike-
rült. Ezután pedig elõre tekintünk a követ-
kezõ fél évre, új terveket készítünk, új ötle-
tek születnek. A találkozókat mindig más-
más nõszövetség látja vendégül. Ily módon
a vezetõség sorra látogatja egyházkerüle-
tünk egyházmegyéit. Így a legtávolabbi
egyházmegyékben is érezhetik a nõtestvé-
rek, hogy összetartozunk. Így szeretnénk
erõsíteni, bátorítani a legkisebbeket is.

A tavalyi év õszi találkozója november
10-én volt, amikor is a szatmárnémeti-sza-
mosnegyedi gyülekezet nõszövetsége látott
vendégül bennünket. Vinczéné Pálfi Judit
missziói elõadó-tanácsos igehirdetése után
megkaptuk az adventi csendesnapok anya-
gát, melyet Nagy Erika sárközújlaki lelki-
pásztor készített el.

A következõ javaslatok hangzottak el:
gyûjtés a teológia részére, nõszövetségi ala-
pítvány létrehozása, saját bankszámlával,
nõszövetségi tagdíj megállapítása: szemé-
lyenként 1 lej kerületi, 1 lej megyei hozzá-
járulás.

Bogya Kis Mária elnöknõ kiértékelte a
nyári konferenciát. Évek óta nem veszít a
vonzásából, inkább nõ a résztvevõk száma.
Beszámolt arról, hogy a begyûlt persely-
pénzbõl két beteg gyermeknek juttatott
adományt. 

A záróáhítat után a helybeli nõszövet-
ség jóvoltából finom ebédet költhettünk el.
Az Úr áldása legyen szolgálatukon.

A tavaszi vezetõségi találkozót március
elsején tartottuk a nagyvárad-csillagvárosi
gyülekezetben. Az Igét Orosziné Mészáros
Márta érbogyoszlói lelkipásztor hirdette a
Mt 16,21-24 alapján.

A köszöntések után Muszka Sára szat-
mári aligazgatónõ  és irodalomtanár elõ-
adást tartott Szendrei Júlia, a költõfeleség
életútja címmel. Megkaptuk a húsvéti
csendesnap anyagát, melyet Balázsné Kis
Csilla Területi Nõszövetségi alelnök ké-
szített. 

Bogya Kis Mária elnöknõ közölte, hogy
a nyári konferencia július 19-én, a szatmár-
hegyi református templomban lesz. Jelen
volt Kovács Ferenc szatmárhegyi lelkipász-
tor és felesége, akikkel a konferencia részle-
teit is megbeszéltük. 

Ötletek, javaslatok: a bibliavasárnapi
perselypénzt a misszióra fordítjuk (Bibliák,
traktátusok vásárlása), legyen biblia-kiállítás
a konferencián, valamint Biblia-, énekes-
könyv-, imádságoskönyv-árusítás is. Az
asszonyok hímezzenek bibliaborítót, könyv-
jelzõt, melyet árusíthatnak a konferencián,
bibliaismereti versenyek szervezése, aján-
dék-biblia ifjaknak, gyermekeknek, a nõ-
szövetségi füzetek kiadása a konferenciára
(képek küldése zászlókról, terítõkrõl, a nõ-
szövetség életérõl). A konferenciára való
jelentkezési díj: 5 lej személyenként. 

A Bihari Egyházmegye május 17-én me-
gyei konferenciát szervez (kerti partit)
Tenkén, Berke Katinka megyei alelnöknõ
vezetésével.

A megbeszélés imádsággal zárult, majd
a csillagvárosi nõtestvérek mindnyájunk-
nak asztalt terítettek. A helyiek mellett a
biharszentjánosi nõszövetség is részt vállalt
a vendégek ellátásában. Isten áldja meg
munkánkat és életünket!

CSOMAY PIROSKA

(A szerzõ a Bihari Egyházmegye Nõszö-
vetségének elnöke.)

Felfalta-e az egyetem a református
vallástanárképzést? Nem könnyû
egyértelmû választ találni a
kérdésre. 

Még mielõtt egyházunk visszakapta
volna a városban található iskolaépületeit és
bérházait, az állami egyetem gondoskodott
egy teljes emeletnyi helyrõl az oktató és
adminisztratív tevékenység számára. A
négy másik karral illetve részleggel osztozó
épület bejáratán a legutóbbi festés óta ismét
ott díszeleg – egy nyelven – a református
teológiai fakultás létérõl árulkodó felirat is.

Természetesebb volt a hallgatóknak a
Theologia istentiszteleti életébe való bekap-
csolódása, amíg nem kerültek két megálló-
nyira a régi otthontól. A Nagyváradon pro-
fesszori, docensi, adjunktusi és tanársegédi
státusban teológiai tárgyakat oktató
lelkipásztorok felének gyülekezeti szolgálati
kötelezettségei is vannak, a tanári kar másik
feléhez tartozók pedig  igen gyakran szol-
gálnak mindkét egyházkerület templo-
maiban. A kolozsvári vallástanárjelölteknek

a gyülekezeti élettõl való elidegenedése el-
len jó orvosság volna, ha oktatóik tiszteletre
méltó példája állna elõttük az istentisz-
teletek rendszeres látogatásában. Kolozs-
várt nehezen tudom megérteni, hogy akár
templomban tartott kari rendezvényeken
sem hangzik el imádság vagy áldás,
Váradon azt fájlalom, hogy a rengeteg
kulturális rendezvényre való ellentmondást
nem tûrõ hívogatáshoz képest a rendszeres
diákistentiszteleteken való részvételre csak
langyos biztatások hangzanak el. A
hallgatók gyülekezetében prédikáló lelkész-
tanár palástviselésével kapcsolatban meg-
van a saját álláspontom. Hogy ez mi, annak
érzékeltetésére két emlékemet osztom meg
a kedves olvasóval. A kolozsvári vasárnap
esti egyetemi istentiszteletek tervezésekor
kiáltott fel így egyik tanártárs: „De remélem,
nem palásttal, mert az olyan utálatos!” Ami-
kor a minden heti szolgálatához ragaszkodó
váradi egyetemi lelkész elõször kért fel
helyettesítésére, azt mondtam: ha törvény-
telenségnek számít, hogy palástosan szol-
gálok, vállalom a fegyelmit.

PÉTER MIKLÓS

Tizennyolc év 
a vallástanárképzésben 
(IV. rész)

NYÁRI KONFERENCIA A BIBLIA ÉVE JEGYÉBEN

Nőszövetségi krónika 

GYURKOVICS TIBOR

Jézus
Jézus a szalmaszál
amibe kapaszkodunk 
Jézus a szakadék
amibe lezuhanunk

Jézus a kötél
amit elengedünk
Jézus a remény
amivel emelkedünk

Jézus a hangszer
amivel megszólalunk
Jézus a zene
amit elhallgatunk

Jézus tenyér
amivel adakozunk
Jézus kenyér
amit elfogadunk

Jézus penge
ami megsebesít
Jézus gyenge
aki megerõsít

Jézus hatalom
a végeken
Jézusnak odaadom
az életem



õket nagyon!” És milyen igaza volt! Ha nem
szereted a közösséged, akkor soha nem is
lehetsz igazán hasznos, építõ tagja. Helyi
származásom miatt még semmi hátraté-
telben nem volt részem, sõt úgy érzem,
könnyen elfogadtak és mellettem állnak az
emberek.

– A népmozgalmi adatok tekintetében, hogy
alakult a tavalyi év? Elõdje az elöregedést és
passzivitást említette egy korábbi, a Tasnádi tü-
körnek adott nyilatkozatában. 

– Megdöbbenéssel vettük mindnyájan
tudomásul, hogy a 2007-es esztendõ volt az
elsõ olyan év, amikor egyetlen gyermeket
sem kereszteltünk. Eltemettük viszont gyü-
lekezetünk tíz tagját. 

Az elöregedés komoly probléma, ezt
megállítani csak akkor lehetne, ha a nép-
mozgalmi adatok végre minden esztendõ-
ben pozitív adatokat mutatnának. Az egyre
kevesebb fiatal és az egyre kevesebb gye-
rekvállalás azonban csak negatív irányba
tolja a mérleg nyelvét. A külföldi munkavál-
lalás gyülekezetünkben is jellemzõ, fõként a
fiatalokra, reménységünk szerint ez meg-
marad a munkavállalás szintjén és nem lesz
belõle kitelepülés. 

A passzivitás tekintetében pedig kér-
dem én: melyik az a gyülekezet, ahol az ak-
tív tagok mellett nincsenek passzívak is? A
mi feladatunk: igyekezni õket is megszólíta-
ni és aktív tagokká formálni. Tehát semmi
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„ÚGY ÉRZEM, HAZAJÖTTEM”
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ady csaholyi legációja
„Magyar Csaholy Húsvétra Ady Endre

1. jht specifikálja.” A Legációk jegyzőkönyvé-
ben találta ezt a bejegyzést, 1897. április 3-i
keltezéssel Csohány János egyháztörté-
nész, debreceni kollégiumi levéltáros a főis-
kola irattárában, mely az elsőéves debreceni
jogász húsvéti legációjához kapcsolódik. Ady
a zilahi kollégium nagydiákjaként, majd a
debreceni kollégium joghallgatójaként több-
ször vállalt legációt. 

A legációt az iskola, illetve főiskola szer-
vezte, az jelölte ki a legátusokat a vidék fal-
vainak és városainak egyházaihoz, de az
egyház is kikérhette személy szerint az
általa kiválasztott diákot legációra.

A csaholyi legáció keserű emlékű volt
Ady életében. Az eseményeket Ady Lajos
örökítette meg: „Magyarcsaholyból visszaté-
rőben Tasnádig fuvarozta be az eklézsia, s
ott már várt rá az édes apám szekere. Vala-
hogyan azonban Bandi és a kocsis elkerül-
ték egymást, fogatunk üresen jött haza, ő pe-
dig ott töltötte az estét Tasnádon, jókedvű
társaságba került, ahol bor is volt, cigány is,
s az egész legátum (valami 18-20 forint) az
utolsó garasig elúszott.” Másnap gyalog kel-
lett hazamennie, s otthon szigorú meglec-
kéztetés fogadta.

Ady Endre – Csiky Lajosnak 
(Érmindszent, 1897. ápr. 4.)

Nagytiszteletű Theol. Dékán úr!
Alulírott azon alázatos kéréssel fordulok

Nagytiszteleted elé, kegyeskedjék nekem a
húsvét előtti próba-szónoklást kegyesen
elengedni.

Kérésemet következőkben vagyok bátor
támogatni: fontos ügyeim hazajönni kény-
szerítettek, így tehát a szónoklat megejtésé-
re ill. a Debreczenbe való visszamenetelre
képtelen vagyok s ha ügyeim meg is enged-
nék, a kétszeres útiköltség, mint szegény
embert, érzékenyen sújtana, a hozzám
közellevő M. Csaholy ecclésia ez ünnepre
követül kérvén ki, mint szomszéd faluba a
rendes időbe jelenhetek meg, mirenézve
már a csaholyi tiszt. lelkész úrral személye-
sen beszéltem. – A karácsony előtti próba-
szónoklatom Nagytiszteleted által kegyesen
fogadtatott s különben is az a körülmény,
hogy két éven keresztül – még oly népes
gyülekezet előtt is, mint Zilah – voltam meg-
elégedéssel jutalmazott ünnepi követ, avval
a reménnyel tölt el, hogy Nagytiszteleted ke-
gyes színe előtt elég garantiával szolgál.

Alázatos kérésem megújítva maradtam
Nagytiszteletednek

alázatos szolgája 
Ady Endre 
1. joghallg.

Ady Csaholyban is megfordult. A gyülekezet
jövőre emléktáblával adózik a költőfejedelem
1897-es látogatása előtt 

esetre sem emelném ki a passzivitást, mint
gyülekezeti jellemzõt. Sokkal inkább azt kell
mondanom – hátam mögött három másik
gyülekezetben végzett szolgálat után –,
hogy igazi meglepetés és lelki öröm volt
számomra látni ezeknek az embereknek a
szorgalmát, lelkesedését és hozzáállását a
gyülekezeti élet terén végzett minden teen-
dõinkhez. Ez jó reménységre ad okot a gyü-
lekezet jövõje tekintetében.

– Melyek a gyülekezet erõsségei és mely
területeken van szükség nagyobb odafigyelésre,
törõdésre? 

– A gyülekezet egyik legnagyobb erõs-
ségeként magát a presbitériumot emelném
ki. A gyülekezet hollandiai testvérkapcsola-
tának is köszönhetõen, ezek az emberek tu-
datában vannak annak, hogy milyen fontos
szerepük van nekik is a gyülekezetépítés-
ben. Bennük valóban lelkes, példamutató,
bármilyen jellegû gyülekezeti munkában
élenjáró, és – ami talán a legfontosabb –
igazi segítõtársakra találtam. Szorgalmuk,
összetartásuk, a gyülekezetért való önzetlen
munkájuk bármely más presbitérium szá-
mára is példaértékû lehet. Ráadásul ez a lel-
kület nemcsak bennük munkálkodik, ha-
nem rajtuk keresztül más gyülekezeti ta-
gokat is magával ragad, megmozgat. 

Amire nagyon érzékenyen reagál a gyü-
lekezet, az ha a lelkipásztor a megkérde-
zésük nélkül, vagy a presbitérium döntését
figyelmen kívül hagyva cselekszik. Erre
mindenképp oda kell figyeljek, hogy ilyen
múltbeli hibák ne mérgezzék többé a lelki-
pásztor és gyülekezet közötti viszonyt.
Ugyanakkor több törõdést igényel a gyüle-
kezet lelki téren is és ez nem istentiszteleti
alkalmakat jelent csupán, hanem személyes

és csoportos beszélgetéseket a lelkipásztor
és gyülekezet között. 

– Milyen tervekkel indultak neki az idei évnek? 
– Tervek tekintetében nem vagyunk sze-

gények. Legfõbb tervünk a 2008-as évre egy
ravatalozó építése. Még nagyon az elején va-
gyunk, de reményünk szerint, ha idénre már
nem is, jövõre elkészül. Másik nagy tervünk
az egyházközség még vissza nem szol-
gáltatott tulajdonainak a visszaszerzése. Egy-
házközségünk 100 hektár erdõvel rendel-
kezett, melybõl mind ez idáig csupán 30-at
kaptunk vissza, most azonban reménység
van a hiányzó rész visszaszerzésére is. 

Tervben van a mezõgazdasági géppar-
kunk kibõvítése is, valamint kisebb-nagyobb
karbantartási munkálatok is szerepelnek
idei terveink között. Sõt azt is elmond-
hatom, hogy van amit már meg is való-
sítottunk idei terveink közül: az új temetõ
köré 200 méter kerítést emeltünk, a gyü-
lekezet önkéntes munkája révén. 

– Nem kisebb személyiség fordult meg a tele-
pülésen 1897 húsvétján, mint az elsõéves joghall-
gató Ady Endre, méghozzá egy legáció alkalmával. 

– Sajnos a gyülekezetnek nem volt tu-
domása errõl. Jómagam is csupán miután
Magyarcsaholyba kerültem és kicsit kutat-
tam a gyülekezet története után, találtam rá
erre az információra, melyet közöltem is a
presbitériummal. Ennek nyomán tervbe
vettük egy emléktábla elhelyezését a temp-
lom falára, de erre már csak jövõre fog sor
kerülni. Idén egy világháborús emlékmûvet
szeretnénk felállítani a templomkertben. Ezt
már régi tervezte a gyülekezet, és most elér-
kezett a megvalósítás ideje is. 

FÁBIÁN TIBOR



A hegyközszáldobágyi gyülekezet nõ-
szövetsége két éve alakult újjá, azóta
rendszeresek a programjaik. Alkalmaikon
20-25 tag vesz részt. Minden hónap elsõ va-
sárnapján bibliaórát tartanak, Kelemen
István lelkipásztor igei és zenei vezetésével.
Április 12-én kistérségi presbitertalálkozó
helyszíne lesz a gyülekezet. 

Nagy lelkesedés jellemzi nõszövetségi
alkalmainkat. Egyik fõ tevékenységünk a
csigatészta készítés, ami õsztõl tavaszig tart.
A befolyt jövedelembõl legutóbb karácsonyi
csomagokat készítettünk a gyülekezet idõsei
számára. Nagy öröm volt a meghatott idõs
arcokat látni, némelyek szemébõl könnyet is
elõcsalt az ajándék. A csomagba bekerült az
általunk készített mézeskalács is, melynek

díszítésében részt vettek a gyülekezet ifjai is.
A beteglátogatás is fontos szerepet játszik
nõszövetségünk tevékenységében. 

Az elmúlt nyáron kirándulást szervez-
tünk Egerbe. Felemelõ élmény volt látni az
ódon várfalakat. Ilyen alkalmakkor nagyon
összekovácsolódik a közösség.

Március 7-én megtartottuk a nemzet-
közi imanapot. Vetítés keretében ismerked-
tünk a  guyanai nõk életével.

Nõszövetségi zászlónk avatását április
6-án tartottuk, Bogya Kis Mária egyház-
kerületi nõszövetségi elnök jelenlétében.

Terveink között szerepel egy kirándulás
megszervezése is, idõben legközelebbi ren-
dezvényünk az április 12-én tartandó pres-
bitertalálkozó, melyen a Hegyköz gyüleke-

zeteinek presbiterei vesznek részt. Hegy-
közpályi, hegyközújlaki, hegyközcsatári és
síteri atyánkfiai jönnek el hozzánk. Ennek a
hagyományos találkozónak, már több mint
tíz éves múltja van. Ebben az idõpontban
avatjuk fel gyülekezeti házunkat is, mely
közösségi alkalmaink helyszíne.                   

Harangszó PRESBITER 5

Nagyvárad-Réten tartotta közgyûlé-
sét március 29-én a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület
Presbiteri Szövetsége. Az esemény-
rõl a szervezet sajtóreferense kül-
dött beszámolót.  

Csûry István helyettes püspök a Kol 2,13
alapján tartott igei szolgálata után László
Kálmán elnök üdvözölte a közgyûlés részt-
vevõit, különös tekintettel az anyaországból
érkezett Szabó Dániel és Nagy Mihály sze-
mélyére, köszönetet mondva egyben a réti-
eknek a szíves vendéglátásért. 

Szabó Dániel, a Magyarországi Presbi-
teri Szövetség elnöke így méltatta a testvéri
találkozást: Isten frontot nyitott itt a Kárpát-
medencében, megnövelve országa kisugár-
zási felületét. A meghívottak hozzászólása
rendjén a debreceni Nagy Mihály nyugal-
mazott tanár, illetve Kovács István, az Erdé-
lyi Egyházkerület missziói osztályának ve-
zetõje szólt az egybegyûltekhez. Ezt követõ-
en Csomay Árpád generális direktor emel-
kedett szólásra, majd Csûry István tolmá-
csolta Tõkés László üzenetét. Vinczéné Pálfi
Judit felvetette a Gedeonita Szövetség meg-
alakulását, szorgalmazva az Írás terjesztésé-
nek fontosságát. 

Elnöki expozéjában László Kálmán be-
számolt a Szövetség elmúlt évi munkájáról,
gondjairól. Köszönetet mondott Máthé
Edith jogtanácsosnak a Szövetség bejegyez-
tetésében nyújtott segítségéért, és javaslatára
a közgyûlés jóváhagyta Mészáros Gyöngyi
könyvelõi státusának megerõsítését. Nyo-
matékosan felhívta a figyelmet a Szövetség
katasztrófális anyagi helyzetére, illetve a le-
hetõségre, hogy a személyi jövedelemadó 2
százalékát fel lehet ajánlani a Presbiteri Szö-
vetség számára. A Harangszó szerkesztõsé-
gétõl az elnök kérte a Presbiter rovat sajátos
arculatának nagyobb tiszteletben tartását. 

Elõkészítendõ a 2009 tavaszán esedékes
tisztújító közgyûlést, László Kálmán ez év
október 25-re rendkívüli közgyûlés összehí-
vását kezdeményezte. Tatár Miklós szatmári
PSZ-elnök indítványozta a 2009-re tervezett
tisztújítások egy éves halasztását, melyet a
közgyûlés százszázalékos egyetértésben,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfoga-
dott. Az így született érvényes, jegyzõ-
könyvbe foglalt határozat értelmében a tisz-
tújító közgyûlés 2010 tavaszára halasztódott
el. Ennek következtében az elnök által meg-
hirdetett rendkívüli közgyûlés okafogyottá
vált, s annak idõpontjára, azaz 2008. október
25-re az õszi vezetõségi ülés került átszer-
vezésre.

A megyei PSZ-elnökök jelentéstétele so-
rán szólásra emelkestek: Tatár Miklós (Szat-
már), Márton Jenõ (Nagybánya), Nagy Sándor
(Érmellék), Vincze János (Zilah), Venter Mik-
lós (Arad) presbiterek A szilágysomlyói Tóth
András jelentését – távollétében – kül-
döttársa ismertette. A bihari, valamint a
nagykárolyi elnök kimentését kérte, míg Te-
mesvár egyáltalán nem képviseltette magát. 

Ezután Nemes Lujza pénztáros, majd
Muhari István sajtóreferens beszámolójára
került sor. A beszélgetések rendjén Varga

Imre (Nagybánya), Tóth Zsigmond (Hegy-
közcsatár), valamint Rápolti Béla, Gulyás
Olga ügyvezetõ, illetve az Ifjúsági Bizottság
részérõl Nagy Noémi kapott szót. 

Szóba került a presbiterképzés ügye is,
melyre a Partiumi Keresztény Egyetem égi-
sze alatt kerülne sor a nyár derekán, s mint-
egy egyhetes idõtartamára az eddigiek sze-
rint 30 helyet biztosítanak majd. Megbeszé-
lésre került a szintén idén nyáron tartandó
negyedik konferencia, melynek házigazdája
Érmellék lesz. A gyûlés végén Szabó Dániel
bejelentette: az idén, egy éves kényszerû ki-
esés után az anyaországban ismét megren-
dezik a Kárpát-medencei konferenciát,
majd külföldi útjainak tapasztalatait osz-
totta meg. Isten országa – mondotta lelke-
sen – nagy mozgásban van: Kínában na-
ponta 25 ezer, Afrikában pedig 20 ezer em-
ber keresztelkedik meg. Szöulban – szinte
hihetetlen – 300 teológiai intézet van, és a 14
ezer koreai missziós aktivista számát 50
ezerre kívánják emelni. 

A közgyûlés imával, énekléssel zárult,
melyet szeretetvendégség követett.

MUHARI ISTVÁN

Szerk. megj.: Örömmel látjuk vendégül
lapunkban a fenti szervezetet, ingyenes
megjelenési felületet nyújtva számukra.
Emlékeztetünk, hogy kis terjedelmű,
csupán nyolc oldalas, kéthetente megje-
lenő lap vagyunk, miközben örömünkre
rengeteg cikk érkezik. Ez anyagtorló-
dást okoz, elsőbbséget pedig szakmai
okokból kifolyólag, az aktuális anyagok
élveznek. Arról nem beszélve, hogy szá-
mos olyan egyházi szervezetünk (tanin-
tézetek, nőszövetség, lelkészegyesület,
diakónia, illetve gyülekezeteink, stb)
van, melyek megjelenítésére szintén
gondolnunk kell. Elsősorban irántuk
kérünk hát türelmet és megértést. 

Közgyűlést tartott a Presbiteri Szövetség

Presbitertalálkozó és zászlóavatás

Vendégek, meghívottak és közgyűlési tagok a
várad-réti gyülekezeti teremben tartott eseményen

Mosolygós arcok, csigakészítés közben. Két éve
alakult újjá a nőszövetség
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Tudtad-e hogy...
l A 12. században három hiteles forrás is

van, mely egybehangzóan állítja, hogy
Magyarország a természeti javak oly
mennyiségével büszkélkedhet, mely
párját ritkítja.

l Aki elvitatja Magyarország történetét,
annak üzenetértékû lehet, hogy egy
szicíliai arab geográfus világtérképén
szerepel ebben az idõben Magyarország,
beleértve Erdélyt is.

l Vélhetõen a 12. század második felében
jelentek meg a Kárpátok innensõ oldalán
az elsõ román csoportok.

l Az ország lakosságának legnagyobb része
ebben az idõszakban falvakon él, két
európai szintû város volt csupán Magyar-
országon: Esztergom és Székesfehérvár.

Rejtvény
A képek alapján találd meg a szavakat,

amelyek mind ó betûvel végzõdnek!

A megfejtések visszafelé olvasva: óláh,
ót, ólygak, ólasav, óh, ótíripréynek, ótua,
ójah.

Az idén ünnepelhettük volna III. Béla
halálának 800. évfordulóját. Neve fölött
azonban – méltatlanul – átsiklik a szemünk a
magyar királyok sorát olvasva. Talán éppen
azért, mert uralkodása a magyar középkor
nyugodt idõszakának számított, nem voltak
nagyobb belsõ politikai harcok, vagy külsõ
támadások. 

Viszont az ország társadalma, gazdasá-
ga és mûvelõdése ugrásszerûen fejlõdött.
Béla földrészünk egyik leggazdagabb uralko-
dója volt. Valószínûleg 1148 körül, II. Géza
király második gyermekeként látta meg a
napvilágot. Neveltetésérõl nem sokat tu-
dunk, a források elõször egy politikai ese-
mény kapcsán említik 1161-ben. Akkoriban
13 éves lehetett, apja egy hercegséget szer-
vezett számára, amely tengermelléki terüle-
teket – horvát és dalmát részeket – foglalt
magában. A hercegség feletti jogát apjuk
halála után bátyja, István – III. István király
– is elismerte. Az ország belpolitikai helyze-
te azonban éppen akkoriban vált feszültté. 

A bizánci jegyes

Két nagybátyja – II. Géza király öccsei,
István és László – magához szerette volna
ragadni a királyi hatalmat. Tervükhöz külsõ
segítséget kerestek, és azt a Bizánccal való
szövetségben találták meg, Mánuel bizánci
császár személyében. Trónviszályos idõszak
volt ez, amikor a császár mindenkivel pró-
bált jó kapcsolatokat építeni, beleértve a
törvényes magyar királyt, III. Istvánt, Béla
testvérét is. Felvetette azt a gondolatot,
hogy III. István öccse, Béla vegye feleségül
az õ leányát, és jöjjön hozzá a konstanti-
nápolyi udvarba, ahol majd elõkelõ neve-
lésben részesül. Béla, mint a császári cím
örököse is szóba jöhet, hiszen neki, a csá-
szárnak nincs fiúgyermeke. III. István bele-
egyezett az ajánlatba, így került Béla 1163-
ban a bizánci császári udvarba, ahol rövide-
sen Mánuel császár leányának a jegyese lett. 

A gyanús királyfi

Néhány évvel késõbb azonban a csá-
szárnak fia született, Béla pedig – érthetõen

– nemkívánatossá vált Konstantinápolyban.
A jegyességét felbontották, és maga Mánuel
igyekezett mielõbb eltávolítani az udvarból.
Erre hamarosan kitûnõ alkalom kínálko-
zott, amikor 1172-ben Béla bátyja, III. István
király meghalt. Hívei hazahívták a herce-
get, két trónkövetelõ nagybátyja már nem
élt. Béla nem töprengett: idõközben kapott
feleségével, Châtillon Annával (Ágnessel),
az antiochiai (Kis-Ázsia) fejedelemasszony
leányával 1172 elején hazatért. Itthon azon-
ban nem mindenki fogadta barátságosan az
idegenbõl jött fiatalembert. Például, Lukács
esztergomi érsek, kora egyik legmûveltebb
fõje, a párizsi egyetemen tanult, rendkívül
szigorú erkölcsû egyházi ember, nem volt
hajlandó Bélát magyar királlyá koronázni.
Béla ekkor bravúrosan megkerülte a nyakas
fõpapot, III. Sándor pápa közvetlen segítsé-
gét kérte, aki végül Adorján kalocsai érseket
bízta meg a koronázással. 

A francia mûveltség beáramlása meg-
hozta Magyarország számára a kulturális
fejlõdést, ez pedig a gazdasági fejlõdést
olyannyira, hogy Béla királyi jövedelmei
hasonló arányúak voltak az angol és francia
uralkodók bevételeihez, és a két császár, a
német-római és a bizánci után a leggazda-
gabb uralkodónak számított.

1181-ben elrendelte, hogy minden elé
kerülõ ügyet foglaljanak írásba – ez volt a
magyar hivatalos írásbeliség kezdete. Béla
idejében tûnt fel elõször a jelenlegi címe-
rünkben is megtalálható kettõs kereszt. 

Az õ szorgalmazására avatták szentté
I. László királyt. A központi hatalom megerõ-
sítése érdekében állandó királyi kancelláriát
hozott létre. András fiát keresztes hadjárat
vezetésére szólította fel végrendeletében, a
trónt pedig idõsebb fiára, Imrére hagyta.
Székesfehérváron, a bazilikában temették el.

Kedves gyermekek, ifjak! 
Történelmi sorozatunkkal elérkez-
tünk III. Béla királyunkhoz. Remé-
lem, érdeklõdéssel követitek a tör-
ténelmi arcképcsarnok újabb része-
it. Rovatunk többi részében most a
kisebbeknek kedvezünk: egy érde-
kes rejtvényt ajánlunk nekik. 

KURTA-TŐTÖS BEÁTA

A szentgotthárdi apátság megalapítása

A császárok békeközvetítője

III. Béla, a Képes Krónika ábrázolása szerint
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Kellemes délutáni napsütésben lépek a
budapesti könyvesüzletbe. Minden polcon
megszámlálhatatlan színû, formátumú, nyelvû
és árú kiadványt látni. Nem tudom eldönteni
honnan kezdjem és milyen irányba haladjak. 

Mi érdekelné jobban? – kérdezi egy segítõ-
kész hang. Az igazat megvallva: mindenik. Dön-
teni nehéz, de segítek! Tessék, itt a nyomtatott
könyvajánlónk – válaszol illedelmesen. Lapozni
kezdem: szépirodalom már a második oldalon...
Kitünõ – gondolom – szeretnek olvasni a magya-
rok! Izgatottan követem a címeket: Jane Austen
A mannsfieldi kastély, Emily Brontë Üvöltõ sze-
lek, Thomas Kenneally Schindler listája, Márai
Sándor Föld, föld!... stb. 

Tetszik, hogy értelmes regények is bekerül-
nek az ajánlóba. De mi van még? Szórakoztató
irodalomnál figyelemfelkeltõ címekre bukkanok:
Leckék vasárnapi apukáknak, Az ördög játszó-
tere, Kihantolt bûnök, Kétbalkezes istennõ... Tü-
nõdöm. A szórakoztatóból több van, mint a szép-
irodalmiból. Mi jöhet még? Gyermek- és ifjúsági
irodalom, szótárak, nyelvkönyvek, szakácsköny-
vek tucatjával, mûvészet, politika, történelem,

életrajzok (köztük a Méhkirálynõ, K.A. törté-
nete), utazás, pszichológia, egészség, természet,
képregény, hangoskönyvek. Ennyi? Nem hagy-
tam ki valamit? Visszalapozok és felbukkan:
Vallás. Összesen két könyv: Popper Péter Pilátus
testamentuma, P.G. Maxwell-Stuart Pápák kró-
nikája. Mintha kõvel dobtak volna meg. Nem
létezik, hogy ennyire hiányos legyen a vallási
kiadványkészletük! Alig villan át ez a fejemen,
meglátok egy újabb témakört: Ezoterika – négy
kiadvánnyal.

Azonnal megértettem: bár divatosnak tûnik
metrón vagy villamoson olvasni, de nem vallásos
könyvet lapozgatni, mert ez furcsának tûnhet más
mûfaj kedvelõinek. „Kinek kell, hogy csúnyán
lenézzék? Egyáltalán minek a lelkiekkel  foglalkoz-
ni? Hadd beszéljenek arról a templomban!“

Végül a hátlapon megjelenõ reklám mindent
elárul: Díjazzuk az olvasást! Nyerjen velünk
luxusautót, wellness hétvégét vagy iPodot
(zenehallgató készülék)! Egyértelmû: mindegy,
hogy mit olvasol, csak vásárolj könyvet! Nem
számít, hogy valódi érték, vagy magyartalan,
léha szövegû, csak vidd és olvasd! Fizess, mert
intelligensebbnek tûnhetsz bárki elõtt, és ha
meguntad a játékot... egy könyv úgy is jól mutat
a polcodon!

ORBÁN LEVENTE

(A szerzõ református lelkipásztor)

FIRKATOLLVONÁS

Napos oldalak

A. L.

Mikor fordul a regény mûfajához egy
szerzõ? – tettem fel magamnak a kérdést,
amikor olvasni kezdtem Bojtor István új
könyvét. Arra gondoltam, hogy eddigi
munkásságában vállalkozott már szocio-
lógiai leírásra, elemzõ értekezésre, ismeret-
terjesztõ úti beszámolóra, önéletrajzi vallo-
másra, írt egy sikeres történelmi regényt is,
széles mûfaji skálán bizonyította hát kife-
jezõképessége színeit, megjelenítõ erejét. 

Éppen ez a sokoldalúság adja meg a
feleletet kérdésemre: a téma, a hozzá való
sajátos alkotói viszonyulás, valamint a
bemutatandó világ természete dönti el a
mûfajválasztást. 

„A megigézett püspök” konfliktusa és
példázata személyes tapasztalata lehet
nemcsak a szerzõnek, hanem kortársainak
is, a megelevenítés sikere érdekében azon-
ban eltolja hõsét és korát a szubjektív nézõ-
ponttól, hogy a konkrét elemek kifejezhes-
sék az általánost, hogy az olvasó felismer-
hesse az esetlegesen túl törvényszerût,
felfedezhesse az egyediben a tipikust. 

Történelmi regénynek is tekinthetjük
Balajti Béla történetét, mert valós társadalmi
mozgások határozzák meg élethelyzeteit,
magatartásának változásait, olyan kihívá-
sokkal találkozik, amelyekkel a 20. század
közepén és második felében hazánkban
(Magyarországon – megj: a szerk.) minden-
kinek szembe kellett néznie. Középiskolás

éveitõl haláláig
kísérhetjük vé-
gig a fõsze-
replõ életútját:
a jelen törté-
nelmi próbaté-
telek elé állítja,
lehetõségek
nyílnak meg
elõtte, válasz-
utakhoz érke-
zik, mások jö-
võjéért is fele-
lõsséget vállal. 

A szerzõ lelkészt helyez a középpontba,
ezzel feszültebbé teszi a történetet, mert
Isten szolgájaként különös számadással
tartozik, evilági boldogulása mellett a lelke s
lelkek sorsáról dönt, miközben mind a
becsület síkján, mind a krisztusi út
követésében elbotlik. 

Átélt korrajz, találó helyzetkép, hiteles
emberábrázolás jellemzi a szerzõ új mûvét,
amelyben fájdalmas és kiábrándító idõsza-
kot idéz meg, s nagy tudatosággal követi a
zsoltárszerzõt: „Megnyitom az én számat,
rejtett dolgokat szólok a régi idõkrõl.”

KOVÁTS DÁNIEL

(Bojtor István: A megigézett püspök. Regény
az 1944 és 1991 közötti évekbõl. Sátoraljaújhely,
2007.)

GONDOLATOK…
...A megbocsátásról

Bosszú-uralta korunkban, a megbocsá-
tás szavakban túlságosan elcsépeltté, gya-
korlatban pedig szinte ismeretlen fogalom-
má vált. Kicsinyes bosszúállás, sértõdés
miatti szurkálódás van, sebeken való felül-
emelkedés, vagyis megbocsátás, az nincs.
Nem létezõ, vagy legalábbis ritka.

Nemcsak a 21. századi ember számára
idegen a megbocsátás. A Krisztus elõtti vilá-
got az Ószövetség könyörtelen, szemet
szemért fogat fogért törvénye uralta. Ez volt
a Lex Talionis – a megtorlás (talio) elve. A
megbomlott egyensúlyt helyre kellett
állítani: a gyilkost meg kellett ölni. Szemet
szemért, fogat fogért, életet életért. 

Jézus „közel hozta” hozzánk Isten sze-
retét, Õ a megtorlás-elvénél magasabb szin-
tû szemléletre és gyakorlatra tanít minket. A
bûn által okozott kár javítására már nem
csupán egy lehetõség van, hogy kárt okoz-
zunk a másik félnek, hanem a megbocsátás
elve. 

Õ azt mondja: még hetvenszer hétszer
is kell tudnunk megbocsátani. Mi gyakorol-
juk a megbocsátást? Tudunk-e olyan em-
bernek megbocsátani, akiben még szemer-
nyi látszata sincs a megbánásnak, aki nem
mutat õszinte bûnbánatot, mert nem a bûn-
bocsánatra vágyik, hanem arra, hogy bün-
tetlenül elkövethesse újból és újból a gaz-
tetteit? 

A mindig idõszerû tékozló fiú története
arra tanít, hogy aki õszintén bocsánatot kér,
abban új élet sarjad, aki pedig megbocsát,
az új életre „szül” – egy új élet lehetõségével
ajándékozza meg a bûnbánó felebarátját. A
tékozló fiú mélységes bánatot okoz szeretõ
atyjának, aki mégis ünneplõ szívvel fogadja
õt vissza. Az atya „kiszereti” bûnébõl a
tékozló fiát. 

Aki megbocsát, az újra méltó élethez
segíti embertársát. Bontsuk le szívünk
megkövesedett gátjait, melyek az Istentõl
kapott szeretet áramlását akadályozzák!

URI IMRE

OLVASÓLÁMPA

Regényes egyháztörténelem
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TÕKÉS-PÖTTERING TALÁLKOZÓ. Ro-
mániában a régi rendszer erõi tovább foly-
tatják a magyarellenes hangulatkeltést, a
nacionalizmus a választási évre való tekin-
tettel újból felerõsödõben van – hangoztatta
Tõkés László EP-képviselõ azon a március
26-i megbeszélésen, amelyet Hans-Gert Pöt-
teringgel, az Európai Parlament elnökével
folytatott. Pöttering elismerését fejezte ki
Tõkés László 1989 decemberében betöltött
szerepe kapcsán, és mint történelmi szemé-
lyiséget örömmel üdvözölte az EP képvise-
lõi között. A megbeszélésen Tõkés doku-
mentumcsomagot adott át, amely tartal-
mazta a Keresztény Európát rendezvényso-
rozatról szóló kezdeményezést, a kommu-
nista múlttal való szembenézés dokumen-
tumait, valamint a romániai magyarság
helyzetével kapcsolatos állásfoglalásokat. 

ZSOLTÁR- ÉS NÉPDALVETÉLKEDÕT
TARTOTTAK A VÁRADI LORÁNTFFY
GIMNÁZIUMBAN. Nyolc erdélyi és par-
tiumi református tanintézet versengésébõl a
zilahi és a sepsiszentgyörgyi került ki gyõz-
tesen. A március 29-i vetélkedõ zsoltárének-
lés kategóriáját Kisgyörgy Tünde, a Sepsi-
szentgyörgyi Református Kollégium tanu-
lója nyerte, míg a népdalversenyen Maro-
sán Csaba, a zilahi Wesselényi Református
Kollégium diákja bizonyult a legjobbnak. A
rendezvény gálamûsorral zárult, melyen a
nagyváradi Talentum zenekar koncertezett. 

KEDVES OLVASÓ! Szülõfalum, Magyar-
csaholy református gyülekezete 15 éve áll
kapcsolatban a hollandiai Berkel en Roden-
rijs-i gyülekezettel. Megadatott számomra a
lehetõség, hogy eltölthessek náluk egy évet
és megismerjem nyelvüket és kultúrájukat.
Holland nyelvtudásommal szívesen segíte-
ném más  református gyülekezetek hollan-
diai kapcsolatait is. Elérhetõségeim: villám-
levél cím: mmogyoro@yahoo.com, tel:
0261/822-226, vagy 0745/530-502, illetve a

magyarcsaholyi református parókián is
lehet érdeklõdni. Üdvözlettel: Mogyorósi
Magdolna. 

FELHÍVÁS: SEGÍTSE ADÓJA 2 SZÁZA-
LÉKÁVAL AZ ERDÉLYI MAGYAR IFJA-
KAT! A törvény értelmében Ön az állam-
nak – kötelezõ módon – befizetendõ jöve-
delemadója 2 százalékát egy civil szervezet-
nek adhatja. (Amennyiben úgy dönt, hogy
nem rendelkezik adója 2 százalékáról, eb-
ben az esetben az államkasszát gazdagítja.)
Ha az Erdélyi Magyar Ifjakat szeretné segí-
teni, kérjük, adóbevallása vonatkozó rova-
tába az alábbi adatokat írja be: 
Asociaþia Tineretului Maghiar din Ardeal/
Erdélyi Magyar Ifjak. Cod fiscal:
18084500RO04OTPV200000086512RO01
OTP BANK. 

BRÉMAI EGYHÁZI NAPOK 2009-BEN. A
jövõ évi Protestáns Egyházi Napokra a szer-
vezõk 100 ezer résztvevõt várnak. A rendez-
vény jelmondata: „Ember (Ádám), hol
vagy?” A meghívó egyházak között van az
Észak-Német Református Egyház is. Jann
Schmidt egyházelnök, a jelmondatban teo-
lógiai és társadalmi aktualitást lát. A bûn-
esetrõl szóló történetben Isten keresi az em-
bert, még akkor is, ha elidegenedett Tõle. A
kérdést szerinte így is lehet folytatni: „Em-
ber, hol vagy és hol maradsz az iránytévesz-
tés idején? Ember, hol vagy és hol maradsz
a globalizációs ártalmak és károk idején?” 

TEMPLOMI ÉRMÉT TALÁLTAK JERU-
ZSÁLEMBEN. Izraeli régészek a bibliai má-
sodik templom idejébõl származó ezüstér-
mét találtak egy kiszáradt gödörben, ami
több, mint kétezer évvel ezelõtt kerülhetett
oda. Az ezüstpénz a shekel rokona, való-
színûleg az volt a cél a pénzzel, hogy a
Bibliában megparancsolt templomadót fi-
zessék vele. Az érmét Jeruzsálem óvárosi
negyedében találták. A második templomot
a Krisztus elõtti hatodik században épí-
tették, s az még fennállt Jézus napjaiban is. 

AKI A KORSZELLEMMEL HÁZASODIK,
HAMAR MEGÖZVEGYÜL. W. Huber
püspök, a lipcsei könyvvásáron a saját vé-
lemény megformálására és kimondására
bíztatta a hallgatóságot. „Aki a korszellem-
mel házasodik össze, az csakhamar megöz-
vegyül” – mondta. Hozzátette: ma sok em-
bernek a „politikai korrektség”, illetve en-
nek látszata fontosabb, mint a világos gon-
dolkodás és saját álláspontjának a kialakí-
tása. Nem szabad mindent a korszellemnek
és az úgynevezett politikai korrektségnek
alárendelni. Kiállt a muszlimok és német
keresztyének békés együttélése mellett: ez
pesze a másik féltõl is bizonyos teljesít-
ményt feltételez, például a befogadó ország
nyelvének és értékrendjének a tiszteletben
tartását. 

NYOLCVAN KATOLIKUS TEMPLOMOT
ZÁRHATNAK BE NÉMETORSZÁGBAN.
A Hildesheimi Egyházmegye tervei szerint,
pénzügyi problémák miatt zárják be a
templomokat 2009-tõl. Közel kétszáz temp-
lom további fenntartásához pedig új beru-
házási terveket készítettek. A térségben már
az elmúlt években is be kellett zárni temp-
lomokat, 2000 óta összesen 13-at. Ezeket
lebontották vagy átalakították oly módon,
hogy ma óvodáknak vagy idõsek otthoná-
nak adnak otthont, némelyik templom pe-
dig az ortodox egyház tulajdonába került. 

Nevek, témák, rendezvények, foglalkozások,
amelyekért idén is érdemes felkeresni 
sa negyedik EMI Tábort. 
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POSTALÁDA: Megkaptuk Pelok Gabriella
(a bibliás Arany), Kovács Éva (Éltetõ erõ) és
Varga Auguszta (A kismajtényi református
templom története) leveleit! A zárójelben
jelzett írásaikat közölni fogjuk. 
l Hálás szívvel mondunk köszönetet a
Prágai Magyar Református Missziói Gyüle-
kezetnek és Bodnár Noémi lelkipásztornak
lapunk számára eljuttatott adományukért.
Isten áldása legyen a prágai magyar refor-
mátus közösségen! 

A szerk.
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