
A Kárpát-medencei református egyháza-
ink összetartozásukat közös egyházal-
kotmány elfogadásával fejezték ki május
22-én, Debrecenben. Csûry Istvánt, egy-
házkerületünk helyettes püspökét a kö-
zös alkotmány jelentõségérõl kérdeztük:

– Röviden összefoglalva az alkotmány az
állampolgároknak biztosítja az államhatalom-
ban való részvételt, azért, hogy minden tör-
vénykövetõnek joga legyen biztonságban
élni. Már a honfoglalás korától alkotmányos
keretek között élt a magyar nemzet, tehát biz-
tosított jelenléte volt polgárainak a törvény-
hozásban és a kormányzásban. 

A részekre tagolódott református egyház
ugyancsak megteremtette a maga önrendel-
kezõ intézményét, természetesen küldetését
Isten országának építésére, a hívek lelkigon-
dozására alapozva. A történelem sodrában a
magyar reformátusok közösségét országhatá-
rok szabdalták, menekültek tömege módosí-
totta. Közel száz országban élünk kisebb-
nagyobb gyülekezetekben és azokon kívül is.
Magyarország történelmi testétõl elszakított
hatalmas egyházrészek arra kényszerültek,
hogy saját intézményüket hozzák létre saját
történelmük alapjain, ugyanakkor a hódítók
törvényeit betartva. Évtizedes tapasztalat,
hogy a kisebbségi létbe nyomorított egyházak
nehezen tarthatták fent önazonosságukat az
egyre mohóbb terjeszkedõkkel szemben, akik
nemcsak területi igényüket, hanem a lelkek
felett való hatalmukat is kiélték. A református

hívek száma csökkenõben van, de ez a fogyás
kategóriákkal szembeötlõbb a lecsatolt ma-
gyar vidékeken. A Kárpát-medencében és a
világon bárhol élõ reformátusok között foko-
zódik a beolvadás veszélye. Ez a veszély az
anyaországban az egyháznélküliségben je-
lentkezik, a lecsatolt területeken a többségiek
által gyakorolt egyházak irányában mûködik,
a Nyugati világban pedig az anyanyelv fel-
adásában tükrözõdik. 

A közös alkotmány elfogadása jelentõs lé-
pés lehet a kedvezõtlen jelenségek megféke-
zésében. Természetesen hangsúlyoznunk kell,
hogy nem elég elfogadni a közös dokumen-
tumot, hanem szükséges azt szüntelen ki-
tartással, munkával, erõvel és szeretettel be-
töltenünk, érvényét kiteljesítenünk. 

A magyar reformátusok összefogása min-
dig jó hatással volt a gyülekezetekre, de eze-
ken belül az egyéni életekre. Gondoljunk a
Világtalálkozókra, a testvérgyülekezetek kap-
csolatfelvételére, határon átívelõ mozgalmak
kölcsönös felvállalására stb. Nem szabad arról
sem megfeledkeznünk, hogy voltak kezde-
ményezések, amelyek rövidebb-hosszabb idõ
után kiüresedtek, tagságuk megfáradt. Jó len-
ne elõre felkészülni arra, hogy a most dekla-
rálandó alkotmány életbeültetése figyeljen
hasonló hiányosságokra, hogy elkerülhetõ le-
gyen a megüresedés elbénító jelensége.

Magyar nemzetünk élni akar, ennek re-
formátus része legalább annyira, sõt éltetni is
akarja a következõ generációkat ezzel az al-
kotmányos testvéri összefogással. 

A debreceni Nagytemplom előtti téren az anyaországi és a határon túli református egyházak mutatták be
múltjukat, jelenüket, szolgálatukat a Kárpát-medence számos gyülekezetéből érkezett több ezer református előtt

Alkotmányos testvéri összefogás
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Harangszó
HETEDIK KÜRTSZÓ

Ima a trianoni
diktátum
évfordulóján 
FELSÉGES ISTENÜNK, mennyei édes
Atyánk! Szomorúan száll hozzád imánk
ezen a gyászos emléknapon. Nyolcvankilenc
évvel ezelőtt hazánkban zúgtak a harangok.
Gyászpompára húzták azokat. Temették az
ezeréves Magyarországot. Párizs mellett a
Trianon kastélyban akkor kényszerült aláírni
a magyar küldöttség a békekötés okmányát.
Nem béke okmánya volt pedig az, hanem
kapzsi és bosszúvágyó győztesek halálos
ítélete hazánk ellen. Egy mások által kipro-
vokált világháború bűnbakjainak kiáltottak ki
bennünket. Életképtelenné akartak nyomo-
rítani, hogy igazságtalanul megjutalmazott
szomszédaink annál jobban viruljanak. 
MENNYEI ATYÁNK, Te könyörültél rajtunk.
Nem hagytad megsemmisíteni országunkat.
Ismét bebizonyosodott, hogy jól hitték refor-
mátor atyáink, hogy magyar néped kiválasz-
tott nép. Hálát adunk, hogy most itt lehetünk
és emlékezhetünk. A gyászon győzedelmes-
kedik bennünk az öröm, hogy megtartották,
mert választott néped vagyunk. Jött ránk
második világháború, 47 évig tartó megszál-
lás, diktatúra, ám mi nagy veszteségekkel,
de túléltük. Van nemzetünk és hazánk. A
trianoni béke két haszonélvező államszövet-
sége felbomlott. Utódállamokra hullott és
csak a zsákmány marad náluk. A győztesek
közül két európai nagyhatalom gyarmat-
birodalma széthullott.
FORDÍTSD JAVUNKRA Istenünk, amit el-
lenségeink átoknak szántak. Hadd tudjunk
beléd vetett hittel, nemzeti összefogással
talpon maradni. Visszakaptuk nemzeti füg-
getlenségünket, kérünk, hogy hadd tudjunk
azzal felelősen, nemzetünk gyarapodását
munkálva élni. Add, hogy szüljenek a ma-
gyar anyák. Add, hogy határon túlra került
nemzettestvéreink békében élhessenek és
megmaradjanak magyarnak. Tégy késszé
bennünket, hogy szívünk együtt dobbanjon
velük és eredményesen segítsük őket. Adj
boldogulást, mindennapi kenyerünket add
meg és taníts szeretni téged és egymást. 
ÁMEN. 
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2 SZEGLETKO Harangszó

„…rájuk lehelle, és monda nékik:
Vegyetek Szentlelket!” (Jn 20,22)

Sokan vannak, akik csalódtak Jézusban
és Jézus egyházában. Hol a megváltás? –
kérdezik csüggedten, hiszen a kereszthalál
után sem változott meg a világ, ma is a bûn
és a halál uralkodik. Az egyházban sem él-
nek szentül, a tanítványok is gyarló embe-
rek – hangoztatják. 

Jézus mondta: „Bízzatok én legyõztem a
világot” (Jn 16,33). Sokan a csalódottak kö-
zül fölkiáltanak: Hol ez a gyõzelem? Hol
találjuk ennek legkisebb jelét? 

Emlékezzünk, Jézusban kell fölismerni
a rejtõzõ Istent és ez csak hittel lehetséges.
Ki adja meg ezt a hitet? A Szentlélek. A
kereszt jelében, a föltámadott Jézusban is
Isten van jelen, de a megtestesült Istent csak
hit által láthatjuk meg. Az apostolok csüg-
gedõ szívét a Lélek emelte ki abból és látók-
ká tette õket. Ma is ezt teszi, minden lát-
szólagos sikertelenség ellenére biztos re-
ménnyel a Lélek tölti be szíveinket. Igaz,
kívül a világ semmit sem változott, de Jézus
nem a tudományos világba jött, hogy új
ideológiát hozzon, és nem a császárokhoz
jött, hogy új társadalmi rendet teremtsen.
Jézus a szívekbe jött, hogy új embereket te-

remtsen. A zsoltáros is így könyörgött:
„Tiszta szívet teremts bennem Istenem”
(Zsolt 51). Csak a pünkösdi Lélek munkálja
bennünk a megszentelõdést. 

Ne a kinti világban keresd az Isten or-
szágát, megbocsátást, „Isten országa benne-
tek van” (Lk 17,21). Isten országa ma sincs
jelen szembetûnõ módon, nem lehet azt
mondani: Nézd, itt van, vagy amott. Min-
denütt ott van, ahol a szívek megnyílnak
Jézusnak, a Szentlélek által.

Ismerjük a csillagászatban a koperni-
kuszi fordulatot. Elõtte azt gondoltuk, hogy
a Nap forog a Föld körül. Kopernikusz ki-
mutatta, hogy Földünk is, a csillagok is a
Nap körül forognak. Krisztus a nagy Koper-
nikusz. Elõtte azt gondoltuk, hogy minden
mi körülöttünk forog, mi vagyunk a világ
középpontja s az egész gondviselés is azon
dolgozik, hogy mindenünk legyen, hogy si-
ker és szerencse kövesse minden lépésün-
ket, hogy tartson távol tõlünk minden bajt.
Jézus azonban elküldi a Szentlelket, hogy
tépje föl az önzés zárait: nem magadért élsz,
hanem Jézusért, másokért. 

Pál apostol látja a krisztusi hívek ver-
sengését, mindegyik túl akar tenni a mási-
kon: egyik a nyelvek adományával dicsek-
szik, a másik a gyógyítás, a harmadik a pró-
fétálás adományával. Pál a szívükre köti,
hogy egyetlen adomány a döntõ: a szeretet.
„Szóljak bár … angyalok nyelvén, ha szere-
tet nincs bennem, csak zengõ érc vagyok és
pengõ cimbalom. Legyen akkora hitem,
hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs
bennem, mit sem érek.” (1Kor 13) 

A Szentlélek azért jön pünkösdkor zúgó
szélben és lobogó lángokban, hogy feltörje
az önzés zárait, hogy legyen szeretet, meg-
bocsátás. Lélek nélkül lélektelen, lelketlen
világunk, s lelketlen világban nem lehet él-
ni. Lélek nélkül nincs élet, nincs krisztusi
élet. Ahogyan a félelemmel teli, zárt ajtók
között imádkozó tanítványok Jézustól kap-
ták a Szentlelket, úgy kaptuk mi is pün-
kösdkor a Szentlélek erejét, hogy megélhes-
sük a krisztusi életet gyülekezeteinkben,
hétköznapjainkban.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

A Lélek munkálta megszentelődés

Kálvin Párizsban a késõbbi Collége
Royal hallgatója lett 1532-ben és huma-
nista kiképzést kapott 1533-ig. A kor
egyik igen híres hebraistájától tanulta
meg itt a hébert. 

Humanista és reformokat latolgató kö-
rökkel barátkozott Párizsban, de nem lett
még reformátor. Budé és Erasmus volt az
eszményképe, és humanista akart lenni.
Budé a Collége Royal alapítója és vezetõje
volt. Kálvin 1533-ban doktorált Párizsban. 

Humanista tanulmányainak lecsapódá-
saként jelent meg elsõ könyve, kommentár
Seneca: De Clementia címû mûvéhez. Nem
aratott vele sikert. 

1533 õsze és 1534 tavasza között tért meg.
1533. november elsején barátja Cop Miklós, a
király udvari orvosának fia, az egyetem
rektori tisztébe lépve tartotta székfoglaló be-
szédét, mely a reformáció melletti állásfogla-
lást tartalmazta. A beszéd tömegjelenetet vál-
tott ki. Cop menekült, és elmenekült egy tu-
cat barátja is. Kálvin is elmenekült. De ez
nem bizonyítja, hogy Kálvin írta volna a Cop
beszédét. Ezt majd Béza és Colladon
gyanították elõször Kálvin-életrajzukban. 

Kálvin Angoulémba menekült Luis du Til-
let kanonokhoz, ahol álnéven élt. A kanonok
könyvtárából sokat olvasott. Augustinust, más
egyházatyák és Zwingli iratait tanulmányozta. 

1534 az utolsó Franciaországban töltött
éve. Áprilisban Navarrai Margit királynéhoz
utazott. Annak udvarában a legkiválóbb
francia humanistákkal és reformátorokkal
találkozott. Párizsba is elment, utoljára,
hogy Servettel találkozzék, aki nem jelent
meg a találkozón. 

1534-ben megírta Kálvin elsõ teológiai
mûvét „Psychopannichia” címen az anabaptis-
ták ellen. Ez év õszén nagy hugenottaüldözés
volt Franciaországban, az úgynevezett plakát-
botrány miatt. Kálvin Svájcba menekült. 

1535. januárjában érkezett Bázelbe.
Álnéven élt, kevesekkel érintkezett. Csen-
des magányában Olivetan francia bibliafor-
dítása elé írt elõszót és 1535. augusztus 23-án
aláírta a kész Institutio elõszavát. 1536 tava-
szán jelent meg élete fõmûve Institutio
Religionis Christianae (A Keresztyén Vallás
Rendszere) címen a frankfurti tavaszi vásár-
ra Bázelben. A mûvet elkapkodták. Kálvin
híres lett. 

Elõszavát I. Ferenchez (1515-1547) intéz-
te. 1534. október 17-rõl 18-ra virradó éjjel
Párizsban miseellenes plakátok jelentek
meg, ebbõl tört ki az úgynevezett plakátbot-
rány. A király hálószobájának ajtajára is ke-
rült egy plakát. Ezért kezdte el a király a
borzalmas protestánsüldözést. Kálvin isme-
rõseit megégették, nyelvüket kitépték, hogy
ne tegyenek bizonyságot. Helyettük akart
bizonyságot tenni Kálvin az Institutioban. 

Az Institutiot Kálvin átfordította fran-
ciára. Átdolgozta és bõvítette 1539-ben,
1543-ban, 1550-ben és 1559-ben adta ki át-
dolgozott formában. Az elsõ kiadás még
nem önálló mû, hanem a reformáció addigi
eredményének ügyes összedolgozása. A ké-
sõbbi kiadások a tudományban, tapaszta-
latban elmélyülõ szerzõ teljesen önálló
munkájává érett mûvét hozták. Az elsõ ki-
adás hat fejezete az 1559-es négy kötetben
80 fejezetté bõvült. 
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„SZÍVEMET HOZZÁD EMELEM” – KÁLVIN ÉLETE (3.)

Az Institutio

A Gergely István által megmintázott Kálvin-portrét
nagyvonalú formakezelés jellemzi, a négyzet
formájú alapmezőn egy körben került elhelyezésre
az ábrázolás, a reformátor szakállának hullámzó
vonalát ruházatának redői szinte ismétlik.
A megformálás különlegessége, hogy a művész
Kálvin homlokán a fő eret láthatóvá teszi,
így az ábrázolt személyben megélt feszültséget
közel engedi a nézőhöz (Millisits Máté)



Tóth-Máthé Miklós fenti címû monodrá-
máját játssza nagy sikerrel a Debreceni
Csokonai Színház február végétõl. A
Kölcsey- és Károli-díjas író (A darab címében
és szövegében a bibliafordító neve Károli alakban
szerepel, ezt tiszteletben tartva írtuk mi is ezt a
formát. Megj.: Cs. J.) a színészi pályát cserélte
fel az írás mûvészetével. 1977 óta Debrecen-
ben él és alkot, de jól ismert szerzõ Nagyvá-
radon is. 1998-ban õ nyerte Tûz és kereszt
címû drámájával a váradi színház jubileumi
drámapályázatát. 

Az elsõ magyar nyelvû, nyomtatott,
teljes Biblia fordítója életérõl régebben írt
már regényt Tóth-Máthé Miklós, majd a
Biblia éve alkalmából Én, Károli Gáspár…
címen egyszemélyes dráma került ki tollá-
ból, amelynek eljátszására Kóti Árpád
Jászai-díjas színmûvészt kérte fel. A szerzõ
az õ színészi habitusában látta megtestesül-
ni az általa megírt szerepet. 

A drámában azt kívánta bemutatni a
szerzõ, hogy milyen volt Károli Gáspár
református lelkipásztor-esperes, mint biblia-
fordító és mint ember. A cselekmény közép-
pontjában a bibliafordítás áll, de mellette a
magánélet sorscsapásai, vívódásai, örömei is
helyet kapnak. A történelmi munkák szûk-
szavúak, s ezekre a körülményekre legfel-
jebb érintõlegesen térnek ki, pedig egyálta-
lán nem lényegtelenek, hiszen Károlinak
meg kellett küzdenie velük és 1587-tõl a bib-

liafordításra összpontosítva megoldani eze-
ket. Tóth-Máthé Miklós történelmileg, lélek-
tanilag hiteles drámában írta meg mindezt.
Kóti Árpád pedig a dráma hõséhez és saját
mûvészi egyéniségéhez méltó módon for-
málta meg Károli szerepét, azaz nem csu-
pán az övét, mert számos szereplõ szövegét
kellett megszólaltatnia egymagának. Színé-
szileg nehéz feladat az, amikor egyetlen
szereplõnek részben a múltban, részben a
cselekmény jelenében zajló párbeszédeket,
vagy akár egy gyûlés vitáját kell visszaad-
nia. Kóti Árpád remekül oldotta meg ezt a
feladatot is. Beszédje szépen artikulált mí-
ves beszéd, ahogyan a dráma szövege is az.
Érzõdik a Vizsolyi Biblia veretes szövege
minden túlzó archaizálás nélkül. Kóti

mondta lemezre az idõnként gépi tech-
nikával megszólaltatott monológ szövegét
is, ami Károli tépelõdéseit szólaltatja meg. 

A gépi hangtechnikát máskor is alkal-
mazza Árkosi Árpád rendezõ, amikor refor-
mátus egyházi énekeket, mindenek elõtt
zsoltárokat szólaltat meg Berkesi Sándor ze-
netanár és kórusvezetõ válogatásában. A
díszletek egyszerûek, csupasz falak és üveg
alatt ember magasságot meghaladó, hátul-
ról megvilágított bibliai szövegrészletek,
meg egy utazóláda. A láda fedelét néha ki-
nyitja a színész és kivesz belõle írást, de
többnyire ülõ alkalmatosságként szolgál, a
darab elején pedig koporsóként. Koporsó,
amikor pestisben 1587-ben egyszerre el-
hunyt feleségét és négy gyermekét kellett
gyászoló férj és apaként prédikátori minõ-
ségében temetnie. Tisztes jelmeze a leg-
ünnepibb pillanatokban a ma is használatos
magyar református lelkészi palást, de
többnyire fehér ing, fekete csizmanadrág és
csizma. 

A darab táblás ház elõtt megy, ez is mu-
tatja, hogy hiányt pótol, mûvészi módon.
Kultúránk egy lényeges szegmensére, a ma-
gyar irodalmi nyelv bölcsõjére irányítja a
figyelmet. A keresztyén embernek különö-
sen nagy élmény, hiszen a magyarul nyom-
tatásban 1590-ben megjelent elsõ teljes bib-
liafordítás születésének emberi körülmé-
nyeibõl leshet meg fontos, rejtett mozza-
natokat. 

CS. J. 

Az Egyházkerületi Székház emeleti elõ-
csarnokában került sor a Gergely István
(1939–2008) emlékkiállítás ünnepélyes meg-
nyitójára, a XVIII. Festum Varadinum elõ-
rendezvényeként. 

Megnyitó beszédében Barabás Zoltán, a
Partiumi Magyar Mûvelõdési Céh igazgató-
ja az értékteremtés, értékátadás, illetve ezen
keresztül a generációk megszólításának fon-
tosságát emelte ki. A Wenzel Pichl Trió fellé-
pését követõen Banner Zoltán mûvészettör-
ténész méltatta Gergely István életmûvét. A
szobrászatot közösségi mûvészetként defi-
niálta, amely a társadalom önfenntartó ere-
jét jelképezi. 

Dr. Berényi Károly Hódmezõvásárhely
képviseletében Adyra hivatkozva szoros
párhuzamot vont Nagyvárad és Hódmezõ-
vásárhely között. Elõbbit Ady Pece-parti,
utóbbit „paraszt Párizsként” emlegette. Ezt
követõen Hermán M. János, a kiállítás kurá-
tora Gergely Istvánt mint „nagyszobrászt“
méltatta, különösen Lorántffy Zsuzsannáról
készült egész alakos szobra, illetve a Millen-
niumi Emlékmû okán. 

Tõkés László püspök, EP-képviselõ be-
szédében hangsúlyozta: addig él Erdély,
amíg értékeket õriz, értékeket teremt, az er-
délyi érték pedig egyben európai értéket is
jelent, annál is inkább, mivel Gergely István

munkássága nem süllyedt a provincialitásba.
Tõkés Erzsébet, a mûvész özvegye a tehet-
ség, a kitartás, az önerõ és az alázat fontos-
ságát emelte ki egy sikeres mûvészi életpá-
lya szempontjából. 

A rendezvény a Bartók teremben folyta-
tódott, ahol Szilágyi Mátyás Magyarország
kolozsvári fõkonzulja a Varadinum jelentõ-
ségét méltatta, amely a kultúra révén össze-
kapcsolja a magyar nemzetrészeket. Gergely
Istvánné vetítettképes elõadásában Kolozs-
vár történelmi temetõjének ápolásáról szólt,
Tavasz a Házsongárdi temetõben címmel. 

Az est lezárásaként Pásztai Ottó Zsolt
mérnök moderálásával a nagyváradi teme-
tõk állapotáról beszélgettek a résztvevõk.

Alkotói öröksége a holnapé

Gergely István, a közelmúltban elhunyt,
örök keresõ-kutató, nyugtalan teremtõ,
mindig egyedi utakon járó szobrászmûvész
Székelyföld szülötte volt. Múltat és jelent
ötvözve lépett alkotói ösvényére. Külön vi-
lágot teremtett szobrászata a formai-tartal-
mi megoldásokban, ez akár tér-, akár sík-
plasztikában jelentkezett. Igényes és csiszolt
szellemisége válaszol vissza minden egyes
alkotásán, nem cseveg, kerüli a látványos,
olcsó megoldásokat, a lényegre törekszik.

Úgy áll a mû mögé, hogy a részletekkel az
egész váljon tömör egésszé, szobrászi üze-
netté. Letûnt korok, elfeledett, sötétben tar-
tott, letapodott személyiségek mögé áll. Arc-
képsorozatok születtek, elõléptek szellemi
életünk nagyjai, hogy újra itt legyenek ve-
lünk a kor falán, falain. A kompozíciók, plasz-
tikai üzenetek, sajátos elvonatkoztatások,
gondolati ötvözetei korunknak, amelyeket
elõvarázsol a magával hozott batyuból, egy
„gergelyistváni világot“ teremtve ebbõl.
Mindez ma már a múlté, de a ránkmaradt al-
kotói örökség a holnapé, az itt maradottaké. 

A falakra akasztott hófehér plakettjei és
alabástrommá váló térplasztikái közt úgy
érezzük, az Úr rábólint, jelezve, hogy nem
élt hiába.

MÁRTON ÁRPÁD

Harangszó REFORMÁTUS ÉLET 3

Gergely István emlékkiállítás Váradon

Balról jobbra: Hermán M. János, Szilágyi Mátyás,
Gergely Istvánné, Banner Zoltán és Berényi Károly
a kiállítás megnyitóján

Csontos László: Károli Gáspár

„Én, Károli Gáspár…”



ZILAHON LÉPETT FEL A SHIRCHADASJ.
Április 30-án a zilahi Kálvineumban koncer-
tezett a népszerû holland gospel kórus. Az
elmúlt évek során, a mintegy 70 fõt szám-
láló csapat több alkalommal turnézott Ma-
gyarországon és a Kárpát-medence magya-
rok lakta területein. A programjuk minden
évben megújul, energikus gospel zenével
hirdetik az evangéliumot az egész világon.
2009-es turnéjuk egyetlen erdélyi állomása
Zilah volt.

Bert Leeuwis, az együttes mûvészeti
vezetõje a  koncert után elmondta, hogy az
immár 30 éve zenélõ Shirchadasj&band fõ
célja a modern zenei eszközök, a gospel és
a rock zene segítségével hirdetni a keresz-
tyénség örömhírét. A modern technika vív-
mányait felhasználó együttes fergeteges és
ugyanakkor igeközpontú koncertjével nagy
tetszést aratott a mintegy 400 fõnyi, nagy-
részt fiatalokból álló közönség körében. A
szervezésben résztvevõ lelkészek reményü-
ket fejezték ki, hogy a koncerten keresztül is
sikerült megszólítani és az egyházhoz köze-
lebb vonzani a fiatal generációt.

A koncert során befolyt adományokat a
Magyar Református Szeretetszolgálat a kárpát-

aljai árva gyerekek számára folyósítja. Isten
áldja a kórus további koncertjeit, hogy az „új
ének” sokaknak szolgáljon lelki épülésül.

ANTAL ATTILA

INTERNETES NAPLÓT INDÍTOTT A VÁ-
RAD-CSILLAGVÁROSI IFI. A csillagvaros.
blogspot.com nevû oldalon a gyülekezet if-
jai céljaikról, rendezvényeikrõl számolnak be.
„Tevékeny csoport vagyunk, minden egyes
programunk áldozatos munka után körvo-
nalazódik – írja lapunknak küldött beszá-
molójában Bíró Árpád, a csillagvárosi ifi
tagja. Az ifjak húsvéti énekes szolgálatát, a
gyülekezeti játszóházat kisfilm is meg-
örökíti, és több program beharangozója is
megtalálható az oldalon. „Remélhetõleg az
internet által és a Harangszó hasábjain mél-
tóképp hirdethetjük, hogy miként munkál-
kodik a Szentlélek ebben a kis közösségben,
amelyet mi kedves névvel becézünk: star city
– a gyülekezet nevének angol fordításával.”

CSILLAGVÁROSI IFI TOBORZÓ. Öröm-
mel tudatjuk, hogy a május 8-9-én megtar-
tott sátortábor elérte célját: megszerettettük

a konfirmandusokkal az egyházat, illetve ki-
csiny ifis közösségünket, és a szervezés is
gördülékenyen ment. Az összesereglett 10
konfirmandus és 10 ifis készen állt arra,
hogy egy éjszakát töltsön a templom kertjé-
ben, Isten szavára figyelve, szórakozva. Meg
akartuk mutatni, hogy Isten országának
közelségében is van vígasság, jókedv. Játé-
kokat szerveztünk, melyek az egész estét be-
töltötték. Utána a jól megérdemelt fejedelmi
vacsora következett, majd pihenésképpen
filmnézés. Közben énekkel dicsértük az
Urat. Reggel áhítaton és közös reggelin vet-
tünk részt, kiértékeltük az estét, és arra a kö-
zös megállapításra jutottunk, hogy hagyo-
mányt teremtve jövõre is megrendezzük.

BÍRÓ ÁRPÁD várad-csillagvárosi ifi tag

EURÓPA NAP A LORÁNTFFYBAN. Május
9. Európa Napja, ez alkalomból a Lorántffy
Zsuzsanna Református Gimnázium diákjai-
nak Szilágyi Zsolt EP-képviselõjelölt tartott
elõadásokat. Az oldott hangulatú, interaktív
beszélgetéseken Szilágyi – aki Tõkés László
EP-képviselõ brüsszeli kabinetvezetõjeként
belülrõl is megtapasztalta az uniós intézmé-
nyek mûködését – többek között az Európai
Unió jelenlegi helyzetérõl és jövõképérõl, az
Európai Parlament szerepérõl, szerkezeté-
rõl és mûködésérõl számolt be. „Európaisá-
gunkat magyarként kell vállalnunk – fogal-
mazott a Magyar Összefogás Listájának ne-
gyedik helyezettje –, büszkék kell lennünk
magyarságunkra, kultúránkra, hagyomá-
nyainkra, így válhatunk értékadó polgárai-
vá az Uniónak.” Rámutatott a nyelvtanulás
fontosságára is, hiszen nemcsak hogy em-
berként gazdagodunk minden ismert
nyelvvel, hanem egyben ez képezi a kaput
is Európa felé. A játékos vetélkedõket végül
az a diák nyerte meg, aki a legtöbb nyelven
tudott „Jó napot”-tal köszönni.
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Nagy tetszést aratott a 70 tagú együttes,
a nagyrészt fiatalokból álló közönség körében

Első sor: Póka József, Szilágyi Sándor, Nagy Emma, ifj. Munkácsi Imre, Oroszi Magda lelkipásztor;
második sor: Nyéki Enikő kántor, Nagy István, Egri Tamás, Kálmán Ibolya Tünde, Munkácsi Imre gondnok;
harmadik sor: Nyéki Zoltán, Kiss Orsolya, Borbély Ilona, Lovas Krisztina, Kis Kinga, Lajter Norbert

KONFIRMÁCIÓ ÉRKESERÛBEN. Az ér-
keserûi református gyülekezetben május
17-én került sor a konfirmálásra. Oroszi
Magda lelkipásztor és a presbiterek kísére-
tével a 13 ifjú konfirmáló a Vezess, Jézu-
sunk éneklésével vonult be a templomba –
mely ez alkalommal kicsinek bizonyult a
mintegy 350 jelenlevõnek, így padokkal kel-
lett pótolni a hiányzó ülõhelyeket. Az ünne-
pi istentiszteleten a Jn 3,35-44 és a Mt 4,19
igehelyek alapján a tanítványok elhívásáról,
Krisztus követésérõl szólt az igehirdetés.
Ezt követõen került sor az ifjak kikérde-
zésére, majd hitvallás- és fogadalomtételére
a gyülekezet elõtt. Végül minden konfirmá-
ló az emléklap mellett egy halacskás kitûzõt
kapott, hogy az õskeresztyén jelkép mindig
emlékeztesse õket fogadalomtételükre, illet-
ve bátran merjék vállalni Krisztushoz való
tartozásukat. Isten áldását kérjük ifjaink éle-
tére, hogy fogadalomtételüket megtartva,
gyülekezetüknek gazdagodására és Isten
dicsõségére éljék életüket.

OROSZI KÁLMÁN

Jövőre is megrendezik a közösségépítő
sátorozást Nagyvárad-Csillagvároson



„Ismerd meg juhaidat egyenként, törõdj gondo-
san a nyájakkal, mert a kincs nem marad meg
örökké, sem az ékszer nemzedékrõl nemzedékre!”
Péld 27,23-24. A fenti Ige arra figyelmeztet
bennünket, hogy az a kincs, ami fölött sáfár-
sággal bízott meg az Úr, nem egy elve-
szíthetetlen kincs, nem valami olyasmi, ami
ha vigyázunk rá, ha nem, átöröklõdik és
megmarad a számadásig. A sáfárság felelõs-
séggel jár, tervezéssel, törõdéssel, odafigye-
léssel, áldozattal.

A bibliai példák is azt mutatják, mennyi-
re fontos és szükséges a saját én, az egyéni-
ség a közösségen belül. Senki sem akar név-
telen, arc nélküli szám lenni a tömegben. A
rejtett nagylelkûség, a névtelenség nem
vonzó... Ez különösen nehéznek bizonyul a
nagy szervezetekben, vagy a nagy gyüleke-
zetekben, amelyeknek szükségszerûen sze-
mélytelenebb az ügyintézésük. Ezen változ-
tatni, a kapcsolatot személyesebbé tenni,
ebben nyújt segítséget a családlátogatás.

Lk 15,1-7 az elveszett juh példázata azt
tárja elénk, hogy a pásztor, nem tud örülni
a 99-nek, ha nincs ott a századik. Ez a pél-

dázat a kiteljesedésre utal, arra, hogy nincs
az rendben, hogy idõvel emberek, családok
lemorzsolódnak és eltûnnek a gyülekezet-
bõl. Igazi öröm akkor van, amikor újra
kiegészül azzal a személlyel, vagy családdal
a gyülekezet. Érte menni a századik juhnak,
mely valahol elmaradt, eltévedt, ez lehet a
családlátogatás egyik célja.

Egy másik történet, amely segít a csa-
ládlátogatás fontosságát megérteni az, ami-
kor Jézus a tömegbõl a fa tetején lévõ Zá-
keust megszólítva, hozzá megy be vacso-
rára. Zákeus maga is érzi, hogy nem a meg-
felelõ helyen van, ezért is keresi Jézus kö-
zelségét. Ez a történet a visszafogadásról, a
személyes megszólításról és a bûnbánatról
tanít bennünket. „Mert az Emberfia azért
jött, hogy megkeresse és megtartsa az elve-
szettet.” (Lk 19,10) Nekünk sem elítélni kell
azokat, akik elmaradoztak, akiket a vá-
lasztott életmód elszakított a gyülekezet kö-
zösségétõl, hanem felkínálni számukra a
visszatérés lehetõségét. 

Az egyház is éppen errõl kell szóljon. A
Jézus Krisztus váltsága nyomán lehetõvé
váló: személyes kapcsolatokról, testvéri ta-
lálkozásokról, segítségnyújtásról, családias,
bizakodó légkörrõl. Néha a lelkipásztori
munkából éppen ez hiányzik: a rendszere-
sített személyes törõdés, egyéni kapcsolat-
tartás. Lehetõséget biztosítani arra, hogy ki-ki
elmondhassa a véleményét, kérdését, gond-
jait, panaszát, legyen az személyes vagy kö-
zösségi célzatú.

A családlátogatás tudatos megélése an-
nak, hogy valamennyien a Jézus Krisztus
váltáságával szerzett család tagjai vagyunk,
melyben egy a mi Atyánk, mi pedig egymás
testvérei vagyunk. Amikor az egyik tag, a
test egyik része gyengélkedik, vagy nem
mûködik, ezt az egész test is megérzi. A csa-
ládlátogatás az egyes gyülekezeti tagokban
erõsíti a közösségtudatot, a kölcsönös fele-
lõsség érzetét, az immár nem csak szavak-
ban, de tettekben is megnyilvánuló testvéri
kapcsolatot. 

Célunk a családlátogatással, hogy egy
pontosabb képet kapjunk a gyülekezetünk-
höz tartozó családokról, különös tekintettel
azok lelki, szociális és egészségügyi helyze-
tére. Megteremteni egy családiasabb, köz-
vetlenebb hangulatot, mely által közelebb
kerülhetünk a hívekhez. Így a személyes
beszélgetéseken keresztül elvihetjük, köze-
lebb vihetjük, aktuálisabbá tehetjük az
evangélium hirdetését.

Mindazoknak, akik gyülekezetünket
csak sátoros ünnepeken látogatják, a gyüle-
kezet örömeirõl és nehézségeirõl, eredmé-
nyeirõl adunk tájékoztatást. Családlátoga-
tási tervünk szerint a gyülekezetünk terü-
letén élõ reformátusokat keressük fel utcá-

ról-utcára haladva. A látogatások hetente
kétszer történnek, szerda kora délután és
péntek délelõtt.

A családlátogatás módszere rendszerint
kapcsolatépítõ beszélgetésekkel kezdõdik,
melyben lehetõség adódik a személyes kér-
dések, problémák felvetésére. Egymás jobb
megismerése, félreértések tisztázása, Isten
szavának meghallgatása mind-mind olyan
dolgok, melyek lehetõséget teremtenek egy
harmonikusabb, teljesebb, gazdagabb
közösségi életre.

A Nagyvárad-Rogériuszi Egyházközség,
amelyben ezt a szolgálatot végezzük, egy
nagyvárosi nagy gyülekezet több, mint 2000
egyházfenntartóval. Éppen ez a nagyság az,
amely sok gyülekezet lelkipásztorát valószí-
nûleg visszatartaná, ezen szolgálat gyakor-
lásától. Tavaly december óta közel 100 csa-
ládot sikerült ilyen módon elérni. Ehhez
még hozzá adódnak azok a családok, ame-
lyeket többszöri próbálkozásra sem talál-
tunk otthon, illetve akik nem igényelték ezt
a szolgálatot.

Minden családnál kitöltünk egy kérdõ-
ívet, melyet összegezve megnézzük mely
családok, személyek igénylik gyülekeze-
tünk támogatását. Az így létrejövõ adat-
bázist egyházközségünk egyesületének, a
Confessio 2008 Egyesületnek adjuk át, mely
többek között a diakónia szervezett végzése
érdekében jött létre. 

Eddigi tapasztalataink alapján a család-
látogatás fontos tényezõ a lelkipásztor, gyü-
lekezet vezetõsége és a gyülekezethez tar-
tozó családok közötti jó együttmûködés elõ-
segítésében. Úgy gondoljuk az erre a célra
fordított idõ, nem elvesztegetett idõ, hanem
alkalmas idõ; az igényeket szem elõtt tartó
hathatós gyülekezetépítési, diakóniai köte-
lesség, és mint ilyet minden gyülekezet
számára ajánljuk.

BALOGH TÍMEA vallástanár, gyülekezeti munkás
SZABÓ ÁRPÁD CSABA segédlelkipásztor
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A Nagyvárad-rogériuszi református templom.
Hetente két alkalommal keresik fel a városnegyed
reformátusait 

CSALÁDLÁTOGATÁS

Érte menni a századik juhnak

BABITS MIHÁLY

Áldás a magyarra 
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. 
A haza, a haza egyenlõ volt mindig ezer év

óta már,
és mindig az marad, mert nem darabokból

összetákolt darab: 
egy test a mi hazánk, eleven valami! 
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.
Máskor is hevert már elkötött tagokkal. 
Zsibbadtan alélt a balga erõszakkal. 
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke, 
futni kezdett a vér elapadt erébe. 
Visszakapta ami soha el nem veszett. 
Nagyobb nem lett avval. 
Csak egészségesebb. 
Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, 
bár a világ minden fegyvere õrizze. 
Mert erõs a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság. 
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja: 
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. 
Él a nagy Isten és semmise megy kárba. 
Magyarok se lettünk pusztulni hiába, 
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek. 
Ebbõl tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erõs elõtt meg ne hunyászkodna. 
Erõs igazsággal az erõszak ellen: 
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tûnnek a zsarnokok. 
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, 
és jön az igazság, közelebb, közelebb...
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Az Úr 2009-ik évének, negyedik havának 25-
ik napján a Szamosnegyedi református temp-
lomban került sor a Szatmári Egyházmegye
Presbiteri Szövetségének konferenciájára.
Bogya Kis Ferenc lelkipásztor, házigazda mi-
nõségében üdvözölte a megjelenteket.

Sipos Miklós esperes az Ez 22,30 alap-
ján hirdetett igét. Kihangsúlyozta, hogy a
presbitereknek nem csak tanácsokkal, de
tettekkel is segíteniük kell megoldani a fel-
merülõ problémákat. Ebben sokat segít a
közös imádkozás. Tele van az életünk babo-
nasággal, az Úr napját nem szenteljük meg
imádsággal, sõt bûneinket káromlással te-
tõzzük, nem ismerjük fel a bûnt, csak élet-
formának tekintjük tetteinket. Istennél van
a bocsánat, imádkozzunk nem csak vasár-
nap, de hétköznapokon is és mindig, ami-
kor szükségét érezzük.

Tatár Miklós egyházmegyei presbiteri
szövetségi elnök köszönetett mondott a
megjelenteknek, hogy idõt szakítottak a
konferencián való részvételre. A számba-
vétel után Hajdu Sándor jegyzõ ismertette
a szövetség tavalyi pénzügyi mérlegét. Ezt
követõen Tatár Miklós a tavalyi év tevé-
kenységét ismertetõ beszámolójában szólt a
különbözõ konferenciákról, amelyeken
részt vettek, kül- és belföldön egyaránt.
Ismertette az ott hallottakat és az abból le-
vonható tanulságokat.

Kálvin élete, szolgálata címû elõadásában
Bogya Kis Ferenc lelkipásztor végigkísérte
az 500 éve született reformátor életútját. A
történelem során Svájc volt az elsõ állam,
amely szakított a katolikus vallással és a
pápával. Elõadás közben megszólaltak a
templom harangjai egy elhunyt egyháztag
emlékére, de a jelenlevõkre úgy hatott,
mintha a harang búgása azt hirdette volna,

hogy nem volt hiábavaló Kálvin János küz-
delme és szenvedése, s Európa e csücskében,
egy kis csoport Szatmár megye több refor-
mátus egyházának képviseletében az õ tana-
it követve 500 év távlatából emlékeznek rá. 

Dr. Rédei Levente az önpusztító em-
berre ható különbözõ ártalmakról beszélt. A
drogfüggõségben szenvedõ emberek az ön-
pusztítás mellett saját családjukat is tönkre-
teszik. Ugyanez mondható el az alkohol és
a dohányzás ártalmaival kapcsolatban is,

amelyek nagyon sok betegség kialakulásá-
nak okozói. Függõséget okoznak és ezért
nagyon nehéz leszokni róluk. A túlzott
kávéfogyasztás, élénkítõ hatása mellett rövi-
díti az alvásra fordított idõt, mely idegkime-
rültséghez, és a hajszálerek szûküléséhez ve-
zetnek. A mai ember reggel hamarabb nyúl
a kávéhoz, mint a Bibliához – szögezte le az
elõadó, aki értekezésében a depresszió tü-
neteire, a halláskárosodást elõidézõ hatások-

ra, valamint a tudatos étkezési szokásokra is
kitért. Nem csak gyógyszerrel lehet gyó-
gyítani, de a hit erejével is, e kettõ nem
zárja ki egymást – mutatott rá dr. Rédei
Levente.

A nõszövetség szolgálata címmel Bogya
Kis Mária lelkésznõ, Egyházkerületünk
Nõszövetségének elnöke tartott elõadást,
melyet filmvetítés egészített ki a Nõszövet-
ség Szatmárhegyen tartott egyházkerületi
szintû konferenciájáról. Végigkísérhettük
az egész konferenciát: a népviseletbe öltö-
zött hölgyek templomi bevonulását, a nõ-
szövetségek zászlainak bemutatását. Láthat-
tuk, milyen óriási munka elõzte meg az elõ-
készületet. Az elõadó példaként állította a
presbiterek elé a Nõszövetség munkáját,
mondván: míg a presbiterek választott tiszt-
ségviselõk, addig a nõk önkéntesen végzik
a szolgálatukat. Olyanok õk, mintha a gyü-
lekezetek édesanyái lennének.

Tatár Miklós megköszönte az elõadá-
sokat, külön kiemelve a nõk munkáját. Mint
mondta: érdemes tanuljunk asszonyainktól,
akik nemcsak lelkesedésben, de szervezõ-
készségben is felülmúlnak bennünket.

Sipos Miklós felhívta a jelenlevõk figyel-
mét, hogy közeleg a presbiterválasztás.
Fontos, hogy az arra rátermett embereket
válasszuk, mert a presbiteri funkció nem-
csak titulus, de kötelesség is a gyülekezet
szolgálatában. Nagy Mihály kültelki pres-
biter javasolta, hogy a tagdíjak begyûjtését
minden gyülekezetben egy adott és meg-
bízott személy végezze. 

A résztvevõk fáradtan bár, de lélekben
gazdagon térhettek haza a Szatmári Egy-
házmegye presbiteri szövetségének konfe-
renciájáról.

MEDVE A. SÁNDOR

A Szatmári Egyházmegye presbiteri konferenciáját
a Szamosnegyedi templomban tartották

Hálaadó istentisztelet Tamáshidán

Egyházmegyei presbiteri konferencia Szatmáron

Isten és emberek tetszését is elnyeri Tamás-
hidán a kívülrõl felújított templom szépsé-
ge. Ebbõl az alkalomból rendkívüli istentisz-
teletet tartottak május 3-án vasárnap, ami-
kor is igét hirdetett ft. Csûry István helyet-
tes püspök a Mk 6,49-52 alapján. Igehirdeté-
sében kiemelte, hogy amiképpen Jézus
Krisztus megérkezett és lecsendesítette a
tomboló idõjárást meg a tanítványok rette-
gését, úgy idézte elõ Jézus Krisztus megér-
kezése Tamáshidán a templom külsõ felújí-
tásán túl, a parókia felújítását, a presbitéri-
um lelkes összefogását az ünnepség meg-
szervezésében, a presbiterfeleségek áldo-
zatos munkáját, és nem utolsósorban a vala-
mivel több mint 100 lelkes gyülekezet ado-
mányaként: a 70 millió régi lejt. 

A püspök igehirdetését megköszönve
Pázmány Attila helyi lelkipásztor kiemelte,
hogy ilyen változást idéz elõ Jézus Krisztus
akkor is, amikor megérkezik a személyes
életünkbe. A gyülekezet 70 tagját köszönt-
hette a templomban nt. Mikló Ferenc, a

Bihari Egyházmegye esperese is, kiemelve a
gyülekezet áldozatvállalását. 

Hollandiából erre az alkalomra érkezett
egy nyolc fõs küldöttség a testvérgyülekezet
képviseletében, akik elmondták, hogy öröm-
mel vesznek részt az egyházközség támo-
gatásában. Anyák napja lévén a vallásórás
gyermekek szavalatai és énekei sem marad-
hattak el, akik hangot adtak az édesanyák és
az anyaszentegyház iránti szeretetüknek.

PÁZMÁNY ATTILA

JÓZSEF ATTILA

(Téged siratlak…)
Téged siratlak, büszke sirató.
Az Isten sem néz többé immár hátra
És hull a rokkant, tömzsi kis tanyákra,
Ó Ady, a magyar Ugarra hull a hó. 

Az Isten sem néz többé immár hátra
S én nem tudok kiáltni: hejh! hahó!
Pedig kiáltnék s jaj, csak elfúló
Keserves hörgés – az torkomra hágna. 

Én nem tudok kiáltni: hejh! hahó!
Pedig nagy vétket én sosem vétettem:
Fekszem hanyatt a Pusztán megdermedten
S fagyott, fehér szívemre hull a hó.

1922 végénA vallásórás gyermekek az édesanyákat
köszöntötték szavalattal és énekszóval 



„Az emberélet útjának felén, Egy nagy, sötét
erdõbe jutottam, Mivel az igaz utat nem lelém.” 

(Dante: Isteni színjáték) 
A világválságról rengeteget lehet hal-

lani, olvasni. Van rá ésszerû, és kevésbé ész-
szerû magyarázat: egyesek törvényszerû-
nek tartják a gazdaság összeomlását, mások
összeesküvést vélnek felfedezni a jelenség
mögött. Kevesebbet hallhatunk, olvasha-
tunk a lelki világválságról, pedig ezt sokkal
fontosabb lenne kezelni. Szociológusok, fi-
lozófusok beszélnek arról, hogy milyen
rossz, vagy jó hatásai lehetnek a kedvezõt-
len eseményeknek. Negatív hatása a válság-
nak többek között az, hogy egyre több a lel-
ki sérült, növekszik az öngyilkosságok szá-
ma, családok, életek mennek tönkre. Ked-
vezõ hatása nyilván nagyon kevés van. Pél-
daként egy németországi statisztikát lehet-
ne felhozni, mely szerint a válságban felér-
tékelõdött a család szerepe, és növekedett a
gyermekvállalási kedv. Amikor azt látja az
ember, hogy minden bizonytalan, ingatag
körülötte, akkor ösztönösen keresi a biztos
pontot a világban, amibe belekapaszkodhat,
amibõl erõt meríthet. A család, a gyermek pe-
dig olyan biztos pontot jelent, ami nem függ
a valutaárfolyamtól, a gazdaság állapotától. 

A lelki válság kezelésére is akadnak bõ-
ven ötletek, tanácsok. Különbözõ magazi-
nok hasábjain, internetes oldalakon olvas-
hatjuk a segítõ szándékú tanácsokat, ötlete-
ket. Némelyek azt tanácsolják, hogy kétke-
déssel fogadjuk a média híreit, kevesebbet
nézzünk híradót és olvassunk újságot. Le-
gyünk figyelmesek, óvatosak, és bízzunk a
jövõben, keressünk valami biztos lelki tá-
maszt a nehézségek idején – mondják. 

Böjte Csaba, egyik levelében a következõ
hasznos tanáccsal látja el a kétségeskedõket:
„Családod, barátaid iránti õszinte szeretetedet, azt,
hogy gyermekeiddel vidáman elmenjél kirándulni,
vagy egy zimankós este leüljél sakkozni, römizni,
azt nem tudja senki elvenni tõled. Azt, hogy egy jó
sörre barátaiddal leülj, és egymást férfiasan
ugratva elbeszélgessetek, gondolom megteheted,
még ha nem is dübörög a gazdaság.” Mindez
azonban csak azok számára jelent valamit,
akik túl tudnak tekinteni a földi gondokon,
bajokon, és nem anyagiakban mérnek min-
dent. Akik tudják, hogy az élet, mindennél
fontosabb érték. Az ilyeneknél a túlvilági
életbe vetett hit több mint egy életérzés, mely
azt mondja: „Ha nem hiszed el hogy az élet,
tényleg örökké tart, hiába úszol, belefulladsz, pedig
ott van a másik part!” (Lukács László) 

Úgy tûnik, hogy az egyháznak is el kell
határoznia, hogy milyen választ ad az el-
keseredett kérdésekre, milyen megoldást
tud nyújtani az embereknek. Persze a fõ
üzenet az ugyanaz (nem is lehet más), mint
kétezer esztendeje: „Úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!”
(Jn 3,16). A lelki válságból az egyedüli kiút
a váltság! Az üzenet megvan, de talán a kó-
doláson kellene változtatni, mert nem jut el
az emberekhez annak tartalma. 

Nemrég olvastam egy találó példát,
mely hûen jellemzi a lelkipásztorok, az

egyház mai helyzetét. A történet szerint egy
vándorcirkusz kigyullad. Az igazgató a
bohócot szalasztja a faluba, hogy segítséget
kérjen, aki már felkészült az elõadásra:
beöltözött és bemázolta az arcát. A veszélyt
fokozza az, hogy a tûz a kiszáradt, és letarolt
mezõn át könnyen átterjedhet a közelben
fekvõ falura is. A bohóc lihegve érkezik
meg a faluba és az utcán levõ emberekhez
kiállt segítségért. A falubeliek azt gondolják,
hogy a tûzesetet csupán azért találta ki a
bohóc, hogy nagyobb közönséget szerezzen
az elõadásra. Jót nevetnek, még meg is
tapsolják, hiába magyarázza elkeseredetten,
hogy a veszély valódi és a figyelmeztetés
nem az elõadás része. Az emberek nem
figyelnek reá, végül az egész falu leég.
(Joseph Ratzinger: Bevezetés a keresztény hit
világába, München, 1968). 

Az igehirdetõk helyzete a mai világban
hasonlít a bohócéhoz. Sokan állítják, hogy
mi bohóc öltözetben – ami valamikor a kö-
zépkorból maradt ránk – csupán egy elõ-
adás résztvevõi vagyunk. Ezen természete-
sen nem kell elkeserednünk, hisz Pál apos-
tol is megmondta, hogy Isten kiválasztotta
azokat, akik „bolondok” a világ szemében,
hogy a világ bölcseit megszégyenítse. A ve-
szély viszont a mi esetünkben is valódi, és
több embert még a világválság sem ébresz-
tett rá erre. Ezért egyre többen vétik el az
igaz utat, és jutnak lelki sötétségbe. Sajnos a
legtöbbször szükség van valami nagy tragé-
diára ahhoz, hogy az ember rádöbbenjen:
rossz irányba megy. Egy másik példával
élve valóban olyan a helyzetünk, mint a
nyuszi, meg a teknõc esete. Egy bizonyos
cél felé igyekeznek, és a nyuszi alkalmatlan-
kodik amiatt, hogy a teknõc milyen lassan
halad. A teknõc azonban így válaszol a nyu-
szi sopánkodására: „Te nyuszi, nagyon jó,
hogy ilyen lassan haladunk, mert rossz
irányba megyünk.” 

A legnagyobb gond, hogy az emberek
nagy része nem is tudja a célt, nincs tisztá-
ban azzal, hogy hová tart. Albert Einstein
miután áttelepedett Amerikába, egy alka-
lommal vonaton utazott. Amikor a kalauz
kérte a jegyét, akkor hosszasan keresgélte,
minden zsebét kiürítette. Idõközben felis-
merte a kalauz, és azt mondta neki, hogy
nincs szükség arra, hogy felmutassa a je-
gyét, mert biztos benne, hogy a professzor
nem potyautas. A kalauz tovább lép, de mi-
vel látja, hogy Einstein tovább keresi a je-
gyét visszaszól, hogy nyugodjon meg, nem
kell aggódnia a jegy miatt. Einstein erre azt
válaszolta: „nem is a jegy miatt aggódom,
csak ha nem találom meg, akkor honnan
tudjam, hogy hova akartam eljutni?”

Sok tanácstalan, céltalan ember van a
világon, nekik a Biblia szavaival szeretnék
útbaigazítást adni: „De egyet cselekszem, azo-
kat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén,
azoknak pedig, a melyek elõttem vannak, nékik
dõlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a
Krisztus Jézusban onnét felülrõl való elhívása
jutalmára” (Fil 3,14). 

HOVER ZSOLT

(A szerzõ református lelkipásztor.)
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TOLLVONÁS

A magyar egység útja
A magyar nemzet nem kevés tagja hajlamos ar-
ra, hogy a minõség helyett az értéktelent, az ér-
ték helyett csak az egyéni hasznot nézze. Így élik
le az életüket a nemzetgyilkos média árnyékában.
Így vezethetik nemzetünket a kommunista párt
kiszolgálói, így fertõzhetnek aljas módszereikkel
az élet minden területén, igen, sokszor egyhá-
zunkat is beleértve.

Ha valaki jobbító, gyógyító szándékkal köze-
ledik ehhez az értékvesztett társasághoz, mind-
járt felhördülnek és acsarkodnak: hagyjanak ne-
künk békét a magyarsággal, a nemzettel, a
Kárpát-medence egységével, jó nekünk úgy,
ahogy van. Igen, akár igazuk is lehet, hiszen az
igavonó sem tudja, hogy az istállón kívül is van
élet. Pedig van élet a tévé képernyõjének hatósu-
garán kívül is, van élet a beszûkült, csak ma-
gunkkal törõdõ létformán kívül is. Vajon hányan
tudják a barom létszintjére lesüllyesztettek kö-
zül, hogy milyen szinten vannak, hova, kihez
tartoznak, milyen útra tévedtek? 

A legnagyobb baj éppen itt van. Oda jutot-
tunk, juttatták nemzetünket, hogy föl kell ten-
nünk a kérdést önmagunknak: föl tudom-e is-
merni, hova tartozom? Egyáltalán felvetõdik-e a
kérdés, hogy én a saját személyemben, a saját
anyanyelvemmel, a saját hitemmel hova tarto-
zom? Ha az ember ilyen alapvetõ kérdésekre nem
tud válaszolni, vagy ha föl sem teszi a kérdéseket
önmagának, akkor válik igazán kiszolgáltatottá.
A kiszolgáltatottság legsúlyosabb foka pedig
éppen az, amikor az illetõ észre sem veszi, hogy
vele csak játszanak. Hogy nem más, mint egy
arctalan fogyasztó, aki csak egy láncszem a glo-
bális, nemzetellenes, liberális világban.

Ne hagyjuk, ne tûrjük, hogy erre az útra irá-
nyítsanak bennünket. Mert van kiút, mert van
más út is. És ez a magyar egység, az egymásért
vállalt felelõsség, a nemzetünkhöz és hitünkhöz
való tartozás és ragaszkodás útja. Mindenkiért
felelõsek vagyunk. Családunkért, egyházunkért,
gyülekezetünkért, nemzetünkért. A felelõsség
alól nem lehet kitérni. Mert egyénként eltengõd-
hetünk, mint a barom, ez csak a mi saját tra-
gédiánk, de magyarságunk fel nem vállalása
olyan bûn, ami nemcsak egyéni tragédiánk, ha-
nem közösségünk ellen elkövetett bûntett. 

Szabó Dezsõ mondta: „Minden magyar
vigyázzon, hogy vitatható elvek, múló pártok,
halandó királyok fölött akaratunkat, lelkiismere-
tünket és minden tetteinket a magyar egység val-
lása irányítsa, amely fölött vitatkozni nem lehet,
melynek nem szabad elmúlnia.”

Ez a magyar egység útja.
NAGY JÓZSEF BARNA

(A szerzõ szociális munkás.)

„Hova tart mondd csak a világ…?”
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ANYÁK NAPI ÜNNEPÉLYEK HARMINC
ÉV UTÁN. Mivel már évtizedek óta beszol-
gáló lelkészek szolgálnak a Temesi Egyház-
megyéhez tartozó Karánsebesen és Nán-
dorhegyen, az édesanyákat is csak futólag
köszöntötték. Az utolsó anyáknapja mind-
két gyülekezetben 1978-ban volt, még
Halász Sándor lelkész idejében. Május elsõ
vasárnapján Anyák napi ünnepély volt a
karánsebesi református, illetve a reformátu-
sok által is használt nándorhegyi evangélikus
templomban. Makay Botond nyugalmazott
lelkipásztor és felesége néhány verssel
köszöntötte az édesanyákat. Karánsebesen
a tiszteletes asszony, míg Nándorhegyen a
szolnoki illetõségû, de a ruszkabányai már-
ványbányánál dolgozó Palatinus Szabolcs
mérnök egy-egy szál gyöngyvirágot nyúj-
tott át ünnepélyesen a gyülekezet minden
tagjának, nõknek és férfiaknak egyaránt.

SZAKMÁRY KÁROLY

NYÁRI PROGRAMOK HADADON. A ha-
dadi Degenfeld-kastély az idei nyár folya-
mán is több rendezvénynek, tevékenység-
nek ad majd otthont. Május 16-án immár

harmadik alkalommal szervezték meg a ha-
dadi jótékonysági bált a Degenfeld-kastélyban
– mondta Kurta-Tõtös Beáta lelkész-igazgató.
Júniusban alkotótábor helyszíne lesz a kas-
tély, melyben festõk és szobrászok vesznek
majd részt. Júliusban KRISZ-tábornak ad-
nak otthont, emellett szintén júliusban ke-
rül megrendezésre a már hagyományosnak
számító angol, valamint néptánc és kézmû-
ves tábor a szatmárnémeti MADISZ szerve-
zésében.

SZILÁGYI DOMOKOS SZAVALÓVER-
SENY BATIZON. A református templom-
ban megtartott megmérettetés Rácz Ervin,
Szatmár-Kültelki segédlelkész igehirdetésé-
vel kezdõdött. A lelkész a sáfárkodás fon-
tosságáról beszélt, kiemelve, hogy az ifjúság
életében a „minden jócselekedetre alkalmas
igének” helyet kell kapnia. Király Lajos há-
zigazda-lelkész köszöntötte ezután az egy-
begyûlteket, idézve a költõ néhány alka-
lomhoz illõ verssorát. A településhez kötõ-
dõ költõ emlékének az ápolását, illetve a te-
lepüléshez kötõdõ költõ verseinek megis-
mertetését szolgáló szavalóverseny két rész-
bõl állt: elõbb a kötelezõ verseket, késõbb a
szabadon választottakat kellett elmondani-
uk a diákoknak. Király Lajos elmondta: a cél
az, hogy egyházkerületi szintûvé emeljék a
rendezvényt. A szavalóverseny végeredmé-
nye: különdíj: Kánya Réka – (legfiatalabb
versenyzõ, óvoda); I–IV. osztályok: I. Ary
Dalma (Szatmár-Láncos), II. Szilágyi
Balázs – Szilágyi Péter (Szatmár Láncos) –
Plébán Ingrid (különdíj is – Dr. Vasile
Lucaciu Ált. Iskola), III. Benkovics Barbara
(Dr. Vasile Lucaciu Ált. Iskola); V-VIII.
osztályok: I. Docsa Denissza (Mikola), II.
Szatmári Apor (Pusztadaróc), III. Harkai
Réka Karola (Református Gimnázium);
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„A példaértékû autonómiák megvalósulása
mindig a nemzeti összefogáson alapultak” –
mondta Tõkés László püspök, EP-képviselõ
a várad-újvárosi templomban tartott rend-
kívüli közéleti tanácskozáson. Május 8-án
az Egyházkerület megjelent lelkészei és
gondnokai az egyház társadalmi közszolgá-
latáról, keresztyén-nemzeti érdekérvényesí-
tésérõl tanácskoztak.

„Nem akartam vállalni annak ódiumát,
hogy meghiúsuljon az erdélyi magyarok
európai uniós képviselete, hiszen összefo-
gással sem biztos a gyõzelem, de összefogás
nélkül eleve kudarcra vagyunk ítélve” –
szögezte le beszédében a püspök.

A tanácskozáson Csûry István helyettes
püspök a Mk 8,13 alapján tartott nyitóáhíta-
tot. Jézus Krisztus velünk tart azon az úton,
amelyen hol csendes, hol háborgó vizekkel
találkozunk. Õ segíteni akar és tud – ez az,
amit híveinknek is el kell mondanunk –
szögezte le az igehirdetõ. 

Kovács Zoltán, egyházkerületi fõgond-
nok köszöntötte a megjelenteket és Salamon
László országgyûlési képviselõt, a KDNP
tagját, aki beszédében rámutatott: értékeink
és eredményeink gyakorlatba ültetéséhez,
összefogásra van szükségünk. A szónok
hangsúlyozta: Európa missziós terület, a ke-
resztyén értékek a kontinens nyugati és ke-

leti felén visszaszorultak. Sok nyomorúsá-
gunknak éppen ez a magyarázata. Jelenleg
már nem a diktatúra jelent veszélyt értéke-
inkre, hanem a fogyasztói társadalom. 

Salamon a jelenlegi gazdasági válságot
a túlfogyasztás válságának nevezte. Az
anyagi értékek eluralkodtak az embere-
ken, ezért újra kellene gondolnunk az
anyagi javakhoz való viszonyunkat. Az
anyagi javak legyenek értünk és nem mi
az anyagi javakért. Az ember végezze el a
maga feladatát, az eredményt pedig bízza
az Úristenre – zárta Tisza Istvánt idézve
elõadását Salamon Béla a várad-újvárosi
tanácskozáson, mely a résztvevõk hoz-
zászólásaival zárult. 

F. T. 

Az egyház társadalmi közszolgálatáról
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IX-XII. osztályok: I. Vajas Petra – (Pálfalva
– a Szatmári Magyar Hírlap különdíjasa),
II. Kósa Máté (Református Gimnázium),
II. Oroszi Noémi (Református Gimnázi-
um). A nyertesek értékes könyvcsomagot
és okleveleket kaptak.

(A Szatmári Magyar Hírlap nyomán)

DÍSZÍTÕ VAKOLAT. A magyar építõipar
piacon egyedülálló újdonság a DECOR-
RUSTIC BELTÉR DÍSZVAKOLAT. Templo-
mok, parókiák, lakások felújítására alkalmas
beltéri, enyhén rusztikus természetes anya-
gokat tartalmazó felületképzõ díszítõ vako-
lat. Érdeklõdni lehet Szekrényes Zoltánnál
– Tel: 0770.110-783; 0732.057-200. (x)

KERTI ELEMEK, JÁRDALAPOK. Az
ADECO art Kft. utak, terek és más felületek
lerakásához biztosít hosszú élettartamú
térburkoló köveket, járdalapokat, szegély-
köveket, kerti elemeket. További termékek:
falazórendszer, födémrendszer, kémény-
rendszer, környezettechnika, transzport-
beton. Felvilágosításért Csegõ Beniaminnál
lehet érdeklõdni. Cím: 417450 Szalárd nr.
409, Tel: 0724.274-500, illetve: www.adecoart.ro,
adecoart@yahoo.com (x)

A hadadi Degenfeld-kastély

„Beteg a mai Európa, mert a kultúrát hordozó
város elszakadt a vidéktől és így gyökértelenné
és élettelenné vált. A mai városi kultúrában élő
Európa felélte azokat az erkölcsi erőket, ame-
lyeket még a romlatlan és tiszta levegőjű vidék-
től nyert... És a kálvinizmus ősi erejénél fogva
arra van hivatva, hogy az Isten akaratával való
közösségből új lehetőségeket nyisson meg a
mai kiélt, ellaposodott, hazug kultúra számára.”

TAVASZY SÁNDOR

IDÉZŐJEL


