
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja,
mert Kölcsey Ferenc Himnusz címû
költeményét 1823. január 22-én ve-
tette papírra. Erkel Ferenc 1844-ben
zenésítette meg és aztán vált nemzeti
imádsággá, nemzeti himnusszá.

Idõbe telt, amíg eldõlt, hogy Kölcsey
Himnusza, vagy Vörösmarty Mihály Szózata
lesz-e a magyar himnusz. Vörösmarty 1836-
ban írta a Szózatot, amikor a reformellenzék
már nem kért, hanem jogokat követelt.
Kossuth megindította a Törvényhatósági
Tudósításokat. A hatalom abban az évben
megkísérelte az ellenzék megfélemlítését,
elfogatta az országgyûlési ifjúság vezetõit, a
Törvényhatósági Tudósításokat pedig betil-
totta. Ebben a helyzetben szólította fel a
hazafiakat Vörösmarty, hogy „hazádnak ren-
dületlenül légy híve, óh magyar!“ Rendület-
len helytállás nélkül nemzethalál lehet a ma-
gyarság sorsa. Nincs tehát más választás, mint
rendületlen helytállás, vagy nemzethalál.

Nem véletlen, hogy ez a felhívás azonnal
érthetõ volt a nemzet számára. Az sem vélet-
len, hogy a Szózatot Egressy Béni 1843-ban –
tehát egy évvel a Himnusz elõtt – meg is ze-

nésítette. Aztán 1848-49-ben ez a lelkesítõ
szövegû és zenéjû alkotás nagyon népszerû
lett. A szabadságharc legyõzése fordulatot
hozott a Szózat és a Himnusz egymáshoz
való viszonyában.

Világos után a csaták rendületlen megví-
vására többé nem volt mód. Gyõzött a nyo-
masztó túlerõben levõ ellen. Hála Istennek,
azonban a megjövendölt nemzethalál is
elmaradt, nem csupán a rendületlen fegyve-
res harc. A népek nem vették körül a magyar
nemzet sírját. „Európa csendes, újra csendes“
lett. „Elzúgtak forradalmai… lecsendesült és
Szabadságát nem vívta ki.” A miénket sem.
Kiderült: „Magára hagyták a gyáva népek a
magyart.” Nem elõször és nem utoljára. De
sírba nem a nemzet szállt, hanem a szabad-
ság. A nemzet túlélte. Úgy-ahogy, de túlélte.

Nagyok voltak a veszteségek, nyomasztó
volt a megtorlás, ám élni a nemzet többségé-
nek azért még lehetett. Sõt 1848 legfõbb vív-
mányai, a polgári átalakulás alapjai, a törvény
elõtti egyenlõség, a polgári tulajdonviszo-
nyok, a jobbágyrendszer eltörlése megma-
radt. Ezekre támaszkodva a testvériség és

A 2006-ban Budakeszin felavatott Himnusz-szobor V. Majzik Mária Magyar Örökség-díjas képzőművész
alkotása. A szoborkompozíció közepén álló istenalakot a Himnusz szövege veszi körül. A domborművet
21 harang egészíti ki, amelyeken ünnepnapokon nemzeti imánk szólal meg

„NYÚJTS FELÉJE VÉDŐ KART”!

Himnuszunk reménye
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A túlélõ
MEGVESZI a jegyet, aztán még veszekszik
egy sort a vasutassal az idősödő nő. Az a baja,
hogy nem lehet simán odasétálni a vonathoz,
hanem felüljáró vezet a vágányokhoz. Az pedig
sok lépcsőt jelent. Legalább ötvenet. A jegy-
árus széttárja a kezét. A néni meg mondja a
magáét. Önmagát hergeli. A vasutasnak arciz-
ma sem rándul. Szokva van. Sok emberrel ta-
lálkozik egyetlen nap is. Meg sokfélével. 
MÁR A vágánynál várom a vonatot, mikor egy
sínek között csetlő-botló emberre leszek figyel-
mes. Az előbbi néni az. Nem akart lépcsőzni,
bement hát a tilosba. Nagy csomagokkal
egyensúlyoz az akadályok között, ügyet sem
vetve a külvilágra.  
KÖZBEN a hangosbemondó egy nyugat-euró-
pai inter-cityt jelent be, ami meg sem áll ezen a
kis állomáson, hanem tovahalad a főváros felé.
33 fokos a hőség, mindenki tikkadtan áll a
peronon, – mondjam, ne mondjam? – azzal a
tipikus anyaországi tekintettel, ami oly sokat
elárul egy társadalom állapotáról. 
A HANGOSBEMONDÓ sokadjára figyelmeztet
a közeledő gyorsra. Közben a peron elejéről
kiáltozás hallatszik. Az asszony éppen azon a
sínpáron egyensúlyoz, amin keresztülhalad a
szerelvény. Olyan, mint egy film az egész: a
vonat hosszan fütyül, hatalmasat fékez, a ma-
ma meg a sínen imbolyog. Egyre csökken a
kettejük közötti távolság, magamban már te-
mettem a nénit, közben a vonat befut oda, ahol
a nő állt a csomagjával és végre megáll. Döb-
bent csend a peronon. Mi lesz most? Hogy
fogják onnan kiszedni az áldozat testét? –
cikáznak bennem a kérdések. 
AZTÁN a vonat mellett valami megmozdul. A nő
az. Összeszedi a motyóját, hátra se néz és
megy a legközelebbi padhoz. Mellette négy-öt
középkorú utas, egyikük, egy férfi emelt hangon
szidja a felelőtlenségét. Az asszony, aki pár
perce még telekürtölte az állomást az ötven lép-
csőfok miatti felháborodásával, most hallgat. A
korholó hangok is elnémulnak, a gyorsvonat
elindul, s ki-ki áll tovább a peronon, azzal a ha-
misíthatatlan magyarországi arckifejezéssel,
ami innen nézve annyira érthetetlen és idegen. 
VÉGRE a mi vonatunkat is bejelentik, jön egy
vasutas, aki majd zöldet ad. Odatrappol egy
mellettem álló imbolygó öregemberhez és ala-
posan letolja. „Tudja, hogy marha nagy sze-
rencséje volt?!” Hogy miért és hogyan kerül a
„marha” a peronra, ne tőlem tessék kérdezni. A
jelzőt helyettesíti, az odaáti magyar nyelvben.
Az öreg imbolyog, mozgatja a száját, de csak
szótagok buknak ki rajta. A gyorsbeszélő szleng-
szótáras vasutas meg csak sorolja a marhákat.
Megsajnálom a bácsit, nem tudni részeg-e
vagy csak betegség miatt nem tud beszélni s
helyette mutatok a peron elején ülő „lépcsős
nénire”, neki mondja a marha-ságokat. Vasutas
szó nélkül el, aztán jó alaposan beolvas a túl-
élőnek, aki most már nem kéri ki magának a
lépcsőmászást, persze azt sem ismeri el, hogy
hibázott. S, ha az ő olvasatában nem vétett le-
het, hogy újra megteszi. Másutt, más körülmé-
nyek között. 
KÉRDÉS, az a „marha nagy szerencsévé” degra-
dált isteni kegyelem megint ott lesz vele? Lesz-
e megint túlélő?

FÁBIÁN TIBOR

DR. CSOHÁNY JÁNOS

FOLYTATÁSA A 6. OLDALON
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„Neki növekednie kell, nékem pedig
kisebbé lennem.” (Jn 3,30)

Januárban sokan jókívánsággal ke-
ressük fel egymást, akár élõ, akár
írott szóval. Egy-egy kézfogás,
õszinte ölelés, szeretõ tekintet még
a szavaknál is jobban kifejezik tisz-
teletünket, szeretetünket, ragaszko-
dásunkat családtagjainkhoz, baráta-
inkhoz, ismerõseinkhez, gyüleke-
zeti társainkhoz. 

Az új polgári esztendõben is, mi keresz-
tyének valljuk, hogy a szeretet mindennapi
gyakorlása a legszebb és legnagyobb aján-
dék földi életünkben, s ez ha nem is olcsó
szeretet, hisz Krisztus drága vérébe került,
ingyen van, pénzbe nem kerül, csak odafi-
gyelésbe, lelki ráfordításba, szeretetbe.

Keresztelõ János „újévi” hitvallása is a
lelki gazdagság, a lelkiekben való gyarapo-
dás, növekedés forrását fogalmazta meg. Az
új év boldogsága is attól függ, hogy kit en-
gedünk a szívünkben érvényesülni, kit en-
gedünk naggyá, nagyobbá lenni. Ha az Én
önzõ akaratát, álmát, vágyát engedjük
érvényesülni, uralkodni, akkor boldogtala-
nok leszünk. Ha Krisztust engedjük lel-
künkben érvényesülni, az õ akaratát elõbb-
re tartjuk mint a magunkét, ha nagyobbá

tesszük az õ szeretetét, akaratát, mint a mi
gondolatunkat, érzésünket, ha lelkileg elõt-
te kissebbé leszünk, boldogok leszünk.

A 21. századi modern világ épp ennek a
bibliai üzenetnek az ellentétjét hirdeti. Ne-
kem kell érvényesülni, Isten és mások aka-
ratát, tettét, érzését, gondolatát kisebbé kell
tenni, nekem kell uralkodni, a rajtam kívü-
liek legyenek kisebbé. Ez a jelmondat azon-
ban az önzõség jelszava, lelketlenné, ember-
telenné, boldogtalanná teszi, formálja azt,
aki ezt tartja élete mércéjének, ezt veszi fi-
gyelembe. A modern ember ezért marad
egyedül, sõt magányos; elveszíti Istennel,
embertársaival, de még önmagával is har-
monikus kapcsolatát. Lelki egyensúlyát
nem találja, az igaz értékekkel szemben kö-
zömbös marad, a magában felismert ûrt,
ürességet igyekszik hamis tanításokkal, ta-
nítókkal, szenvedélyekkel pótolni, amelyek
még inkább boldogtalanná teszik, lelki nyo-
morékká formálják.

Drága testvérem, aki ez év elején olva-
sod e sorokat, te ne engedj a kísértésben az
önzõségnek, te ne engedd, hogy növekedjék
benned az önzõség, a közömbösség, ne en-
gedd, hogy Krisztus üzenetén kívül más ér-

vényesüljön lelkedben. Tedd magad napról
napra kisebbé Krisztus elõtt, nap mint nap
engedd, hogy õ világítson át, õ érvényesül-
jön. Csak, ha õ ad „zöld utat” gondolataid-
nak, tetteidnek, akkor érvényesítsd azokat.

Krisztusé a prioritás, az elsõbbség, ne-
künk az õ szavára félre kell állnunk.
Nekünk, tanítványoknak, soha sem lehet az
a célunk, hogy embertársainkat végleg ma-
gunkhoz kössük, ránk csak addig van szük-
sége embertársunknak, míg õ Krisztusra és
a krisztusira rá nem talál. Ha Isten kezébõl
a mi eszközi feladatunkat elkértük és be is
fejezhettük, akkor örömmel félreállhatunk,
hisz nem mi kell mások Krisztusai legyünk.
Mindnyájunknak csak Krisztus lehet és kell
Krisztusa legyen, akihez el kell érkezni, aki
mindnyájunkban, bennünk naggyá válhat. 

Keresztelõ János boldogan halt meg,
mert õ nem akart többet és nem is vállalt
többet, mint amire Isten e világra teremtet-
te: elõkészíteni az utat Krisztushoz. Krisztus
az elsõ, én és mi csak utána jövünk. Ha elsõ
akarsz lenni, a szolgálatban, az önzetlen-
ségben légy az. 

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Elsőnek lenni a szolgálatban

A legtöbb keresztyént a pokol fogalma
érdekli a legjobban. Megértem: a félelem
nagy úr! Rettegnek, hogy elviselhetetlen
gyötrelmek között elégnek. Csakugyan ló-
patás, szarvakkal rendelkezõ ördögök, szu-
rokkal teli üstökben fogják „kifõzni” belõlük
az életet? Nem! Mert Jézus azért szállt alá a
poklokra, hogy az én legnagyobb kísértéseimben
biztosítva legyek afelõl, hogy az én Uram, a
Krisztus, az õ kimondhatatlan gyötrelmével, fáj-
dalmaival és rettegéseivel, melyeket lelkében, a
keresztfán és azelõtt is elszenvedett, engem a po-
kol rettegésétõl és gyötrelmeitõl megszabadított
(Heidelbergi Káté 44. válasza).

A pokol létezésének valóságosságát a
Biblia számtalan helyen állítja. Jézus Krisz-
tusnak több mondanivalója van a pokolról,
mint bárki másnak! Sõt, Õ beszél a pusztító
gyehennáról is. Krisztus idejében a gyehen-
na azon jeruzsálemi szeméttelep neve volt,
ahol a város hulladékát égették el. Késõbb

itt hamvasztották el a bûnözõk holttesteit is
egy állandóan égõ tûzön; így vált a gyehen-
na a teljes megsemmisülés, a pusztulás
szimbólumává. Krisztus ezt példaként hasz-
nálja a kárhozatra, a halál utáni élet elve-
tettségére, amikor azok, akik földi életük-
ben Isten nélkül éltek, rosszat tettek az em-
bereknek. Vétkeztek Isten törvényei ellen,
ám nem bánták meg, ezért a gyehennára
kerülnek. Tehát mondhatni úgy is, hogy a
lelki szeméttelepre, az örökélet szemét-
telepére.

Érdekes, hogy a pokol fogalma minden
vallásban szerepel. A buddhista tanítások
szerint, hasonlóan a katolikusok purgató-
riumához, a pokolban lévõ gyötrelem lehet
idõszakos, és/vagy bizonyos fokú szenvedés
elviselése után véget érõ. Tarthat akár a vi-
lág végéig, de mégsem örökké, vagy lehet a
haláltól és/vagy a világ végétõl kezdve
örökké tartó (a katolicizmus és iszlám sze-

rint). Azonban mindenhol a lángoló tûzzel
szimbolizálják. Ez az a tûz, ami a lelkekben
ég, és nem a testekben. Akiknek itt a földön
nem kell a szeretet, a Krisztus szerinti bûn-
bocsánat, a jóság; nem kell Isten, azok lesz-
nek ott együtt!

Vajon, én ott leszek? A Káté 44. kérdése
azt tanítja, hogy Krisztus átlépte az egye-
düllét kapuját, alászállt az elhagyatottság
elérhetetlen és átléphetetlen mélységébe.
Azt is jelzi, hogy az utolsó éjen, amelyen
nem hat át semmilyen szó, amelyben olya-
nok leszünk, mint a síró és kitett gyerekek,
van egy hang, amely hív minket, egy kéz,
mely megfog és vezet. Krisztus azáltal, hogy
belezuhant a végsõ emberi magányba, utat
hasított abból, ahonnan korábban sehova
sem vezetett kiút – legyõzte a poklot.

Joseph Ratzinger Meditationen zur
Karwoche címû könyvében írja: „Már most is
megsejthetünk a valamit remélõ bizonyos-
ságban abból, hogy az elhagyatottság legmé-
lyebb órájában nem leszünk egyedül. S mi-
közben lázadozni kezdenénk Isten halálá-
nak sötétsége ellen, hálásak leszünk a fé-
nyért, amely ebbõl a sötétségbõl reánk
árad.”

Egy fény. Krisztus bûnbocsátó és új éle-
tet adó örök fénynyalábja. Lelki világossá-
got szül, ami széttépi a pokol fekete gyol-
csát. Mert engem a pokol rettegésétõl és gyötrel-
meitõl megszabadított!

ORBÁN LEVENTE

HISZEM ÉS VALLOM

Lángoló tisztítótűz
Ha meghalok, mi következik? Pokol vagy mennyország? Álom vagy valóság?
Végleges megsemmisülés, vagy reinkarnáció? Újjászületés itt a földön, vagy
más dimenzióban? Ezek olyan kérdések, melyek naponta felszínre kerülnek.
Boncolgatjuk, alátámasztjuk, de továbbra is kétkedõn félredobjuk.



Megbecsüli-e mártírjait
a jelen? Hiszen annak
tisztázásáig sem jutot-
tunk el, hogyan viszo-
nyulunk azokhoz, akik
nem voltak a meghátrá-
lás emberei – hangoz-

tatta a Zsid 10,38-11,1 alapján tartott prédi-
kációjában Tõkés László püspök. Varga
Andrea történészt idézve hozzátette: Sass
Kálmánék és nemzedékük a változás elõ-
készítõi, 89 elõhírnökei voltak. 

Érdektelenség és kettõs mérce érvénye-
sül a kommunizmus bûneinek feltárása és
elítélése kapcsán – mutatott rá az igehirde-
tést követõ beszédében a püspök, hozzáté-
ve, hogy várhatóan március folyamán az
Európai Parlament plénuma elé kerül a
kommunizmus áldozatainak ügye. 

Sass Kálmán egyenlõ félként levelezett
a kor nagyjaival: Nagy Ferenccel, Tildy Zol-
tánnal, Illyés Gyulával – mondta sodró
erejû elõadásában Tófalvi Zoltán történész.
Sass egyik tanulmányára is utalt, melyben a
szerzõ a kisebbségi kérdés egyetlen járható
útjának a kantonális Magyarország létreho-
zását látta. Tófalvi Sass Kálmán vallatásáról
elmondta: a hatóságok egy kaktuszfajtából
készült gyógyszerrel vallatták, ami beszéd-
kényszert vált ki. 

A templom falán elhelyezett Sass-em-
léktábla megkoszorúzása elõtt Forró László
lelkész-elõadó-tanácsos Sass Kálmán iskola-
alapító, közösségszervezõ és vállalkozáste-
remtõ tevékenységét emelte ki. A koszo-

rúzás során az emlékezõ gyülekezet el-
énekelte a Krasznahorka büszke vára… kezde-
tû kuruc dalt. A gyülekezeti ház bejárata
mellett Veronika testvér – polgári nevén:
Földesi Ilona – emléktábláját koszorúzták
meg. Földesi Ilona Sass Kálmán mellett szol-
gált Mihályfalván, 1957-ben õt is letar-
tóztatták. 

A gyülekezeti ház tetõterében Sass Kál-
mán életérõl és koráról nyílt kiállítás, ahol
személyes tárgyai és az Egyházközség do-
kumentumai mellett a lelkipásztor palástját
is megtekinthették az érdekklõdõk. A meg-
nyitón dr. Maróth Miklósné dr. Jeremiás
Éva mihályfalvi gyökerekkel rendelkezõ,
anyaországban élõ professzorasszony mon-
dott beszédet. 

F. T. 
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SASS KÁLMÁN MÁRTÍRHALÁLÁRA EMLÉKEZTEK

A változás előkészítői
Sass Kálmán lelkipásztorra emlékeztek Érmihályfalván
december elsõ vasárnapján, kivégzésének 50. év-
fordulóján. A délelõtti istentiszteletet elõadás, koszorúzás
és kiállítás-megnyitó követte. 

A Sass Kálmán emlékére állított tábla alatt Forró
László (képünkön balról az első) mondott beszédet 

Második alkalommal került meg-
rendezésre Pósalakán a Sebes-Körös
Menti Református Ifjúsági Csopor-
tok Találkozója december 6-án, dél-
elõtt 9 órai kezdettel. A hideg esõs
idõjárás ellenére szép számmal ér-
keztek a fiatalok, mintegy 85-en,
különbözõ gyülekezetekbõl. 

A pósalakai gyülekezet lelkipásztora Pál
László és neje Pál Timea zene-vallástanár-
nõ szervezõk fogadták a mezõtelegdi, pusz-
taújlaki, mezõtelki, köröskisjenõi, fugyi,
örvendi, révi, élesdi és magyarkéci ifjúsági
csoportokat. A fiatalok számbavétele után a
zenekar ifjúsági énekekkel hangolta a
közösséget az elõadásra.

A meghívott elõadó Mike Pál magyar-
kéci lelkipásztor A Biblia az életemben – ho-
gyan olvassam a Bibliát? címen tartott elõ-
adást. Interaktív elõadásmódjával hamar
megtalálta a hangot a fiatalokkal. A fiatalok
õszinte hozzászólásaiból kiderült, hogy
nagyon keveset olvasnak, a Bibliát pedig
nagyon ritkán. Az elõadó hangsúlyozta a
Biblia jelentõségét, mondván, hogy attól hi-
teles, attól különbözik más könyvektõl,
hogy Isten szava. A Biblia nem egy kitaláció,

hanem a megbízható könyv, mert rengeteg
vér tapad hozzá, sokan az életüket feláldoz-
ták érte. Nem nassolni való, hanem alapétel
a lelki táplálkozásban, ha azt akarjuk, hogy
lelkileg egészségesek legyünk. A Biblia nem
egy receptes könyv, ami mindenre konkrét
lépéseket ad, hanem irányelvet, tanácsot,
támogatást nyújt. Ezért idõt kell szánni arra,
hogy a tudatunkig eljusson az Isten Igéje,
aztán a szívünkbe. Fõ üzenete összefoglalva
olvasható a Jn 3,16-ban: „Mert úgy szerette
Isten ezt a világot, hogy egyszülött Fiat ad-

ta, hogy valaki hiszen benne el ne vesszen,
hanem örök élete legyen”. A Biblia elsõsor-
ban arról szól, hogy Isten mit tett értünk. Az
elõadás után kiscsoportos beszélgetések
következtek, majd uzsonnával, teával kínál-
ták a vendégeket. 

A program második felében következett
az ifjúsági közösségek bemutatkozása, majd
az alternatív programok: kézmûvesség,
csuhé-angyalkakészítés, interaktív játékok,
és filmnézés a Da Vinci kód cáfolatáról. Meg-
lepetésként a Mikulás is meglátogatta a fiata-
lok közösségét, mindenkit megajándékozva
egy Mikulás sapkával és sok-sok mosollyal. 

Az énekek, ismerkedés, beszélgetés,
Isten Igéje, játékok, a fiatalok nyitottsága és
Isten áldása elfeledtette az esõs, hideg idõ-
járást és egy szép, lelkileg gazdag napot
köszönhettünk a mi Urunknak. A vendégek
finoman elkészített paprikás gulyást kóstol-
hattak, mielõtt haza utaztak volna. A pósa-
lakai gyülekezet tagjai, fiataljai, nõszövetsé-
gének adományai, segítsége által vált valóra
ez az ifjúsági találkozó, ami egy maradandó
élmény, a jövendõre nézve pedig bíztató,
hogy érdemes volt megszervezni és részt
venni a szórványban élõ fiataloknak. Soli
Deo Gloria!

PÁL LÁSZLÓ

Sebes-Körös Menti Ifjúsági Találkozó

Vidám ifjak és lelkészeik a Mikulás társaságában.
Második alkalommal tartották meg a Sebes-Körös
menti ifjúsági találkozót

„Tömve volt mindig a templom, amikor
Kálmán prédikált. Oly vakmerően prédikált,
hogy több alkalommal megdöbbentem az
olyan nyílt kijelentésein, hogy ‘nem Hitler és
nem Sztálin intézi a világ sorsát, hanem a
magasságos mennybéli Úristen!’ Az ilyen
harsonást nem csoda, ha igyekeztek minél
hamarabb elnémítani az ellenségek, akik
pedig több oldalról támadtak reá, éppen
azért, mert rendkívüli egyéniség volt.” 

BALASKÓ VILMOS

„Az Érmellék
messiása”
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Tavaly karácsonykor Bogya Miklós,
a gyülekezet lelkipásztora azt ígér-
te, hogy 2008. karácsonyán az új
templomban ünnepelünk. Akkor
pirosban állt az épület, befedve,
nyílászárók nélkül. Vegyes érzé-
sekkel fogadtuk ez az ígéretet, mert
általában az a tapasztalat, hogy az
építkezések igencsak elhúzódnak.
De a munkálatok beindulásával
mindinkább valósággá vált a re-
ménység. December elejére a szó-
szék kivételével minden elkészült
az épület belsejében, megtörtént a
nagytakarítás, s ezáltal alkalmassá
vált istentisztelet tartására.

Isten iránti hálával köszönjük meg az
adományát annak a harminchét egyházköz-
ségnek, ahol kórusunk adománygyûjtõ kör-
útja során szolgált. Köszönetet mondunk
minden magánszemélynek, cégnek, Élesd
város önkormányzatának, az Egyházkerü-
letnek, a megyei RMDSZ-nek, a Kultusz-
minisztériumnak, akik támogatása nélkül
nem épülhetett volna fel a templomunk.

December 24-én este a templom zsúfo-
lásig megtelt helybéli és más településekre
elszármazott hívekkel. Katolikusok is jöttek
az istentiszteletre, vagy azért mert van
rokonuk a gyülekezetben, vagy csak egy-
szerûen osztozni akartak örömünkben. Pót-
székeket és padokat helyeztünk el, hogy
mindenkinek legyen ülõhelye. 

A lelkipásztor köszöntõ szavai után az
egyházközség kórusa nyitotta meg az ünne-
pi istentiszteletet. Stefáncsik Etelka el-
mondta Túrmezei Erzsébet Otthonom címû
versét, amely arról szól, hogy a templom
sok minden kell legyen az életünkben.
Elsõsorban otthon, ahol mennyei Atyánk
vár minket; megterített asztal, amelynél lel-
ki eledellel táplálja a Hozzá járulókat; mû-
hely, amelyben formál bennünket, és min-
denekelõtt mennyei hajlékunk földi mása.
Szavalat után a kórus elénekelte a Schneider
Arnold zenetanár által három szólamra átírt
150. zsoltárt. Isten iránti hálánk kifejezése

volt ez, amiért megsegített minket, hogy
tizenhét hónappal az alapkõletétel után az
új templomban ünnepelhetjük Krisztus
Urunk születését.

Ezt követõen az Itt állok jászolod fölött
kezdetû énekkel készültünk az Ige hallgatá-
sára. A lelkipásztor Lk 2,1-14 alapján rámu-
tatott arra, hogy több mint 2000 évvel ez-
elõtt Isten munkálkodott a politikumban a
római császár rendelete által, valamint a
szent család életében és a mennyben is, ahol
az angyalok örvendeztek, s átléptek a látha-
tatlan világból a látható világba, hogy hírül
adják a pásztoroknak a Megváltó megszüle-
tését. Így teljesedett be, amit a próféták által
Isten a választott népnek ígért. Isten ma is
munkálkodik: a politika által is, a mi sze-
rény anyagi körülmények között élõ család-
jainkban is, ezért épülhetett fel ez a temp-
lom Isten karácsonyi ajándékaként szá-
munkra. 

Az istentisztelet a gyermekek és fiatalok
szolgálatával zárult, akik énekeltek, verset
mondtak, betlehemest adtak elõ. A Csendes
éj éneklésével zártuk istentiszteletünket,
minekutána a diakónusok kiosztották a
karácsonyfa alatti csomagokat. A presbiterek
kaláccsal kínálták a kivonuló híveket. Laka-
tos Mária gondnok mécses átadásával kí-
vánt áldott karácsonyt. A gipszbõl öntött és
kézzel festett mécsestartók Bogya Miklósné
Tímea tiszteletesasszony és tanítványai
keze munkáját dicsérik.

Karácsony elsõ napján úrvacsorai kö-
zösséggel egybekötött istentiszteletre hívta
a harangszó a híveket. A prédikáció a Jn 1,1-
12 alapján szólt. A lelkipásztor kiemelte,
hogy Krisztus világossága olyan fontos szá-
munkra, mint a napfény a szobanövények-
nek. Csak úgy élhetünk teljes életet, ha
Krisztust – aki a világosság – befogadjuk a
szívünkbe. A délutáni istentiszteleten foly-
tatódott a Lk 2. részének tanulmányozása a
15-20. versekkel. Az angyalok nemcsak hírül
adták a pásztoroknak a Megváltó megszüle-

tését, hanem küldték õket, hogy induljanak
el és találják meg a jászolban fekvõ kisgyer-
meket. Nekünk a pásztorokhoz hasonlóan
kell cselekednünk – szólt a lelkipásztor, vágy-
nunk kell arra, hogy találkozzunk az Úr Jé-
zussal. Ezért kell nekünk odamenni, ahol
hangzik az ige, de ne csak a templomig jus-
sunk el, hanem az élõ Jézus Krisztusig. Ige-
hirdetés után Sánta Ferencné elszavalta Baja
Mihály Karácsony hívogatása címû versét.

A karácsonyi ünnepségsorozat záró is-
tentiszteletét ünnep második napján tartot-
tuk. Ezen az istentiszteleten is szolgált a kó-
rus. Elõször Ürögdi Ferenc Itt a karácsony
címû verse hangzott el Stefancsik Péterné
tolmácsolásában, majd a kórus elénekelte a
három szólamra átírt Messze napkeletrõl
kezdetû karácsonyi éneket, amelynek mind
az öt versszaka így végzõdik: Csillag a vezér.
Sánta Olga saját költésû versével örvendez-
tette meg a gyülekezetet. Az ünnep másod-
napi igehirdetés alapigéje a Mt 2,1-2.10-12
volt. A prédikáció és az ének egyaránt a
napkeleti bölcsekrõl szólt, akik keresték a
zsidók királyát, akihez a csillag vezette el
õket. Tanúi lettek a csodának, amely meg-
változtatta életüket. Leborulva imádták a
kisdedet és ajándékokat adtak neki. A lelki-
pásztor elmondta, hogy amióta Feketeerdõn
szolgál az itteni hívek életében is sok
változást tapasztalt. Sokan szolgálják az Urat
azokkal a tálentumokkal, amit áldásként
kaptak Istentõl.

Úgy vélem és remélem, hogy mind-
annyiunk számára emlékezetes marad ez a
karácsony, és reménykedve várjuk a követ-
kezõ nagy eseményt, amikor Isten segítsé-
gével felavathatjuk a már teljesen elkészült
templomot. Ezért imádkozunk kitartóan
mindenható, szeretõ és irgalmas Atyánk-
hoz, hogy továbbra is segítsen minket és
áldja meg munkánkat.

ÖZV. SCHNEIDER FERENCNÉ PIROSKA

Bogya Miklós lelkipásztor családja körében,
az újonnan épült feketeerdői templomban

Első karácsony az új feketeerdői templomban 

„Felemelő istentiszteleten vettünk részt
Feketeerdőn július első vasárnapján.
Enyhén ívelő hegyormok tövében gyüle-
keztek több, mint kétszázan Élesdről és
Telegdről is, és még ki tudja, hány hely-
ről az elszármazottak, hogy letegyék az
új templom alapkövét. A helyet az élesdi
polgármesteri hivatal ajándékozta a
gyülekezetnek.”

(Csomay Árpád: A templomnak
alapja vettessék, Harangszó, 2007
augusztus, 15. szám)

PILINSZKY JÁNOS

Milyen felemás
Milyen felemás érzések közt élünk,
milyen sokféle vonzások között,
pedig zuhanunk, mint a kõ
egyenesen és egyértelmûen.

Hányféle szégyen és képzelt dicsõség
hálójában evickélünk, pedig
napra kellene teregetnünk
mindazt, mi rejteni való.

Milyen megkésve értjük meg, hogy a
szemek homálya pontosabb lehet
a lámpafénynél, és milyen
késõn látjuk meg a világ
örökös térdreroskadását.



Rendhagyó eseményekre került sor
december 9-10-én az Európai Parla-
mentben. A Biblia éve jegyében nem-
zetközi Biblia-kiállítást, másnap pe-
dig Kereszténység és Európa címen
ökumenikus konferenciát tartottak. 

Tõkés László 2008 januárjában kapta
meg EP-képviselõi mandátumát, február-
ban benyújtotta a kérést a bibliakiállítás
megszervezéséhez, márciusban jóváhagy-
ták – sorolja a tárlat létrejöttéhez vezetõ
utat Szilágyi Zsolt. Az EP-képviselõk man-
dátumuk során egy kiállítás megszerve-
zésére jogosultak. 

Mintegy 120 érdeklõdõ – köztük ma-
gyarországi és erdélyi EP-képviselõk, vala-
mint az ez alkalomra érkezett népes erdélyi
és partiumi küldöttség – jelenlétében került
sor a kiállítás megnyitójára, melyen 26 or-
szág Bibliáit mutatták be. A gazdag Biblia-
gyûjteményt Gy. Szabó Béla fametszetei és
Méliusz Juhász Péter Jób-fordítása egészí-
tette ki. Utóbbi hasonmás kiadása erre az
alkalomra készült el. 

Ezelõtt alig több mint húsz esztendõvel
az én erdélyi – romániai – egyházamban,
volt püspököm hathatós közremûködésé-
vel, még papírmalomban zúzták be a nyugati
testvéreink ajándékaképpen érkezett, mint-
egy tízezer bibliát, és WC-papírt gyártottak
belõlük – emlékeztet beszédében Tõkés
László püspök, EP-képviselõ. Istennek cso-
dája, hogy ilyen elõzmények után, most egy
nemzetközi bibliakiállítás szervezésében ve-
het részt kétszeres kisebbségben élõ, elnyo-
mott – királyhágómelléki – református ma-
gyar egyházam és az a Nagyvárad, mely a
„magyar Biblia földjének” központja, és
amelynek nevéhez az egyik legértékesebb
magyar nyelvû bibliakiadás: az 1660-ban
megjelentetett Váradi Biblia fûzõdik.

Szilágyi Zsolt az Európai Parlament el-
nökét a keresztyén vonal támogatójaként
említi. Errõl Hans-Gert Pöttering maga is
bizonyságot tesz beszédében: Az imént rá-
jöttem, hogy Isten minden nyelven beszél,
de ma kiemelten magyarul – utal Tõkés

László pár perccel korábbi beszédére. Hoz-
záteszi: Európát nem lehet megérteni ke-
resztény gyökerei nélkül. Partium ennek a
változhatatlan igazságnak élõ példája. 

A magyar kultúra az elsõ nemzeti fordí-
tások óta eleven szellemi-lelki párbeszéd-
ben él a Bibliával – hangsúlyozza a Schmitt
Pál által felolvasott üzenetében Sólyom
László köztársasági elnök, a kiállítás fõ-
védnöke.

A másnapi ökumenikus konferencián
jeles meghívottak – Piotr Mazurkiewicz, az
Európai Közösség Püspökkari Konferenciái
Szövetségének fõtitkára, Hannu Takkula
EP-képviselõ, Rüdiger Noll CEC-fõtitkár és
mások értekeznek. Nyitóáhítattal Sipos
Miklós esperes, az Esperesek Kollégiuma
elnöke (Tit 1,16), záróáhítattal Püsök Csaba,
a Királyhágómelléki Lelkészértekezlet el-
nöke szolgál (Mt 5,14-16). 

Európai parlamenti képviselõként ve-
gyes érzésekkel kellett tapasztalnom, hogy
az ideológiai alapokon álló ateista materia-
lizmus – keleti – világából a szekularizálódott,
nyugat-európai fogyasztói társadalom vul-
gáris materializmusának a világába csöppen-
tem – mutat rá beszédében Tõkés László.
Mint mondja: ebbõl a sajátosan ellent-
mondásos helyzetbõl kiindulva hirdette
meg a Keresztény Európát! elnevezésû prog-
ramot, és ennek a missziói tervnek a részét

képezi a brüszszeli
Biblia-kiállítás, vala-
mint a Keresztény-
ség és Európa kon-
ferencia. 

Gál Kinga EP-
képviselõ a szeretet
fontosságát hangsú-
lyozza és arra fi-
gyelmeztet, hogy a
szeretet, csakúgy,
mint az együttélés-
re való nevelés kezd
kiveszni a családok-

ból, az iskolából, az oktatásból, a mai társa-
dalomból. A keresztény felebaráti szeretet
minden szinten egybe tudja forrasztani az
emberi társadalmat – mutat rá Fejes
Anzelm Rudolf, a Premontrei Rend nagy-
váradi fõapátja. Hozzáteszi: minõségi idõt
kell biztosítani a családi élet megéléséhez. 

Az egyház és az állam közti viszony
egyik alaptétele az egyház autonómiájának
tiszteletben tartása. E jogokkal való élést
messzemenõen akadályozza a román hata-
lom centralista berendezkedése és a meg-
megújuló nacionalizmus – mutat rá Incze
Zsolt lelkipásztor. A hollandiai Tóth Miklós
Ravasz Lászlót idézi: Kelet és Nyugat között
a magyarságnak egy útja van: fölfelé. Hang-
súlyozza: a magyarságnak missziós feladata
van a világ felé. Surján László EP-képviselõ
a keresztyének közéleti szerepvállalására
biztat. Ezzel kapcsolatban rámutat: sajnos
az európai keresztyénség nincs „hitvalló
hangulatban”, egyfajta önkéntes katakomba-
élet jellemzi. 

Az Európai keretek és helyi távlatok alcímet
viselõ értekezleten az erdélyi egyházi dele-
gáció részérõl felszólal még többek között
Forró László elõadó-tanácsos, Csíki Sándor,
az Erdélyi Nagycsaládosok Szövetségének
képviselõje és Gazda István temesvári
lelkipásztor. Csûry István helyettes püspök
beszédét Anca Tibor ökumenikus referens
ismertette.

F. T.  
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Ige és keresztyénség az Európai Parlamentben

„Isten minden nyelven beszél, de ma kiemelten magyarul”. Hans-Gert Pöttering, az Európa Parlament
elnöke Tőkés László püspök, EP-képviselő, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök és Kovács
Zoltán egyházkerületi főgondnok körében

A háttérben az erdélyi, királyhágómelléki küldöttség tagjai a konferencia résztvevői között

Erdélyi vártemplom a
konferencia plakátján



1. Presbiter lehet a gyülekezet minden
választásra jogosult – férfi vagy nõi – tagja,
aki tisztességes és egyházias életet él.

2. A presbitereket a gyülekezet választja
az egyházi szabályzatban meghatározott
idõre. Minden gyülekezet felelõs tehát
presbitereiért, mert megválasztotta õket.

3. Nem választható presbiternek az, aki
az istentiszteleteket nem látogatja rendsze-
resen, aki erkölcstelen életet él, részeges, ká-
romkodó, irigy, haragtartó és önzõ, aki fon-
tosabbnak tartja saját javát, mint a kö-
zösségét.

4. A jó presbiter élete tiszta, élettársát
megbecsüli, gyermekeit fegyelem alatt
tartja. A hit tisztasága felett családjában is
õrködik, és rendszeresen olvassa a Bibliát,
rendszeresen imádkozik.

5. Az istentiszteleteket családjával
együtt szorgalmasan látogatja, az úrvacso-
rában minden alkalommal részt vesz.

6. Gyülekezete és egyháza javára szív-
vel és örömmel adakozik. Vezetõivel, lelké-
szeivel, presbiter társaival szemben testvéri
szeretettel és bizalommal viselkedik. Az
egyház ügyeit világi hatóságok elõtt úgy
védi és szolgálja, mint saját érdekeit. Egy-
házi törvényeinket ismeri, azokat megtartja.

7. A presbitérium kötelessége felügyelni
a gyülekezet hitelére, erkölcsi magaviseleté-
re, gondozni a gyülekezet anyagi és szel-
lemi ügyeit.

8. A presbiter a gyûléseken, az ott folyó
tanácskozásokban és munkákban részt
vesz. Magát komolyan és higgadtan viseli.
Ha a gyûlésen vita vagy személyeskedés
merül fel, kötelessége figyelmeztetni a he-
veskedõket, hogy nem csak saját, hanem
Isten közösségének ügyében kell dönte-
niük. Minden tárgyhoz nyugodtan és leg-

jobb meggyõzõdése szerint szól hozzá.
Amit jónak tart, nyíltan kimondhatja, anél-
kül, hogy vele bárkit is sértene. Nehéz
ügyek tárgyalásától sem gyávaságból, sem
kétszínûségbõl el nem marad. Ha a többség
mást határozott, mint amit õ helyesnek tart,
a többség akarata elõtt meghajol, és annak
engedelmeskedik. Ha a határozat meggyõ-
zõdése szerint helytelen vagy éppen káros,
a többség határozata ellen akkor sem izgat,
hanem törvényes úton keresve igazát,
igyekszik maga jóvá tenni a dolgot.

9. A presbiterek a lelkipásztor munka-
társai, ezért azt minden munkájában hûsé-
gesen támogatniuk kell. A gyülekezet min-
den egyes tagjáért õk is felelõsek lévén, kö-
telességük arra igyekezni, hogy a gyüle-
kezetben Isten félelme és tisztelete uralkod-
jék, s a jó erkölcs otthonos legyen. A lel-
késszel együtt kötelesek: a viszálykodókat
békességre inteni, a tehetõseket áldozat-
készségre buzdítani, a szûkölködõk és nyo-
morultak ügyét támogatni, az elhagyottakat
felkarolni, a gyengéket erõsíteni, a bûnbe-
esetteket a jó útra visszatéríteni, a meg-
térõket gondozni.

10. A presbiter buzdít Isten Igéjének ol-
vasására, az igehirdetés hallgatására, s arra,
hogy kétségeivel bárki bizalommal keresse
fel a lelkipásztort, bízzon annak tanultságá-
ban és tapasztalatában, s ajánlásaira hallgas-
son. A presbiter az õreá bízott személyeket,
családokat lelkiismeretesen látogatja, kö-
rükben beszélgetéssel és más módon Isten
iránt ébreszt tiszteletet. A nyerészkedõ,
mértéktelen és szeretetlen tagokat szeretet-
tel megdorgálja, s a jó útra visszavezetni
iparkodik.

11. Pénzben, dicsõségben, az emberek
háládatosságában való jutalmat a presbiter

munkájáért nem kér és nem vár. Erkölcsi
jutalma az, hogy részt vehet a gyülekezet, s
ezáltal Isten országának építésében.

12. Elméjében a presbiter szüntelenül
maga elõtt tartja, hogy õt Isten nem
uralkodni, hanem szolgálni hívta, s kéri
Istent, legyen segítségül erõtlenségében,
tegye õt méltóvá erre a feladatra, hogy
egész életében hittel tudjon járni azok elõtt,
akiket Isten reája bízott.

(Egyházszervezet.hu)

A presbiter kiskátéja
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összefogás alapján a szabadság visszaszer-
zése sem tûnt annyira reménytelennek.

Az elnyomatás évtizedében aztán a
fennkölt és hõ imát rebegõ Himnusz
elfoglalta elsõ helyét ikertestvére, a Szózat
elõtt a nemzet tudatában. A Himnusz
nemzeti imádsággá magasztosult. Bibliai
képei a protestáns reformációs meggyõzõ-
dést idézték. Úgy, ahogy Kölcsey a
debreceni református kollégiumban tanulta.
Isten választott népe a magyar. Lám

õseinket is felhozta Kárpát szent bércére.
Szép hazát adott Bendegúz népének.
„Árpád hõs magzatjai felvirágozának.” Ért
kalászt lengetett Isten a Kunság mezein és
nektárt csepegtetett Tokaj szõlõvesszein.
Ellenség nem vetette meg itt a lábát
félévezredig, sõt Mátyás fekete hadát
nyögte Bécsnek büszke vára.

A széthúzás, a belsõ viszálykodás, a
pártharcok taszították romlásba a nemzetet.
Ezek voltak azok a bûnök, amik miatt Isten
– akárcsak ószövetségi választott népét
egykor – a magyart is megfenyítette, hogy
megjavítsa. „Hányszor támadt tenfiad Szép
hazám kebledre, S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre?” Ebbõl a helyzetbõl
Kölcsey az imádságot, az összefogást, a test-
vériesülést látta kivezetõ megoldásnak.

1822 õszén a király két és félszeresére
emelt adót követelõ rendeletével szemben
kibontakozott a vármegyék ellenállása.
Igen, ez az együttes bátor fellépés hozhat
víg esztendõt Magyarországnak, ezt adja

meg Isten – szakadt fel az ima Kölcseybõl.
Ott csengtek fülében azon a január 22-én az
újévi református énekek, amelyek víg és bõ
esztendõt kérnek Istentõl. A fenyítés már
megvolt – vélte a költõ –, azután pedig a
szabadulás következik. „Szánd meg Isten a
magyart,/ Kit vészek hányának,/ Nyújts fe-
léje védõ kart/ Tengerén kínjának./ Balsors,
akit régen tép,/ Hozz rá víg esztendõt./ Meg-
bûnhõdte már e nép/ A múltat s jövendõt!”

KÖLCSEY FERENC Szõdemeteren született
1790. augusztus 8-án, õsei Ond vezértõl szár-
maztatták magukat. 1838. augusztus 24-én
Szatmárcsekén hunyt el. 1823. január 22-én
tisztázta le a Hymnus címû költeményét,
amely az Auróra címû folyóiratban jelent
meg 1829-ben, a cenzúra miatt A magyar nép
zivataros századaiból alcímmel. 1844-ben Erkel
Ferenc zenésítette meg, s 1903-ban lett a hi-
vatalos himnusz. Kölcsey legfontosabb mû-
ve, a Himnusz megírásának napját 1989 óta
a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük.

HIMNUSZUNK REMÉNYE
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

MÜLLER DEZSŐ

Vallomás
(Búcsúvers a vámfalui gyülekezettõl)

Hozzám nõtt az avasi ég
ibolyakékje
hozzám nõtt a völgy
hullámzó lejtõje

Hozzám nõtt a hegy
hömpölygõ csöndje
hozzám nõtt az erdõ
harmat-könnye

Hozzám nõtt a pirkadat
ocsúdó fénye
hozzám nõtt a szõlõ
bágyadt derengése

Hozzám nõtt a templom
ékes rendje
s hozzám nõtt a gyermekek
pöttömnyi lelke

E temérdek jót Isten 
egykor keblemre tette
s nemes ajándékát most
joggal visszavette. 

„Néhányan azt mondják, a Himnusz túl szo-
morú. Pedig csak látlelet ezeréves küzdel-
meinkről. Erő a fohászhoz és a megcselek-
véshez. Idegenben felcsendülve egy darab
odahagyott haza. A gyermekkorunk édes-
sége és kapaszkodó a halálunkban.”

JÓKAI ANNA
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„Az egyházi szociális munkást, diakónust,
szeretetmunkást a presbitérium az egyházi jog-
szabályokban meghatározott feltételek mellett,
és az egyházi jogszabályokban meghatározott
idõre, az ilyen munkára törvényesen képesítet-
tek közül választja.” (A Királyhágómelléki Egyház-
kerület diakóniai tevékenységének meghatározása és
szabályozása)

Az egyházban a diakónusok és az általuk
végzett munka mibenléte a Pál apostol által ala-
pított gyülekezetekben körvonalazódik elõször.
Személyükrõl és megválasztásuk körülményeirõl
az 1Tim 3,8-13 verseiben részletesen olvasha-
tunk. E szerint diakónus azokból válhat „akikben
megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel”, olya-
nok, akik a magánéletben is helyt tudnak állni,
és „mind gyermekeiket, mind a maguk háza né-
pét jól vezetik”.

A diakóniai munka, cselekvõ szolgálat, és
akik jól szolgálnak azok „nagy bátorságot nyer-
nek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére”.
Mert a diakónus a tetteivel, cselekedeteivel nem
csak segíti a rászorulót, hanem „prédikál”,
megmutatva milyen a Jézus indulatával élni. 

Jakab apostol sem gondolja ezt másképpen,
hiszen az õ számára a nyomorúságban élõ árvák és
özvegyek meglátogatása felér egy istentisztelettel
(Jak 1,27). Hétköznapi teendõink sûrûjében hajla-
mosak vagyunk megfeledkezni a magányosan élõk-
rõl, a szükséget szenvedõkrõl, a betegekrõl. De ha

az Úr különösen szívén viseli a segítségre szorulta-
kat, akkor nekünk sem szabad elhanyagolnunk az
özvegyeket és az árvákat, az öregeket, az ágyhoz
kötött betegeket és az elhagyatottakat.

Egyházunknak, gyülekezeteinknek ma is
ugyanolyan nagy szüksége van diakónusokra,
szeretetmunkásokra, mint annak idején. Szükség
van azokra a presbiterekre, nõszövetségi tagokra,
istenfélõ férfiakra és asszonyokra, akik birtokában
vannak Isten kegyelmi ajándékainak. Az Ef 4-ben
felsorolt kegyelmi ajándékok arra valók, hogy fel-
készítsék a „szenteket”, vagyis a gyülekezet tagjait
a szolgálat végzésére. Ha a szolgálatot önállóan is
végezni tudják, a kegyelmi ajándék tovább vonul-
hat. Tehát az Úrért való szolgálat akkor eredmé-
nyes, ha az ember a lehetõ legrövidebb idõ alatt
„fölöslegessé” válik és új munkamezõ után néz.

A szeretetmunkás Isten munkása, hiszen az
1Jn 4,8 szerint Isten maga a szeretet, és ez a sze-
retet az adásban fejezõdik ki, mert „úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta”
(Jn 3,16). A szeretet szüntelenül a másik javát
akarja, egyformán nyújtja a kezét a szeretetre
méltó és az arra méltatlan felé. Sohasem vár
ellenszolgáltatást, fátylat borít a bántásokra és a
sérelmekre. Ez a szeretet mindig másokra
gondol. Elõször mindig másokat szolgál ki és
csak azután önmagát. A szeretet dolgozik, mun-
kálkodik, hogy legyen másoknak mit adnia.

FARKAS ANDREA szociális munkás

GONDOLATOK

A teher
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és
én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)
A teher szót meghallva sok gondolat cikázik
át az ember fején. Mivel olimpiai évben
voltunk, elõször is a súlyemelõ sportolók
jutnak eszünkbe, akik erejüket megfeszítve
edzenek és igyekeznek minél nagyobb
súlyokat felemelni, cipelni a gyõzelem
reményében.  

Eszünkbe juthat a mondás is: Teher
alatt nõ a pálma. Sokszor halljuk, hogy a
teherhordozás, a küzdés elõrébb viszi az
embert, képessé válik még nehezebb felada-
tok elvégzésére. Fülünkben cseng Nietsche
aforizmája: ami nem öl meg, az megerõsít.
De meddig bír az ember terheket hordozni?
Ha körülnézünk, ha õszintén önmagunkba
tekintünk, láthatjuk: testi és lelki terhek
alatt roskadozunk. Meddig kell cipelnünk
ezeket és fõleg mennyi az a teher, amit még
képesek vagyunk elhordozni?

Napjainkban, ha egy nõ gyermeket vár,
azt mondják róla, hogy terhes. Régen azt
mondták: áldott állapotban van. Manapság
az élet továbbadásának  csodája teher az
ember számára. Ma már áldottnak lenni is
teher?

„Egymás terhét hordozzátok: így telje-
sítitek a Krisztus törvényét” szól hozzánk a
Galata levél üzenete (6,2). Viszont önzésünk
azt mondja lelkünkben: mi közöm van
nekem mások terheihez, nem kívánhatja
senki, hogy más terhét is felvegyem, mert
ha akarnám, akkor sem tudnám. 

Jézus át akar venni sok terhet a vál-
lunkról. Mi, keresztyének ebben különbö-
zünk másoktól: hisszük, hogy nem va-
gyunk egyedül és Vele még a terheket is
könnyebb hordozni. 

„Vegyétek magatokra az én igámat, és ta-
nuljátok meg tõlem, hogy szelíd vagyok, és
alázatos szívû, és megnyugvást találtok lel-
keteknek. Mert az én igám boldogító, és az én
terhem könnyû.” (Mt 11,29-30)

URI IMRE

Diakónia, szeretetmunka

TOLLVONÁS

Mimikri
– Hogy van az(?) – szegezte nekem a kérdést egy
jámbor atyafi –, hogy a te szádból soha nem hallani
a vallásosságot jelzõ megszokott szófordulatokat,
mint pl. megváltás, kegyelem, bizonyságtétel,
üdvözülés stb. Azt is megfigyeltem – folytatta –,
hogy az „Isten” nevet is jobbára csak köszöntés so-
rán használod, mi több a „Sátán” nevét meg egyene-
sen igavonó ökörfogattal sem lehetne belõled kihúzni.

– Mimikri – válaszoltam tömören, vagyis egy-
fajta külsõ terepszín-felvétel, s egyben vértezet a
szekuláris értelmiség ellen, azaz inkább a megnye-
réséért. Szekuláris szóhasználattal: tudatos straté-
gia az ügy érdekében, de ha ragaszkodsz a klerikus
szóképhez, nevezd nyugodtan a szekuláris értelmi-
séget megcélzó missziónak.

– Jó, jó – erõsködött tovább derék barátunk – de
nem tartasz attól, hogy ez a külsõdleges mimikri át-
alakul majd benned belsõvé is, és akkor vallásilag
kiürülsz?

– Nézd – próbáltam gyõzködni – a huszonne-
gyedik órában vagyunk: a tét annál sokkal súlyo-
sabb, mintsem hogy én, mint egyén kiürülök-e,
avagy nem, fõként ha a kegyes nyelvhasználat cél-
tudatos kerülése valóban „kiürüléssel” lenne azo-
nos. A tét: az én, a magam tér- és idõbeli koordiná-
tái között, az egyetemes jézusi etika térnyerése vé-
gett képes vagyok-e (lennék-e) tulajdon részfelada-
tomat betöltve, érdemben hatni a világban, a sze-
kuláris értelmiség valamelyik reprezentánsára, ha
annak útja netán keresztezné az enyémet, s rá-
adásul valamelyest fogékony is lenne mondandóm-
ra. S vajha – de ezt már csak nagyon halkan merem
mondani számos hiátusom okán – valamiféle
emberi minõséget is képes lennék felmutatni
mindezek mellé ... az lenne csak az igazi! Nos, az a
tét, hogy meg tudom-e vele értetni (ennyire az

alapoktól kell elindulni: ha léte valóban a vak anyag
gomolygó  véletlenjének lenne származéka, vajon
módjában lett volna-e az édesanyja énekelte altatót
hallgatni, fején szimmetriába rendezett fülekkel,
„sztereóban”(?) gyönyörködhetne-e a kék égben,
aranyló búzamezõben ugyancsak szimmetriába ren-
dezett szemekkel, ha mind e mögött – ahogy Einstein
fogalmaz – nem egy rejtõzködõ „Intelligencia” áll-
na(?), mivelhogy az anyag aligha ismerné a szimmet-
ria tervezésrõl árulkodó fogalmát; avagy önmagától
kölcsönzött-e volna a vak véletlen mondjuk
zárógyûrûket emésztõrendszere be- és kimeneteli
nyílásához, hogy ne árasszon penetráns bûzt maga
körül? S a szintén páros szimmetriába rendezett
kezei, lábai s velük együtt õ maga is persze, vajon
nem pusztulásra lennének-e ítélve, a legbanálisabb
sérülés nyomán, hogy ha ez a rejtélyes Intelligencia
nem kódolja génjeibe a gyógyulás mindennél
titokzatosabb esélyét? 

Tudnék bár ennyit megértetni egy megátalko-
dott „világi” értelmiségivel... Sok ez? Kevés?
Nyom-e annyit a latban, mint saját környezetem-
ben egymás kedvére, belterjesen hangzó bizonyság-
tétel? Ki-ki döntse el magában.

S lám, hogy zárul be a kör, hogy köszönnek
vissza a dolgok Tõkés László püspök úr, EU-parla-
menter Harangszóban megjelent drámai hangvé-
telû interjújából: „a keresztyénséget nekünk kell
exportálnunk Európába!” – mondja.

Õszintén szólva, hiábavaló sziszifuszi kõgörge-
tésnek tûnik az egész így ránézésre. Mindenkire
szükség lenne tehát a maga helyén az egy fõre jutó
szellemi GNP elõállításához, hisz végül is az „ex-
portra” szánt javakat itthon szokás megtermelni,
nem igaz?

Nos, elõttünk a pálya? Elõttünk a tér! A mimi-
kri eszközét pedig ne hullajtsuk ki a tarsolyunkból!
És ne feledjük: a huszonnegyedik órában vagyunk!
Vagy talán már azon is túl...

MUHARI ISTVÁN

(A szerzõ református presbiter.)

DERŰS PERCEK

Péter Pál
Levél érkezik: Tisztelt Lelkészi Hivatal!
Kérjük adják ki unokánk keresztlevelét, aki
1994-ben lett keresztelve Péter Pál tisztele-
tes úr által.

A válasz: Ilyen nevû lelkész nálunk so-
ha nem szolgált és az országos lelkészi név-
sorban sem szerepel. Nagy viszont a való-
színûsége, hogy unokájukat a szentendrei
Péter Pál templomban keresztelték.



„A református mivolt egyben magyar
mivoltot is jelent. A kettő olyan szoros
kapcsolatban van egymással, mint a test
és lélek az emberben, egyiknek léte a
másik élete, az egyik megsemmisülése a
másik halála.” 

SASS KÁLMÁN
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CSELEKVÉSI PROGRAM A TRIANONI
SEBEK GYÓGYÍTÁSÁRA. „Újra kell gon-
dolni a magyar nemzet Trianonnal kapcso-
latos szemléletét” – jelentette ki Tõkés
László Budapesten. A püspök a trianoni
trauma kezelésének egyik útját a történe-
lemoktatás felülvizsgálatában és reformjá-
ban jelölte meg. Kitért arra is, hogy a szom-
szédos országokkal kötött alapszerzõdése-
ket újra kell tárgyalni, és az egykori magyar
területekért cserébe jogokat kell követelni a
magyar kisebbségek számára az utódálla-
moktól. Németh Zsolt kijelentette, hogy a
következõ magyar kormánynak kiemelt
ügyként kell kezelnie a határon túli magya-
rok és a határokon átívelõ nemzetegyesítés
ügyét. „Az új kormánynak az állampolgár-
ság kiterjesztésének a problémáját is meg
kell oldania” – mondta a fideszes politikus. 

(Forrás: Magyar Hírlap)

ÁTADTÁK A MAGYAR ÖRÖKSÉG-
DÍJAT. A Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében december 20-án 53. alkalom-
mal adták át a Magyar Örökség-díjat. A díja-
zottak között van az alapításának 700.
évfordulóját ünneplõ Pálos Rend, Heren-
csár Viktória cimbalommûvész, Koch Sán-
dor virológus professzor, Cs. Szabó László
író, esszéíró, A 90 éves Hadtörténeti Intézet
és Múzeum, a több évtizedes „Beszélni
nehéz” anyanyelvi mozgalom, valamint
Esztergályos Jenõ és az általa alapított
Apáczai Kiadó. A díjjal korunk, valamint a
20. század elsõ felének legjelentõsebb ma-
gyar teljesítményeit jutalmazzák. Évente
négy alkalommal hét-hét díjazott részesül
az elismerésben. Az elmúlt években a
Magyar Örökség-díjat megkapta többek
között a a Ghymes zenekar, a Piarista Rend,
a Kolozsvári Református Kollégium, Tõkés
László, Böjte Csaba, illetve posztumuszként
Szeleczky Zita mûvésznõ is. 
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A PROTESTÁNS MÉDIA ALAPÍTVÁNY
ÚJ BIBLIAFORDÍTÁSA.  Károli Gáspár
bibliafordításának utolsó revíziója (1908)
után, 2008-ban megjelent ennek a mai
nyelvre fordított újszövetségi része. Kozma
Zsolt munkájának folytatásaként, más
fordítók közremûködésével a Protestáns
Média Alapítvány kiadásában várhatóan
2009 nyarán együtt lesz az egész Szentírás.
A kis formátumú (15x10 cm) bibliofil Újszö-
vetség megvásárolható az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület iratterjesztésénél és a
Teológia könyvtárában. 

HOGY RÉGI POMPÁJÁBAN ÁLLHAS-
SON... A Turul emlékmû talapzatának elké-
szítésére Zilahon a Református Egyházme-
gye Esperesi Hivatala adományozás céljára
megnyitott a Raiffeisen Banknál két számlát
(lej és forint): RO 17RZBR 0000 0600 0713 8511
(LEJ). RO 049RZBR 0000 0600 0713 8517
(FORINT). Elõre is köszönjük Önöknek,
hogy ezen nemes cél megvalósításához
pénzadományaikkal hozzájárulnak!

AZ EMLÉKMŰ BIZOTTSÁG

OLVASÓINKAT IS JUTALMAZTUK. Ju-
talomakciónk keretében külmunkatársaink
mellett a 2008-as esztendõ általunk legjobb-
nak tartott olvasói leveleinek szerzõit is ju-
talmaztuk. A három díjazott – Béres Borbá-
la, Erdõgyarak; Kovács Éva, Mezõtelki;
Pelok Gabriella, Nagyszalonta – jutalom-
könyvekben részesült. 2009-ben is szeretet-
tel várjuk olvasóink gyülekezeti beszá-
molóit, leveleit!

FÁBIÁN TIBOR felelős szerkesztő

HARANGSZÓ A VILÁGHÁLÓN IS! A
Királyhágómelléki Református Egyházke-
rület 2009-ben huszadik évfolyamába lépõ
gyülekezeti lapja immár nem csak hagyo-
mányos, nyomtatott formában olvasható,
hanem a világhálón is jelen van bõvebb,
frissebb, színesebb, naprakészebb tartalom-
mal. Manapság már az egyházi sajtóban
sem ismeretlen a világhálón való jelenlét,
lapunk járt úton halad tehát, amikor
internetes tartalmat is kínál olvasóinak a
http://harangszo.blogspot.com oldalon. Ab-
ban a reménységben tesszük ezt, hogy a
Harangszó internetes oldala nem csupán in-
formációs eszközként, de áldásul is szolgál
olvasóink életében!

A SZERK.

POSTALÁDA. Ezúton mondunk köszöne-
tet a szerkesztõségünkhöz levélben, e-mail-
ben vagy egyéb módon eljuttatott ünnepi
jókívánságokért (a részletes felsorolás la-
punk internetes oldalán olvasható)!

Felsõbányáról érkezett Hupka Józsefné
Diószegi Katalin villámlevele, melyben Bib-
lia címû versét küldte el szerkesztõségünk-
nek. Íme két verszak levélírónk szerzemé-
nyébõl: „A keresztyén egyház nagy fela-
data,/ Hogy a Szentírást soha elveszni ne
hagyja,/ Mely évszázadok, évezredek óta,/
Az emberiség útmutatója, tanítója.// A
keresztyén egyház nagy felelõsége,/ Hogy a
Szentírás üzenetét terjessze,/ Az egyszerû
emberek nyelvén/ Minden hívõ ember
részére.”

Felelős szerkesztő: Fábián Tibor. Olvasószerkesztő: Babes Ardai Erika. Tördelőszerkesztő: Kraftsikné Petrikó Ildikó.
Külmunkatársak: Antal Attila, Balázsné Kiss Csilla, dr. Csohány János, Kurta-Tőtös Beáta, Muhari István, Orbán Levente. 
Szerkesztőség és levélcím: Harangszó, 410001, Oradea, str. Moscovei nr 14. Tel.: 0259/434-664; 416-067. 
E-mail: harangszo@yahoo.com. Honlap: www.kiralyhagomellek.ro, http://harangszo.blogspot.com
A terjesztés a lelkészi hivatalokon keresztül történik. A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség
álláspontját tükrözik. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Készült a nagyváradi Offset Print nyomdában. Felelős vezető: Gorzó Kálmán. 

IDÉZŐJEL

Mint már beszámoltunk róla, gyülekezeti házat
épít a Nagyvárad-Rogériuszi Egyházközség. 
Képünkön a 2008 nyarán megkezdett 
munkálatok helyszíne a templom előterében.
Későbbi lapszámaink során visszatérünk az
építkezés részleteire

GYÁSZJELENTÉS. Tisztelettel közöljük,
hogy életének 90. évében, 2008. decem-
ber 1-jén elhunyt Nt. Sántha Pál, nyugal-
mazott református lelkipásztor. Mintegy
47 évi szolgálata idején esperes volt a Szi-
lágysomlyói Egyházmegyében, püspök-
helyettes a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerületben. Szolgálatának
utolsó részében a Nyugdíjpénztárnak
volt igazgatója 15 éven keresztül. Teme-
tése december 5-én pénteken délután 14
órától volt Zilahon, a református ravata-
lozóból. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

NYUGDÍJINTÉZET (Református.ro)
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