
Hiánypótló, bioetikai kérdésekkel kap-
csolatos egyházi tanítást fogadott el a Ro-
mániai Református Egyház Zsinata tavaly
novemberben, az alábbi témakörökben:
az életrõl szóló bibliai tanítás; a mûvi ter-
hességmegszakítás (abortusz); a „kegyes”
halál (eutanázia); a szervátültetés (transz-
plantáció); a klónozás; házasság, család,
nemiség. Lapunk Hit és élet rovata soro-
zatban közli az egyházi tanítás szövegét,
mely Biblián alapuló válaszokat nyújt,
napjaink gyakran felvetõdõ kérdéseire.

I. Az életrõl szóló bibliai tanítás
1. Egyedül Istennek van önmagában

(Jn 5,26) élete. Ezért nevezi õt a Biblia „élõ”
(Józs 3,10; Zsolt 84,2; Ézs 37,17; Róm 9,26;
2Kor 3,3), „örökkön-örökké élõ” (Jel 4,9) és
„halhatatlan” (1Tim 6,16) Istennek. És ezért
nevezi Jézus önmagát „az életnek” (Jn 14,6).
Az, akinek egyedül van önmagában élete,
minden élet – így az emberi élet – forrása.
1Móz 2,7 szerint Isten életet lehelt az ember-
be, s így lett az ember élõ lélekké (élõlénnyé).
Istennek ez a cselekedete az emberi élet
transzcendens eredetére utal. Emberi élet csak az
isteni életben való részesedés által lehetséges.

A teremtõ Isten nemcsak az emberi élet
adományozója, hanem annak ura is. Ennél-
fogva korlátlanul rendelkezik felette: meg-
határozza annak kezdetét és végét (Zsolt
104,29–30; Lk 12,20). Továbbá, a teremtõ Isten
az élet tulajdonosa (4Móz 16,22; 27,16; Préd
12,7). Isten az idegen tulajdonba (a sátán és a
bûn hatalmába) jutott embert Jézus Krisztus
drága vérén megváltotta és a maga tulajdoná-
vá tette. Így õ mind a teremtés, mind a megvál-
tás okán az élet tulajdonosa és ura. Ennek kö-
vetkeztében az emberi élet Isten számára elkü-
lönített, bibliai szóval „szent” élet (3Móz 19,2).

Isten a teremtés folytán az élet adomá-
nyozója, a megváltás folytán az élet megvál-
tója, így annak egyedüli tulajdonosa és kor-
látlan ura. Ezért az emberi élet mûvi úton tör-
ténõ létrehozása (pl. klónozás) vagy meg-
szüntetése (pl. aktív eutanázia) Isten akarata
és az élet szentsége ellen irányuló cselekedet.

2. Az emberi élet befejezetlen. Ezt bioló-
giai tények mutatják, hiszen az ember – ellen-
tétben a legtöbb állattal – születésekor nincs
„készen” környezete számára. Az ember ki-
bontakozásra születik e világra. Életének el-
sõdleges és természetes környezete a család. 

A református keresztyén egyház felelõssé-
get vállal a kibontakozásra rendelt életért. E
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A lelkigondozásról
a magam módján
„Meg kell tanulnunk, hogy az embereket ne
annak alapján ítéljük meg, amit tesznek,
vagy amit elmulasztanak, hanem annak
alapján, amit elszenvednek.” (Bonhoeffer)
EMLÉKSZEM, hogy milyen megdöbbenve
hallgattam nagynevű professzorom lelkigon-
dozással kapcsolatos előadásának bevezető
mondatát, miszerint a lelkigondozás egy
lehetetlen feladat. Lehet valami lehetetlen és
feladat is egyben? Az emberi logika szerint
nem, de Isten ügyében feloldódik az ellentét,
és az emberi lehetetlenségek apró kövei
egymásra épülve áldott feladatként lehető-
ségek tárházát nyitják meg. 
A LELKIGONDOZÁSSAL a pojmenika tudo-
mánya foglalkozik, melynek gyökere Jn
21,16-ban található. Itt fordul elő egyedül az
Újszövetségben a poimainoo görög szó,
melynek jelentése: őrizni, legeltetni, ápolni.
Így ez a szakterület Krisztus nyája „legelte-
tésének”, „őrzésének”, „ápolásának” a tudo-
mánya. Kálvin az Igehirdetést lelkigondozás-
nak is tekintette. A II. Helvét Hitvallás XXVIII.
fejezete tanítja, hogy a rászorulókat ta-
náccsal, vigasztalással is segítse az Egy-
ház, de minden egyéb utaláson túl a mi
Urunk Jézus Krisztusról azt látjuk a Szent-
írás történeteiben, hogy mindenkivel szóba
állt, aki csak Hozzá fordult, a bajban levőket
észrevette és segítette, tanítványait óvta az
elbizakodástól és erősítette gyengeségük-
ben. A keresztyénség történelmében tehát
mindig is jelen volt és van az emberi lélekkel
való törődés – a szószékektől a magán-
beszélgetésekig –, amit a protestantizmus
szociál-etikai érzékenysége megerősített. 
MINDEN egyházi tevékenységet meghatá-
roz a kor, a társadalmi berendezkedés, tehát
a mindenkori jelen, amelyben szolgál. Mi-
közben Krisztus Egyházának a küldetésé-
ben a lényeg, a főcél nem változik, és az em-
ber sem a maga teremtettségében, elesett-
ségében, testi, szellemi és lelki felépítettsé-
gében, azonban a társadalmi strukturális
átalakulások, a technika, a gazdaság miben-
léte nagymértékben befolyásolja, sőt meg-
határozza. Ez érvényes a lelkigondozásra is.
A 21. SZÁZAD életminősége és életfelfogá-
sa egészen más, mint a Reformáció korában
volt, vagy akár 50 évvel ezelőtt is. Napjaink-
ban, szűkebb hazánkban egzisztenciális
gondok vannak, az egészségügyi rendszer
káoszában kezelt és lekezelt betegek soka-

FOLYTATÁSA AZ 5. OLDALON

– Nõszövetségi vezetõségi találkozó Szatmárnémetiben /3. – Orbán Viktor: „Az ember akkor legerõsebb, amikor térden áll” /8.



A húsvéttól pünkösdig terjedõ 50 (Csel 2,1)
nap alatti vasárnapok jelentõs része április
hónapjára esik, vagy az egyházi szóhasz-
nálat szerinti Szent György havára. Ezek a
vasárnapok szintén ökumenikus latin elne-
vezésûek, valamennyi keresztyén felekezet
irodalmában. Egymás után így következnek
egy-egy bibliai vers elsõ szavának a min-
tájára: „Quasi–modo–geniti” = „Mint most
született csecsemõk a tiszta hamisíthatatlan
tej után vágyakozzatok, hogy azon üdvös-
ségre növekedjetek” (1Pt 2,2); „Misericor-
dias Domini” = „Az Úr kegyelmével telve a
föld” (Zsolt 33,5); „Jubilate” = Imádkozza-
tok, vagy „az imádság vasárnapja” (dies ro-
gationum). Bod Péter szerint ez az „Imád-
kozzatok” ünnep eredetileg húsvét har-
madnapjára esett mint a „könyörgés és
böjt” ideje a nyomorúságban, de mert „a
húsvét örömmel meg nem állhatott,

azért… általtették az áldozó csütörtök elõtt
való vasárnapra”.

A vasárnapok közé beiktatódik az „Áldo-
zócsütörtök”, vagy amint mi szívesebben, ne-
vezzük: a Mennybemenetel ünnepe, Krisztus
mennybemenetelének az emlékére (Mk 14,19;
Csel 1,11), jeléül annak, hogy immár minden
hatalom az övé mennyen és földön. Az erre
következõ vasárnap neve: „Exaudi” = „Halld
meg, Uram, hangomat, mert hívlak; irgalmazz
nékem, és hallgass meg engem” (Zsolt 27,7).

Már említettük, hogy a felsorolt vasár-
napok egy része áprilisra, illetve Szent
György (Bika) havára esik. Április a latin
(deák) „aperio = megnyitok”–ból szárma-
zik, „mivel a tél, hó, víz, fagy által elzárat-
ván mindenek, ez a hónap megnyitja és
kezdi újítani a természet rendét”.

Szent Györgyrõl (szobra látható pl. a
Kolozsvár–belvárosi – Farkas utcai – refor-

mátus templom elõtt) azt mondják, hogy õ
volt „egy vitéz kapitány a legendáriusok
szerint, akit keresztyén hitéért Diocletianus
igen sokféle kínzásokkal öletett meg 303
esztendõkben… Errõl írják, hogy midõn
Líbiában Siléna nevû városban, a város mel-
lett lévõ tóban lakozó dögletes Sárkánynak
sors szerint tartoznának adni embereket a
Sárkánnyal való megegyezés szerint, és a
sors esett volna a király leányára, akit nagy
siralommal kivittenek a városon kívül, hogy
a Sárkánynak adják, épp akkor érkezett oda
fegyveresen György, s megértvén a dolgot,
nagy bátorsággal a Sárkányra rohant, meg-
ölte, és a leányt megszabadította. Úgy is fes-
tik le lovon ülve, dárdával, vas derékkal,
paizzsal, hogy a sárkányt öli, tapodtatja... 

Ez hát leábrázolása az eklézsiának, me-
lyet mint tiszta szüzet az Ördögnek megöle-
tésével szabadít meg Krisztus; vagy a taní-
tóknak, kik az Isten beszéde fegyverével
rontják el a régi Kígyó erejét, s szabadítják
ki annak hatalma alól az idvezülendõket.”
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„Miután ettek, így szólt Jézus Simon
Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban sze-
retsz-e engem, mint ezek?  Õ pedig így
felelt: Igen Uram, te tudod, hogy sze-
retlek téged.  Jézus ezt mondta: Legel-
tesd az én bárányaimat!...” (Jn 21,15-17)  

Napjainkig szájon forog Rómában egy
legenda, amely a keresztyénüldözés idejére
vezet minket vissza. A hívek arra kérték Pé-
tert, hogy meneküljön el, maradjon életben,
hisz a gyülekezetnek szüksége van az apos-
tolra. Péter nehezen döntött a menekülés
mellett, de csak elindult a városból egy éjjel,
észrevétlenül. Ahogyan a VIA APPIAN
ment, a homályban egy férfit látott meg, aki
felé közeledett. Az, aki közel jött hozzá ma-
ga Jézus volt, akit meg is kérdezett: Hová
mégy Uram? Jézus azt válaszolta: Megyek
Rómába, hogy ott újra keresztre feszítsenek.
Ebbõl a válaszból értette meg Péter azt,
hogy életével és halálával kell Mesterét
követnie, ezért visszatért Rómába, ahol va-
lóban keresztre feszítették. Péter nem
agapé-val, tökéletes, feltétlen szeretettel,
ahogyan csak Isten szeret, de embertársi
szeretetének leghõbb fokán, „jobban, mint
ahogy a többiek Jézust szeretik” mértékben
szerette Jézust. Ezért még meghalni sem
esett nehezére Érette. Ez az õszinte, izzó,
égõ baráti szeretet tette képessé õt a végsõ-
kig való szolgálatra, Krisztus-követésre.

Péter mártírhalálával mutatta meg, hogy
Krisztusa legnagyobb kincse e földi életben,
ÕT szereti a legjobban, még akkor is, ha
ezért a követésért földi életét feláldozza, tes-
te halálba feszíttetik.

Mi az a hajtóerõ, motiváció, amely Pé-
tert, nem csak a legenda szerint, de a való-
ságban is Krisztus követõjévé tette? Bukása

után is tanítványnak tartotta meg, s apos-
tolként szolgált a keresztyének között?

Mi lehet számunkra is a hajtóerõ, a mo-
tiváció, hogy tanítványokként éljünk?

A hajtóerõ, a motiváció a feltámadott, az
élõ Krisztussal való találkozásból fakadhat,
arra a „Szeretsz-e engem?” kérdésre adott
válaszból, amit Jézus nem csak a Tibériás-tó
partján tett fel Péternek, hanem nekünk is,
ma is, húsvéti ünneplésünk után is.

Jézus Péterre csak azután bízza a többi
tanítványt, csak akkor bízza meg õt a gyü-
lekezet legeltetésével, õrzésével, miután

Péter õszintén válaszol Jézus kérdésére:
Szeretsz-e engem? Melyik szeretettel sze-
retsz engem? Jézus arra kérdez rá, hogy
agapé-val, azaz feltételen, tökéletes, isteni
szeretettel szereti-e õt? Csak Péter vallomá-
sa után adatik a megbízatás, a feladat, a fe-
lelõsségteljes hatalom.

Péter mindháromszor válaszol, de vála-
szában nem azt mondja ki, hogy agapé-val,
azaz teljes, feltétlen szeretettel, hanem hogy
filia-val, azaz emberbaráti szeretettel tudja
szeretni Jézust. Nem tökéletesen tud ragasz-
kodni Urához, nem a teljes, nem a feltétlen,
nem az isteni szeretettel, de ember és em-
berbarát közötti szeretettel igen. Jézus ezt a
választ is elfogadja, s miután Péter ezt a
felebaráti szeretetet megvallotta, megbízza
a pásztorlás feladatával. Jézus a Péterben le-
võ szeretet-alapra akarja építeni a gyüleke-
zetet, az Egyházat.

Jézus a te válaszodat is várja: Mennyire,
milyen szeretettel szereted Õt? Elég-e az a
szeretet a szolgálathoz, ami Péterben, a mai
tanítványokban megfogalmazódik? Tudod-e
egyáltalán szeretni Jézust annyira, mint em-
bertársadat, s tudod-e ugyanannyira szeret-
ni embertársadat, mint Jézust?

Megbízatásodhoz, feladataidhoz gyüle-
kezetedben és a világi területeken is addig
ne kezdj, míg nem válaszoltál Jézus neked
feltett kérdésére: Szeretsz-e engem?

Urunk, segíts, hogy a szeretet, az alázat,
az õszinte barátság hatalmával építsük Egy-
házadat! Ámen.    
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A modern stílusú, tíz éves jubileumát ün-
neplõ Szatmárnémeti Szamos-negyedi re-
formátus templomban tartotta tavaszi veze-
tõségi találkozóját március 13-án Egyházke-
rületünk Nõszövetsége, az egyházmegyei
elnökök és vezetõségi tagok jelenlétében. 

Bogya Kis Mária egyházkerületi nõszö-
vetségi elnök köszöntõjét Bak Enikõ Nagy-
bánya-óvárosi lelkipásztor nyitó áhítata kö-
vette, a Lk 18,18-42 alapján. Krisztust köve-
tõ keresztyén életünknek igazi eredménye
az, ha el tudjuk hagyni a régi életformát, és
rá tudunk találni arra az új életformára,
amelyen egyedül és kizárólag az Úr Jézus
Krisztus tud megalapozni bennünket –
hangzott el az igehirdetésben. 

Az áhítatot elõadás követte: Csûry
István püspök Az asszonyi lélek az egyházban
címen Anna történetérõl értekezett.  Isten
nagyon fontosnak tartja, hogy a nõk érez-
hessék azt a fontos szerepüket, amelyre az
Isten teremtette õket – hangzott el. Fontos
odafigyelnünk nõtestvéreinkre, nagy szük-
ség van a nõszövetségekre, hiszen õk job-
ban belelátnak a nõi lelkekbe. Ne felejtsük
el, hogy mindent elveszíthetünk, de egyet

sohasem: az Isten  szeretetét – mondta az
elõadó.

A templomi együttlétet a vendéglátó
gyülekezet Immánuel nevû zenekarának
fellépése színesítette. 

A találkozó második része munkameg-
beszéléssel folytatódott a lelkészi hivatal-
ban, a Királyhágómelléki és az Erdélyi Egy-
házkerület nõszövetségei újraalakulásának
tizedik évfordulójáról és a nyári nõszövet-
ségi konferencia elõkészítésérõl.  

Húsz éve, 1990. március 23-án a kolozs-
vári teológia dísztermében tizenhárom lel-
késznõ gyûlt össze, ahol elhatározták, hogy
ki-ki a saját egyházmegyéjében megalakítja
a nõszövetséget. Az elhatározást tett kö-
vette, bár még ma is vannak olyan egyház-
községek, ahol nincs szervezett formája a
nõszövetségnek. A jubileumi év alkalmából
évkönyvet adnak ki, mely a tervek szerint
tartalmazza az elmúlt esztendõk fontosabb
eseményeit. Várják a nõszövetségek bemu-
tatkozó  írásait, a zászlók bemutatását, ver-
seket, imákat, fényképeket, melyeket legké-
sõbb május 1-ig az egyházmegyei nõszövet-
ségi elnökökhöz kell eljuttatni.        

Szó esett arról is, hogy a Kárpát-meden-
cei imanapon összegyûlt adományokat az
egyházmegyei nõszövetségek eljuttatták a
kerületi nõszövetségi kasszába, ahonnan
átutalták a horvátországi testvéreknek.
Döntés született arról, hogy a július 24-én, a
Nagybánya-Óvárosi Egyházközségben tar-
tandó nyári konferencia részvételi díja 5 lej
lesz, melybõl fedezik a szeretetvendégség
költségeit. 

A munkamegbeszélés résztvevõi meg-
kapták a húsvéti csendesnap anyagát, me-
lyet Somfalvi Edit túrterebesi lelkipásztor
készített el. A találkozó szeretetvendégség-
gel zárult. 
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Húsz éve alakult újra a Nőszövetség

Március 7-én, vasárnap, az ökumeni-
kus imahetet záró istentiszteleten ke-
rült sor a Hegyközcsatári  Egyházköz-
ség Bokros Mária nevét viselõ Nõszö-
vetségének zászlószentelésére.   

Az imahét-záró istentiszteletet követõen
Csûry István püspök A nõk szerepe az egyházi
életben címmel tartott elõadást. A zászló név-
adóját, a negyven évig Hegyközcsatárban
szolgáló Kovács Károly nyugalmazott lelki-
pásztor méltatta. Személyesen ismerte Bokros
Máriát, szolgálata idején rendszeresen láto-
gatta és a gyülekezettel együtt segítette. 

A névadás okáról, valamint a helyi nõ-
szövetség tevékenységérõl Tóth Emilia el-
nök szólt. Bokros Máriát mindenki kedvel-
te, szerette és becsülte. Az ötven évig Hegy-
közcsatárban szolgáló Szûcs László lelki-
pásztor felesége volt, résztvett a diakóniai
munkában és a családlátogatásban, a sze-
gény családokat erejükhöz mérten segítet-

ték. A nõszövetség úgy döntött, tisztelete je-
léül róla nevezi el zászlaját. 

Hegyközcsatárban 1932. március 6-án
alakult meg a Nõszövetség, Szûcs László lel-
kipásztor szolgálata idején. A 2005-ben újra
megalakult Nõszövetség fõ tevékenysége a
csigatészta készítés. Az értékesítésbõl befo-
lyó összeget a parókia, és a templom javára
fordítják, de több ízben rászoruló betegek
javára is adakoztak. Emellett szeretetven-
dégségeket szerveznek, besegítenek a gye-
rekek karácsonyi csomagjába. Rendszere-
sen részt vesznek a bibliaórákon, az egyház-
megyei és kerületi nõszövetségi rendezvé-
nyeken, konferenciákon.

A beszámolót követõen Csomay Piroska,
a Bihari Egyházmegye Nõszövetségének el-
nöke köszöntötte a hegyközcsatári nõszövet-
séget, majd Bogya Kis Mária lelkipásztor, az
Egyházkerület Nõszövetségének elnöke
megáldotta az újonnan elkészített zászlót,

amelyet Mészáros Valéria adományozott a
nõszövetségnek, édesanyja emlékére. 

A zászlóra felkerültek az egyházkerületi
az egyházmegyei és a helyi nõszövetség
szalagjai. Sor került a vendéglátó gyüleke-
zet vegyeskórusának elsõ, sikeres fellépésé-
re, a gyerekek és ifjak pedig verses-zenés
mûsorral kedveskedtek a gyülekezetnek,
mindkét esetben Spurigán Zoltán kántor
munkájának köszönhetõen. 

Az avatást ajándékozás követte. Mészáros
Károly fõgondnokot, áldozatos munkájá-
nak elismeréséül, valamint hatvanadik szü-
letésnapja alkalmából köszöntötték. A fõ-
gondnok meghatottan mondott köszönetet
a figyelmességért, de fõleg azért, hogy a kö-
zelmúltban sorra került szívmûtéte alatt a
gyülekezet estérõl-estére imádkozó szívvel
gondolt rá. 

Az istentiszteletet szeretetvendégség
követte a helyi kultúrotthonban.

T. ZS.

Zászlót avatott a hegyközcsatári Nőszövetség

Bogya Kis Mária nőszövetségi elnök megáldja a
zászlót

Kovács Károly nyugalmazott lelkipásztor 
a helyi nőszövetség névadójára, Bokros Mária
tiszteletesasszonyra emlékezett

Csűry István püspök, előadásában 
a nőszövetségek fontosságát is hangsúlyozta 

A gyermekek verses-zenés műsora
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„A LÁTHATATLAN ANYAGBÓL KÉSZÜLT FALAK NEHEZEBBEN OMLANAK LE”

Kárpát-Medencei Ökumenikus Emlékünnepély 
A húsz éve történt marosvásárhelyi pog-
romkísérletre emlékezõ, A Szeretet Márciusa
elnevezésû kétnapos rendezvénysorozat
záróeseményeként került sor a II. Kárpát-
Medencei Ökumenikus Emlékünnepélyre
március 20-án a Vártemplomban. A Kárpát-
medencei magyar történelmi egyházak kép-
viselõi elsõ ízben tavaly augusztusban gyûl-
tek össze a szegedi Dómban, hogy felemel-
jék szavukat a felvidéki magyarok védelmé-
ben. Ez alkalommal a marosvásárhelyi
Fekete Március áldozataira emlékeztek, és a
krisztusi szeretet útját hirdetve, elõremutató
módon a megbékélésért imádkoztak.

A nyitó istentiszteleten Kató Béla, az
Erdélyi Egyházkerület püspökhelyettese
szolgált. Pál apostollal szólva hitet tett amel-
lett, hogy Krisztus a mi békességünk, aki
eggyé tette mind a két népességet, és lerom-
bolta a köztünk lévõ falakat. Krisztus útja az
egyetlen, és ha mindent betartanánk, amit Õ
reánk hagyott, nem csupán a másiktól vár-
nánk el, akkor megérkezne közénk a békes-
ség. A püspökhelyettes a látható és látha-
tatlan falakról osztotta meg gondolatait:
láthatatlan sötét fal ereszkedett le közénk
alig három hónappal azután, hogy 1989-ben
egymás nyakába borulva örvendtünk annak,
hogy új világ kezdõdik. Meddig lehet még
ilyen falak között élni? Hogyan lehetne eze-
ket a falakat lebontani? – tette fel a kérdést az
igehirdetõ. Gyors eredményre nem lehet
számítani, a Berlini Falat sem volt könnyû
lerombolni – ráadásul a láthatatlan anyagból
készült falak sokkal nehezebben omlanak le.

Ötvös József esperes házigazdaként
szólt a gyülekezethez: gondolatainkban a
Fekete Március, vágyainkban a Szeretet
Márciusa él, mondta. Trianonban az orszá-
got darabolták fel, Marosvásárhelyen az
együttélés láncait szakították szét, kapcsolta
össze nemzeti tragédiáinkat az esperes, aki
azt is megemlítette, hogy hat és fél évig
Görgény völgyében volt lelkipásztor, tehát
ismerte azokat a parasztokat, akiket leitatva
Marosvásárhelyre szállítottak buszokkal –
1990 márciusában viszont nem ismert rájuk.
Mivel tudja, hogy alaptermészetüket tekint-
ve nem olyanok, amilyennek Marosvásár-
helyen mutatták magukat, ezért hisz a meg-
békélés és együttélés lehetõségében – hang-
súlyozta az esperes.

Ezután Antal János, a Királyhágómelléki
Egyházkerület külügyi tanácsosa köszöntöt-
te a jelenlévõket, külön kiemelve a jelenlévõ
görög-katolikus egyházi elöljárókat.

Tõkés László püspök, EP-képviselõ be-
szédében összefoglalta: a marosvásárhelyi
események húszéves évfordulóján több
helyszínen emlékeztek meg. A Terror Házá-
ban Petõfi Emléklappal tüntették ki a magya-
rok oldalán harcba szálló cigányokat, Brüsz-
szelben az Európai Parlament épületében
szervezett konferenciát az erdélyi képviselõ
irodája. Az egykori temesvári lelkipásztor

ugyanakkor felemlítette: többen azt
követelik, hogy ne politizáljon az egyház.
„Mi erkölcspolitikát folytatunk. Vannak
dolgok, amelyek mellett ki kell állni.” –
mondotta a volt püspök, lám, az ortodoxok
is kiállnak a székelyföldi románok mellett,
ahogyan Márton Áron és Makkai Sándor is
kiálltak népük érdekeiért. „Hitbéli
kötelességünk kiállni népünk mellett” –
szögezte le Tõkés László. Kérésére
egyperces néma csönddel adóztak a jelenlé-
võk a halálos áldozatok emlékének.

Bûn, bûnbocsánat, igazság 
és a szeretet

Kiss-Rigó László szeged-csanádi római ka-
tolikus püspök a szeretet erejérõl beszélt.
Mint kifejtette, az összefogás, a szeretet je-
lenti az igazi erõt. Bûn, bûnbocsánat, igaz-
ság és a szeretet – ez a négy fogalom írja le
legjobban az ökumenikus emlékünnepély
tartalmát, mutatott rá a katolikus elöljáró.
Ezelõtt húsz évvel bûn történt, amit meg
kell nevezni és nem szabad elfelejteni. Az
áldozat, ha keresztény, megbocsát, amint
azt Jézus tanítja, viszont a bûnbocsánat
elválaszthatatlan a bûnbánattól. Ugyan-
akkor a bûnbocsánat nem csak az elkövetõ,
hanem a mi sebeinket gyógyítja – mondotta
a püspök.

Ioan Fãrcaº balázsfalvi görög-katolikus
érseki helynök a párbeszéd, a nyitottság, az
egymásra figyelés fontosságáról szólt,
Pásztor Zoltán, a kassai római katolikus
egyházmegye helynöke a felvidéki magya-
rok testvéri együttérzését tolmácsolta:
„Vállaljuk egymás iránt a felelõsséget mi,
magyarok, és vállaljuk egymásért a felelõs-
séget mindannyian, akik a Kárpát-meden-
cében élünk – ne hagyjuk el azokat az érté-
keket, amelyek nélkül nem tudunk tanúsá-
got tenni sem magyarságunkról, sem euró-
paiságunkról”.

A továbbiakban szót kapott Mikola Ist-
ván fideszes képviselõ, Balog Zoltán, a Ma-
gyar Országgyûlés Emberi Jogi Bizottsá-
gának elnöke, Ágoston András délvidéki
politikus, valamint Brassai Zoltán maros-

vásárhelyi professzor is, illetve Erdélyi Géza
felvidéki nyugalmazott püspök, Mózes
Árpád erdélyi nyugalmazott evangélikus
püspök, Nagy László erdélyi unitárius
fõjegyzõ és Weisz Péter, a Barankovics
Izraelita Mûhely elnöke.

Az ökumenikus találkozó ünnepélyes-
ségét a Psalmus Vártemplomi Énekkar szol-
gálata emelte, Ritziu Krisztina két gyö-
nyörû népdal hiteles tolmácsolásával, míg
Péterffy Lajos színmûvész érzelemdús sza-
valatával járult hozzá az esemény emel-
kedettségéhez.

Az emlékünnepély Állásfoglalása egye-
bek mellett rámutat: „Az erdélyi tolerancia
és Temesvár szellemében, Marosvásárhely
»Fekete Márciusa« ellenében a Szeretet
Márciusának krisztusi üzenetét hirdetjük
meg, az önmagát értünk áldozó és harmad-
napon feltámadott Úr Jézus evangéliumát
idézve: »Békességet hagyok néktek, az én
békességemet adom néktek; nem úgy adom
én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalan-
kodjék a ti szívetek, se ne féljen!«” (Jn 14,27) 

WASS ALBERT 

Miért?
Miért kell nekem könnyes szemmel megállni
minden viharvert, árva tölgy elõtt,
miért kell nekem az õszi csendre vágyni,
ha minden csalfa álmom összedõlt,
miért kell nekem a dombokat bejárni
s bujkálni mint az üldözött gonosz,
miért kell nekem a hegytetõre állni
mikor az orkán fákat ostoroz.
Miért kell nekem elvágyni messze, messze,
bûvös csókkal ha jõ az alkonyat,
miért kell, hogy halljam, álmaimban egyre,
búcsú-szavaktól fátylas hangodat,
és miért kell nekem minden szép emléket
fájó betûkkel a szívembe írni,
miért kell olyan nagyon szeretni téged,
csak vágyni el, s csak sírni, egyre sírni?
Miért kell mindig magamban vándorolni,
s imákat mondani valakiért...

A Kárpát-medencei magyar történelmi egyházak képviselői a marosvásárhelyi Fekete Március
áldozataira emlékeztek



felelõsségébõl következõen hangsúlyozza a
család – mint a törékeny gyermeki életet vé-
dõ és tápláló közösség – fontosságát. Az egy-
ház – tanításával és szeretetszolgálatával –
maga is támogatja az élet szellemi, fizikai és
lelki kibontakozását. Az élet befejezetlensé-
gének felismerése alapján minden emberre
vonatkozóan tanítja, hogy nincs
reménytelen élet. 

Bibliai értelemben élni annyi, mint mun-
kálkodni (szemben a fizikai-szellemi tétlen-
séggel), haladni egy bizonyos cél felé. Az
élet: életvitel, életfolytatás (biosz). 

A Szentírás az életfolytatás minõségét
az ember Istenhez, illetve embertársaihoz
való helyes viszonyulásában látja, és alap-
vetõen a kegyelem gondolata felõl értel-
mezi (Hab 2,4). 

A kényszerû mozdulatlanság is lehet
imádságban, tanácsadásban tevékeny élet.
Ezért a biológiai létezés, a túlélés vagy a tovább-
élés (Préd 9,4) még nem teljes élet. Az ember
Istennek és az õ dicsõségére él (Róm 14,7–8).
Életének végsõ célja pedig az örök élet. 

Az ember életének minõségét az hatá-
rozza meg, hogy miképpen viszonyul
Istenhez. Mivel a földi élet végsõ célja az
örök élet, ezért még a minõségi, értékes és
értelmes földi élet is ideiglenes és átmene-
ti. Ezt a bibliai igazságot az egyháznak kü-
lönösen a földi élethez való erõs és egy-
oldalú kötõdéssel szemben kell hangsú-
lyozottan hirdetnie.

3. A Szentírás az embert a test–lélek-
szellem egységében láttatja. Az ember hajla-
mos arra, hogy a testet egyoldalúan elõtér-
be állítsa. Ezt helyteleníti a Szentírás, ami-
kor azt mondja, hogy „nemcsak kenyérrel él
az ember, hanem mindazzal él az ember,
ami az Úr szájából származik” (5Móz 8,3;
Mt 4,4), vagy amikor Jézus önmagát „élõ ke-
nyérnek” (Jn 6,31–58) nevezi. 

Helytelenítjük az emberi életnek a
testre való szûkítését, ami rendszerint a
felerõsödött anyagiasságban és a nemiség/
testiség túlhangsúlyozásában mutatkozik
meg, mert a szellemi és lelki igények hát-
térbe szorítása az emberi élet megszegé-
nyedéséhez és teljes értékének megcsonkí-
tásához vezet.

4. Az ószövetségi héber nefes kifejezés
egyik jelentése: „én, magam”, mely az egyé-
ni életerõt, a személyt jelzi. Ez a fogalom
kifejezi elõször az ember önmagához való
viszonyulásának képességét, másodszor az
ember egyediségét – minden élet egyedi,
csak a halál teszi azt a többi élettel egyformá-
vá (Jób 3,19) –, harmadszor pedig azt a ké-
pességet, hogy valami, illetve valaki irányába
éljen (feléje közeledjék, hozzá forduljon). 

Korunkban különbözõ (gazdasági, po-
litikai stb.) érdekkörök próbálják manipu-
lálni az embert, hogy eszközzé alacsonyít-
sák õt. Bizonyos reklámok és a világnézeti
indoktrinációk különféle fajtái ezt a célt
szolgálják. A kifinomult befolyásolással és
fondorlatokkal szemben csak az önrefle-
xióra képes ember tud védekezni, ellen-
kezõ esetben védtelenné és kiszolgálta-
tottá válik. Az ilyen értelmû globalizáció
szürke tömeglénnyé formál. Ezért bibliai

alapon kötelességünk hangsúlyozni, hogy
az ember egyedi teremtmény. 

5. Az ember viszonylény (relacionális lény).
Az õstörténetek és Jézus parancsa alapján a
következõ viszonyulásokról beszélhetünk: 

l Isten–ember (1Móz 2–3; Mt 22,37);
l a családi közösségen belüli kapcsola-

tok (1Móz 1,27; Mk 10,6; 1Móz 2,18.23;
1Móz 9,20–29; 1Móz 4); 

l a többi embertárshoz való viszonyulás
(1Móz 11; Mt 22,39).

A Szentírás szerint Isten az embert fér-
fivá és nõvé teremtette, megáldotta, és azt
mondta: „szaporodjatok és sokasodjatok”.
Isten tudtunkra adja, hogy a nõ egyszerre
feleség és édesanya (1Móz 3,16).

A gyermekáldás értékét az õsatyákról
szóló történetekben a gyermekáldásért való
küzdelem és fáradozás motívuma jelzi.

A család intézményének veszélyezte-
tettsége, a családellenes és közösségellenes
irányultságú individualizmus, valamint az
ember társadalmi elszigetelõdése láttán
hangsúlyoznunk kell, hogy az ember vi-
szonylény. Amikor az ember leszûkíti
Isten által rendelt kapcsolathálózatát, ezzel
megcsonkítja életét. Hangsúlyozzuk, hogy
a gyermekáldás elfogadása a családi élet
velejárója. Ennek önzõ érdekbõl történõ el-
utasítása megszegényíti a család életét.
Helytelenítjük az egynemû párok együtt-
élését, mert ez ellentmond a teremtés rend-
jében megszabott kétnemûségnek és a sza-
porodás parancsának.

6. Az emberi élet magasztosságát és
méltóságát juttatja kifejezésre a 8. zsoltár
azzal, hogy az embert Isten közelébe he-
lyezi (5–9. v.). Ez arra a feladatra utal, ame-
lyet az ember a teremtéskor kapott. Az em-
ber felelõsséggel tartozik Istentõl kölcsönbe
kapott életéért. Ez a felelõsség a teremtés-
történet elsõ leírásában jut kifejezésre az-
által, hogy Isten az embert a saját képére és
hasonlatosságára teremtette (1Móz 1,26–27).
E felelõsség hármas irányú: 

l a teremtett világ iránti (1Móz 1,28); 
l az embertárs iránti (Mt 22,39); 
l és önmaga iránti felelõsség (bibliai idézet).
Ezt a felelõsséget az ember az Istentõl ka-

pott lélek (héber: ruach) mivoltánál fogva
vállalhatja és teljesítheti, hiszen az ember
akarattal és értelemmel felruházott lény. A fe-
lelõsség emellett azt is jelenti, hogy az ember
tetteiért „felel”, tetteivel elszámol: nem ön-
maga (a lelkiismerete), nem is a környezete (a
társadalom), hanem Isten elõtt. Az ember
nem lehet önmagának és tetteinek bírája. 

Az emberi élet méltósága a rá ruházott
felelõsség vállalásában nyilvánul meg. Mi-
vel a felelõsség Istentõl származik, az em-
bernek a rábízottak felõl Isten elõtt kell el-
számolnia. A felelõsség hármas iránya mi-
att (is) elítéljük a családellenes és közös-
ségellenes individualizmust, és helytele-
nítjük, hogy az ember saját cselekedeteit
nem Isten elõtt, hanem önmaga és a társa-
dalom nyilvánossága elõtt igazolja. A kü-
lönbözõ korok embere általában mindent
meg akar valósítani, amire lehetõsége van,
miközben a tudományos felfedezések és a
mûszaki fejlõdés üteméhez képest az er-
kölcs (ethosz) gyakran lemarad, így nem
mindig tudja betölteni a maga ellenõrzõ

szerepét. Az egyháznak hirdetnie kell: az
ember cselekedeteinek mérõzsinórja Isten-
nek Krisztusban kijelentett és megpecsé-
telt akarata. Ilyen értelemben a tudomány
és annak mûvelõi – különösen olyan
felfedezések és találmányok vonatkozásá-
ban, melyeket egyszerre lehet jó és rossz
irányban felhasználni – erkölcsileg nem le-
hetnek „semlegesek”, hiszen maga a fel-
fedezés (a tudás birtoklása) elháríthatatlan
erkölcsi kötelezettséget jelent. Olyan hely-
zetekben, amelyekrõl a Szentírás kife-
jezetten nem rendelkezik, a keresztyén
ember önnön lelkiismeretére hallgat. Lel-
kiismeretét, gondolatait Isten Szentlelke
irányítja, azzal a meggyõzõdéssel, hogy
döntéseiben segítségére van a Szentírás
egészének életigenlõ üzenete, az imádság,
a gyülekezeti közösség, valamint az Írással
megegyezõ egyházi hagyomány. 

A bioetikai kérdések kapcsán általános
elvként hangsúlyozzuk: az, ami törvényes,
erkölcsileg még nem feltétlenül helyes is.
Jelen tanítás nem térhet ki a lehetséges élet-
helyzetek mindegyikére – még fel sem so-
rolhatja azokat. Éppen ezért a református
hívõket arra buzdítjuk, hogy döntéseik al-
kalmával engedjék érvényesülni azt a ma-
gasabb erkölcsi rendet, amely a Szent-
írásban és a Szentlélek által a lelkiismere-
tükben jelenik meg.

Harangszó HIT ÉS ÉLET 5

FELHÍVÁS – VII. SZOMBATI-SZABÓ
ISTVÁN SZAVALÓVERSENY. A Lugo-
si Református Egyházközség immár hete-
dik alkalommal rendezi meg a Szombati-
Szabó István Szavalóversenyt folyó év
június 5-én, Lugoson, a református
templomban. Pályázni hat kategóriában
lehet: 1. Általános Iskolák I–IV. osztályos
tanulók; 2. Általános Iskolák V–VI. osztá-
lyos tanulók; 3. Általános Iskolák VII–VIII.
osztályos tanulók; 4. Középiskolák IX–XII.
osztályos tanulók; 5.   Egyetemi hallgatók;
6. Felnõtt és szépkorúak. 

A benevezés feltételei: A jelentke-
zõknek egy szabadon választott Szombati-
Szabó István verssel és egy magyar költõ
versével kell készülniök. A versenyre nem
hivatásos versmondók jelentkezését vár-
juk. Díjazás: minden kategóriában: I. díj
– 300 RON, II. díj – 200 RON, III. díj – 100
RON, valamint a támogatók által felaján-
lott különdíjak és könyvcsomagok.

Benevezés határideje: 2010. május
28. (ûrlapok beérkezése). Benevezési díj:
30 lej. Szombati Szabó István verses kötet
felõl érdeklõdni lehet a lugosi református
egyházközség lelkészi hivatalában.

Benevezési ûrlap és bõvebb tájékoz-
tatás az alábbi címen igényelhetõ: PARO-
HIA REFORMATA LUGOJ - LUGOSI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG, str.
Magnoliei u. Nr. 15 szám, 305500 Lugoj –
Lugos, jud. Timis – Temes megye, RO-
MANIA. Telefon / Fax: 0040-(0)256-
351103, mobil: 0040-(0)744-515325, vagy
0040-(0)788-628750, e-mail: gallzoli@yahoo.com.
Támogatásokat és felajánlásokat köszö-
nettel fogadunk. Örömmel várjuk a
versenyzõk jelentkezését.

AZ ÉLET ISTENÉ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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A költõt számon tartjuk, mint nemzeti mû-
velõdésünk kiemelkedõ munkását, költé-
szetünk megújítóját. Bottyán János, a refor-
mátus sajtó nagy alakja úgy beszél róla,
mint „a legmûveltebb és legszebben beszélõ
magyar költõ“. Tehetségénél már csak sze-
rénysége volt nagyobb. Újabb kori iroda-
lomtörténetek, lexikonok azonban elfelejtik
és elfeledtetik azt, hogy Arany János élet-
mûve, gondolkodása mennyire egybefor-
rott a Szentírással és református egyhá-
zával. Ennek szép és jegyzõkönyvekben is
megõrzött emléke az, hogy 1867-tõl halálá-
ig, majd két évtizeden át, a Dunamelléki
Egyházkerület tanácsbírája. A költõ mindig
hálával gondol édesapjára azért, hogy estéit
arra szánta, hogy a Szentírást olvassa és ma-
gyarázza 3-4 éves gyermekének. Ennek kö-
szönhetõen – meg a zsoltárok dallamának –
hat éves korára valamennyi zsoltár vala-
mennyi versszakát kívülrõl tudta. Emellett
még sok dicséretet is. A nagyszalontai
kántor-tanító fedezte fel a nyilvánosság szá-
mára a kicsiny Arany János tehetségét. A re-
formátus iskola fejlesztette. Rövid debreceni
kollégiumi tartózkodása után Kisújszálláson
segédtanító. Itt Török Pál – a késõbbi pesti
püspök – volt a rektortanító. Nemcsak szí-
vét, de jelentõs könyvtárát is megnyitotta a
nála 9 évvel fiatalabb elõtt. Barátságuk oly
erõs, hogy majdan õ temeti Pesten Aranyt
és csak pár hónappal éli túl.

Arany János életmûvének minden da-
rabja hitét és református gondolkodását
tükrözi. Sokat emlegetik a  hatalmas Toldi-
trilógiát. Méltán. Rövid balladái okán azon-
ban „a ballada Shakespeare-jének" nevez-
hették el. Minden egyes balladája bibliai
alapkérdést fogalmaz meg. Témája: a bûn–
bûnhõdés–kegyelem. Mindnyájunknak szá-
mot kell adnunk életünkrõl a nagy Isten szí-
ne elõtt. Nem emberi mérce, hanem az is-

teni törvény az, melynek alapján életünk
megítéltetik. Kivétel nem lesz. Akár férjét
gyilkoló falusi Ágnes asszony, akár London
hatalmas ura Edward angol király, aki 500
walesi dalnokot gyilkoltatott meg, Isten
elõtt felel. Ezt el nem kerülheti. Korának
valamennyi olvasója tudta, hogy Ferenc
Józsefnek, a véreskezû zsarnoknak szólt ez
az üzenet.

Valamennyi ballada bibliai üzenetet tol-
mácsol. A bûn és bûnhõdés nem mechani-
kusan hat. Még a férjgyilkos asszony is
mondhatja – nem is egyszer – „Ó irgalom
Atyja ne hagyj el!“ Még az ítélet súlya alatt
is remélhet kegyelmet. Mire az ítélethirde-
tés megtörténik, bûne súlya alatt megõrül.
A „bölcs törvényszék“ ítélet nélkül haza-
küldi: „Isten adjon … kegyelmet“. Edward
viszont, aki nem bánta meg bûnét, az Isten-
tõl való elhagyatottság kárhozatát éli meg
már földi életében is. A hamis tanú esetének
leírása pedig arra figyelmeztet, hogy sem
egyházi kapcsolatok, sem társadalmi meg-
becsültség nem elegendõ a megigazuláshoz.
„Négy hang siratja, két pap megdicséri,
mint becses vendéget sok nép kikíséri.“
Ennek ellenére Isten ítélete beteljesedik.
Sem a földben, sem az égben nincs helye a
hazugnak, a hamisan esküvõnek! Vegyük
elõ Arany János balladáit, olvassuk, s adjuk
elõ õket. Általuk az igehirdetõ presbiter egy
egész nemzetet tanít.

Mondhatná valaki: ez a mû, de nem sze-
mélyes vallomás. Válaszunk: Arany János
minden egyes mûve személyes bizonyság-
tétel Istenrõl. Az életnek vannak pillanatai,
amikor akaratlanul is õszinte mindenki.
Ilyen pl. a  halál kérdése. Ahogy a halálról,
saját múlandóságáról gondolkodik valaki,
elárulja van-e, avagy nincs hite. Egy szer-
kesztõségi lapzárta utáni üres idõben egy
kis papírszeletkére jegyzi a költõ saját sír-
feliratát:

Itt nyugszik
Arany János
szerkesztõ
született: 1817. március 2-án

meghalt: ….
Nincs végezve itt még a cikk, 
Folytatása következik.
Én Uram légy én szerkesztõm,
Új folyamban, újra kezdõm.

S ha nagy fájdalommal kísérte el fiata-
lon meghalt leányát a nagyszalontai teme-
tõbe – a vigasztalhatatlanságnak hadat
üzenve – ezt íratja fel sírjára:

Midõn a roncsolt anyagon,
Diadalmas lelked megállt,
S megnézve bátran a halált
Hittel reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon,
Egy volt közös szent vigaszunk:
A LÉLEK ÉL, találkozunk!

A Toldi a hûség, erõ és hõsiesség epo-
sza. Arany azonban nem esik sem az erõ-
szakkultusz, sem a hõskultusz csapdájába.
Hõse a gyõzelem után így szól szeretve tisz-
telt édesanyjához: „… nem köszönöm azt
magam erejének, Köszönöm az Isten gaz-
dag kegyelmének.“ (Ilyen részletek tucatjá-
val találhatók a Toldiban.)

Duka Tivadar a szabadságharc miatt
számûzetésben élõ orvos, irodalomkutató.
Arany számos levelet váltott a számûzöttel.
Egyik levelét így végzi (ma így mondanánk:
a levelezõ lelkigondozó): „Az egykori csiz-
madiát követve csak annyit kívánok tehát,
hogy ha kedves családját én meg nem áld-
hatom: áldja meg a jó Isten."

Arany János Nagyszalontán, Debrecen-
ben, 9 éves nagykõrösi református tanársá-
ga idején, húsz éves irodalmi vezérsége ko-
rában mindig szószerinti presbiter volt. Hit-
ben erõsebb, aki utat mutat Isten igazságá-
hoz és kegyelméhez. Csendes, de hatalmas
presbiteri szolgálat.

PAPP VILMOS

EMLÉKEZETES PRESBITEREK

Arany János
(1817-1882)

Arany János szobra Nagyszalontán

Március 20-án Nagyváradon tartotta Közgyű-
lését Egyházkerületünk Presbiteri Szövetsé-
ge. A tanácskozásról részletes tudósítást köz-
lünk lapunk következő, 9. számában. A szerk. 

ARANY JÁNOS

Sejtelem
Életem hatvanhatodik évébe'
Köt engem a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csûrébe,
Vet helyemre más gabonát cserébe. 

(1882 márc. 2)

Szülõhelyem
Szülõhelyem, Szalonta,
Nem szült engem szalonba;
Azért vágyom naponta
Kunyhóba és vadonba. 

(1865 körül)



Kazinczy Ferenc születésének 250.
évfordulója és a Magyar Nyelv Esztendeje
alkalmából adóztunk nagy Költõnk, „édes
anyanyelvünk“ „reformátora“ emlékének,
hogy a magyar költészet napján elzarán-
dokoltunk Széphalomra. Ezen a feledhetet-
len napon útitársaink voltak a Magyar Író-
szövetség küldöttei, valamint a zarándok-
úton meglátogatott önkormányzatok – Deb-
recen, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Tokaj –
képviselõi. A Partiumi Magyar Mûvelõdési
Céh és a Partiumi Írótábor kezdeményezé-
sére létrejövõ emlékkirándulás a szülõföld
hódolatát és hûségét is elvitte Kazinczy sír-
halmához – egy marék érsemjéni föld és ko-
szorúk kíséretében.

Augusztus végén, amikor történelmi egy-
házaink, valamint Kárpát-medencei ma-
gyarságunk képviselõi felvidéki és többi,
határon túlra szakadt közösségünk védel-
mében emelték fel szavukat a szegedi Dóm-
ban, az ökumenikus nagytalálkozó résztve-
või szintén megemlékeztek nyelvünk nagy
„apostoláról", és kegyelettel zarándokoltak
el a Dóm-téren található emlékmûvéhez.

Évfordulói zarándoklataink alkalmával
nemzeti költõnk, Petõfi Sándor Úti levelei-
nek intelme hangzott vissza az emlékeze-
tünkben: „Széphalom… nevét megérdemli,
mert festõi szépségû táj. Különben pedig
szent hely, szent az öreg miatt, kinek ott
van háza és sírhalma. Kötelessége volna
minden emelkedettebb lelkû magyarnak
életében legalább egyszer odazarándokol-
nia, mint a mohamedánnak Mekkába.“ –
Mi, erdélyiek és partiumiak, országhatárok
által elszakított Testvéreinkkel egyetemben,
ezzel, a „magyarok Istenébe“ vetett hitbõl
fakadó szent érzéssel mentünk el nemzeti
irodalmunk eme „szent helyére“, anyanyel-
vünknek a mekkai Kába-szentélyhez fogha-
tó „templomába": a Széphalmon létrehozott
Magyar Nyelv Múzeumába.

A nemzeti zarándoklás útja viszont nem
lehet egyirányú és egyoldalú. Aki magyar-
ságunk eme kegyhelyére, Széphalomra lá-
togat, és aki Kazinczy Ferenc kútforrásából
merít, valamint az Õ útját és példáját kö-
veti, annak Vele együtt kell egész magyar
hazánkat „beutaznia“, a nyelv és a költé-
szet, a hit és az öntudat, a lélek, az ige és a
szellem azon „útvonalait“ és magaslatait be-
járnia, melyekre Õ kalauzol bennünket. Er-
délyi leveleinek nyomvonalán, ilyenképpen
jutunk el: Transzilvániába, Szent István
királyunk országának országnyi „örökös
tartományába“…

„Magyarország nem ismeri Erdélyt“ –
olvassuk Erdélyi levelek (1816) Elõbeszédé-
ben. Közel kétszáz év  múltán is megdöbbe-
néssel ébredünk rá az egykori tárgyias meg-
állapítás rideg valóságára és változatlanul
idõszerû voltára: kis-Magyarország ma sem
ismeri Erdélyt. Száz magyarországi  közül

talán ma is
csak ötven
tudná, hogy
hol van Par-
tium, „a Ré-
szek“, Kazin-
czy Ferenc
szülõföldje.

Igen: el
kell zarándo-
kolnunk Szép-
halomra, és el
a Partiumba
és Erdély e-
gész földjére.

Az öt évvel ezelõtt, 2004. december 5-én
tartott magyarországi népszavazás fájdal-
mas kimenetele a riasztás erejével figyel-
meztet ennek fontosságára.

Köztudott, hogy az igaz hitû mohame-
dánoknak életük során legalább egyszer el
kell zarándokolniuk Mekkába, a Kába-kõ-
höz. Sõt, bárhol is volnának a nagyvilágon,
imádságaikat mindenhol hitük „szent
helye“ felé fordulva mondják el.

Ehhez hasonlóan: nekünk sem szabad
soha megfeledkeznünk Széphalom eszmei
üzenetérõl, Ópusztaszerrõl vagy a fehér-
egyházi csatamezõ megszentelt földjérõl.
Hasonlóképpen minden magyarországi
polgártársunknak életében legalább egy-
szer el kellene zarándokolnia Erdélybe,
Bocskai Istvánnak, a „magyarok Móze-
sének“ gyulafehérvári sírhelyéhez vagy
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem „Tündér-
kertjébe“.

Kazinczy Ferenc Erdélyi leveleiben
igyekezett ráébreszteni kortársait a „terra
incognita“ – az ismeretlen Erdély – gaz-
dagságára és szépségeire. Kövessük útját
és példáját nemcsak Erdély, hanem egész
Kárpát-medencei magyar hazánk tekinte-
tében!  Mert baj van, nagy baj van nemzeti
önismeretünkkel. Valós önismeret híján
pedig magyar öntudatunk és egészséges
önbecsülésünk is súlyos károsodást szen-
ved – innen pedig egyenes út vezet az
önveszejtéshez. 

A Kazinczy Ferenc Társaság jóvoltából
megjelenõ breviárium nemzeti létünk szel-
lemi-eszmei tájain akar végigvezetni és
„lelkünk szép hazájával“ kíván megismer-
tetni bennünket. Bízzuk reá magunkat,
hadd vezessen minket Kazinczy Ferenc,
hogy tisztábban tanuljunk látni – az Õ
szemével.

Nagyvárad, 2009. november 29. 

TŐKÉS LÁSZLÓ

(Kazinczy Ferenc: Híven szeretni a jót…,
Válogatott írások, Sátoraljaújhely – Nagy-
várad, 2009)
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Híven szeretni a jót…
sága, tanügyi reformok zűrzavaros láncolatát át-
szenvedett pedagógusok és diákok, információ-
áradatban fuldokló emberek élnek, miközben a
keresztyén egyházat sokan szolgáltatást végző
intézménynek tekintik, mintsem Krisztus földi
testének és az igazkincseket hordozó valóság-
nak. Tehát a különböző igények, elégedetlen-
ségek és az idő szorításában élünk. Van-e ben-
nünk igény és van-e időnk a lelkigondozásra?
Létezik-e még bizalom egymás iránt? 
IGÉNY, IDŐ, BIZALOM. Ezek nélkül elképzelhe-
tetlennek tartom az egymással való törődést. 
IGÉNYÜNK VAN – úgy tapasztalom – lelkipász-
toroknak és gyülekezeti tagoknak egyaránt. Még
azoknak a lelkeknek is, akik csak névlegesen
tartoznak egy gyülekezethez. Emberi társadal-
munk érzi, hogy a léleknek ápolásra van szük-
sége, hisz olyan az, mint egy kert: ha nem törőd-
nek vele, csak haszontalan gaz és burján gyöke-
rezik benne. Az igény krízishelyzetekben tudato-
sul bennünk leginkább: segítsen valaki, mert be-
teg vagyok, mert féltem a munkahelyemet, mert
nem tudok családfenntartó maradni, mert meg-
aláztak, átvertek, becsaptak, elárultak, mert csa-
ládi válságba kerültem, értelmetlennek érzem az
életem, meghalt a szerettem, esetleg börtönbe
kerültem, a 3-4 munkahely között szétfolyok –
férfiként vagy nőként egyaránt. Ilyen helyzetek-
ben jó ha megfogalmazódik bennünk a lelkigon-
dozás iránti igény, és nemcsak a pillanatnyi meg-
oldások keresése. Azért a lelkigondozás iránt,
mert abban nemcsak az ember – lelkigondozó és
lelkigondozott – van jelen, hanem Isten is. Szent-
lelke az, Aki segít a különböző bajok gyökereit
felismerni. Nem varázsütésre megoldani a
gondokat, a lelki válságokat, hanem felismerni
azokat, elfogadni, vagy kiirtani, de mindenképp
lelki békességet találni.
AZ IDŐVEL állunk a legrosszabbul. Vala-
mennyien. A lelkigondozásnak fő eszköze a
kommunikáció és a megértő figyelem. Mind-
ezekhez időre van szükségünk. Ezért fontosnak
tartom, hogy kérjünk segítséget az idő Urától:
tanítson meg minket helyesen beosztani az
időnket. Ha nem tudunk másokra időt szakítani,
akkor önmagunkra sem, és ez fordítva is igaz.
A BIZALOM kényes kérdés, sajnos még az Anya-
szentegyházban is. Márpedig bizalom hiányában
nem beszélhetünk valódi lelkigondozásról.
LEHETETLEN feladat a lelkigondozás? Aktuális-e
napjainkban? Minden bizonnyal helye van még a
mi századunk szekularizáltságában, neurotikus-
ságában és a stresszhelyzetektől hemzsegő kö-
zegében is. Azért aktuális mindenekelőtt, mert
végső soron Istenre tekint, és hozzá vezeti a ver-
gődő embert. Lehetetlen? Néha úgy tűnik, hisz
sokszor az az érzésünk, hogy nem tudunk se-
gíteni, mert mindenki gyorssegélyt szeretne kap-
ni vagy adni, de az emberi lélek annyira réteges
a bajaiban, hogy a gyorssegély nem működik. Vi-
szont végeznünk kell ezt a szolgálatot, hogy az a
bizonyos ősi felháborodott emberi kérdés, amit
Kaintól tanultunk, miszerint „Avagy őriző pászto-
ra vagyok-e én az én atyámfiának?”, kijelentéssé
váljék. Ha nem is teljes mértékben őriző pász-
tora, de legalább meghallgatói, segítői legyünk
egymásnak. Annak a testvérünknek, aki lehet
beteg, alkohol rabja, drogba menekülő, pénzfüg-
gő, álértékeket hajszoló, halálgondolatokkal ját-
szadozó, útkereső, szakmát, társat, szerelmet
kutató, vagy egyszerűen kitaszított, kiégett lélek. 

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL



EGYHÁZKÖZI ÁTVILÁGÍTÁSI EGYEZ-
TETÕ FÓRUM ALAKULT. Az Erdélyi és a
Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
let, az Erdélyi Unitárius Egyház és a Romá-
niai Evangélikus-Lutheránus Egyház képvi-
selõinek részvételével megalakult az erdélyi
magyar egyházak átvilágítási és közelmúlt-
kutatási munkacsoportjainak Szakmai
Egyeztetõ Fóruma. Egyházkerületünket a
március 12-i, kolozsvári alakuló ülésen Antal
János külügyi elõadótanácsos és Wagner Erik
püspöki titkár képviselte. A munkacsoport
célja, hogy szervezett lehetõséget biztosít-
son az egyházi átvilágítás és közelmúlt-ku-
tatás terén szerzett szakmai tapasztalatok
megosztására, a közérdekû eredmények
kölcsönös ismertetésére, valamint az állami
szervek egyházi életbe való beavatkozásá-
nak összehangolt feltárására. „A keresztény/
keresztyén eszményeket és az isteni igazsá-
got hirdetõ egyházaknak kötelessége elõse-
gíteni a megtévedt személyek bûnvallását és
hibáik jóvátételét, amennyiben ez még
lehetséges” – szögezi le a fórum létrejötte
alkalmából kiadott nyilatkozat. 

POSTALÁDA. A Szatmárnémeti Reformá-
tus Gimnázium tanulói is megemlékeztek

1848-ról – írja levélírónk, Medve A. Sándor,
hozzátéve: minden dicséret megilleti a diá-
kok odaadó munkáját és az õket felkészítõ
tanárokat a színvonalas elõadásért. A rend-
hagyó ünnepségre a szatmári Láncos temp-
lomban került sor. 

MIKLÓS JÁNOS-KIÁLLÍTÁS KOLOZS-
VÁRON. A Belényesben élõ és alkotó kép-
zõmûvész, Miklós János munkáiból szer-
veztek kiállítást Kolozsváron a Reményik
Sándor Galériában. A tárlat április 17-ig lesz
megtekinthetõ. A március 18-án tartott
megnyitón Józsa István esztéta méltatta a
mûvész munkáit. 

HETEDIK SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNE-
PELTE AZ AGNUS RÁDIÓ. Az Erdélyi
Egyházkerület Kolozsváron és környékén,
valamint a világhálón hallgatható rádiója
létrejöttének hetedik évfordulóját ünnepel-
te a Báthory Líceum dísztermében. Vitus-
Bulbuk István fõszerkesztõ köszöntése
után Bibza István esperes a Mt 15,22-28
alapján tartott áhítatában hangsúlyozta: az
igehirdetésnek arra a formájára, amit az
Agnus szolgáltat, az egyház asztaláról saj-
nos csak morzsák jutnak, de fenn kell tarta-
nunk, mert ezáltal sok emberhez jut el a
gyógyulás. A rendezvényen fellépett a Pont
Függõleges Zenecsapat, bemutatták a rádió
szerkesztõségének jelenlegi és egykori tag-
jait, valamint közös játékra is sor került. 

HARANGSZÓ-ÉVFORDULÓS ÜNNEP-
SÉG A VARADINUM NYITÓNAPJÁN.
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk olvasó-
inkat, külmunkatársainkat és szerzõinket a
Harangszó megjelenésének huszadik évfor-
dulója alkalmából rendezendõ ünnepségre,
melyre a Festum Varadinum nyitónapján,
április 25, vasárnap du. 5 órai kezdettel
kerül sor, az Egyházkerületi Székház Bartók
termében. 
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„Az ember akkor legerősebb, amikor térden áll”
Amikor a templomban belekezdünk egy
zsoltárba, akkor azok a falak csak úgy re-
megnek. Akkor ott az, hogy „ha Isten ve-
lünk, ki ellenünk”, egy megtapasztalt való-
ság. És ha onnan kimegyünk, akkor, ahogy
a zsoltár mondja, még a falat is átugorjuk.
Az ember ott úgy érzi, hogy megsokszoro-
zódik az ereje. Nem az egója, nem a szemé-
lyes, individuális ereje, hanem megkapja
azt a lelki támaszt, ami az erõ igazi forrása.

– Van értelme annak, hogy egy politikus a
választások idején saját hitérõl beszéljen?

– Hogy egy miniszterelnöknek saját hi-
térõl beszélni okos dolog-e, ezt majd az utó-
kor eldönti. Amikor valaki személyes dolgo-
kat mond el, fedetlen felületet hagy magán.
Azt kívánom, hogy olyan országban éljünk,
ahol minél kevesebben vannak, akik táma-
dó céllal keresik ezeket a fedetlen és sebez-
hetõ felületeket. Azokat az embereket, akik-
re sorsunk fontos kérdéseinek eldöntését
bízzuk, illendõ, helyes, sõt kötelezõ megfag-
gatni, mielõtt a nagy bizalommal felruház-
nánk õket. Válaszom tehát: igen.

– Akkor tegyünk úgy, mintha egy olyan or-
szágban lennénk, ahol a hitünkrõl beszélni a ta-

núságtétel kötelessége. Milyen utat jártál be a
hitnek a világában?

– Én keresztény családban születtem,
„rendes” nevem is van, keresztlevelemben a
Mihály név is szerepel, ez nem olyan rossz
kombináció, ha belegondolok... 

– Egy gyõztes Mihály arkangyalra gondolsz?
– Megkereszteltek, fölvettek a keresz-

tény közösségbe, elsõsorban a nagyszüleim
ragaszkodásának eredményeképpen, de
nem kaptam vallásos nevelést, vallástalan
közegben nõttem fel, még az egyetemi
éveim elején is így volt ez, amíg meg nem
ismerkedtem a késõbbi feleségemmel, aki
viszont egy gyakorló katolikus családból
származik. Elég hosszú utat tettem meg,
hogy azt a mondatot ki tudjam mondani,
hogy hívõ keresztény ember vagyok. Volt
az életemnek egy pillanata, amikor úgy
éreztem, hogy ami elmaradt, azt be kell pó-
tolni, a dolgoknak a helyükre kell kerülniük
– akkor konfirmáltam. Nem tudtam mindig,
de mindig éreztem, és ma már tudom,
hogy addig is velem volt az Isten, akkor is,
amikor nem figyeltem rá, és azért tettem
akkor a fogadalmat, hogy ez ne is változ-
zon meg, maradjon velem, és azokkal, akik

számomra fontosak. Azóta annak a
mondatnak a jegyében próbálok élni, amit
a hitünk így fogalmaz: Az Isten dicsõsé-
gére és az emberek javára. Ez a szak-
mánkra lefordítva úgy hangzik, hogy ne-
kem az országot kell építeni, kis o-val, ami
a magyar nemzet evilági országa, és nagy
O-val is, Isten Országát. Ez a mindenfajta
politikai kalkuláción túli, afölött álló
magasabb rendû értelem ad erõt ahhoz,
hogy az ország szolgálatában álljak. Lassan
kezdem megérteni, hogy az ember akkor
legerõsebb, amikor térden áll. 

A diákok ünnepi műsora

A régi-új miniszterelnök családja körében


