
Földi életünk egyik legnagyobb ajándé-
ka a család, az otthon. Nem hiába írta
egyik erdélyi írónk, azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk
benne. Nagy dolog hazaérkezni, nagy
ajándék, hogy a világon van egy hely,
ahol szeretnek bennünket, ahol hazavár-
nak, ahol szeretet, jóság és lelki meleg-
ség vesz körül. 

Van egy közös nagy családunk is, az Anya-
szentegyház, a gyülekezet, és ide is jó hazaér-
kezni. A gyülekezetnek van egy külön lég-
köre. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ahol ket-
ten vagy hárman egybegyûlnek az én ne-
vemben, én jelen vagyok köztük, és ott érez-
zük valóságosan is, hogy jelen van. Az
istentisztelet nem olyan, mint valami emberi
gyûlés. Sõt még nem is olyan, mint egy em-
beri gyûlés, ahol Istenrõl beszélgetnek. Az
Istentisztelet Jézus Krisztussal és egymással
való találkozás, hazaérkezés. Mennyei ener-
giák fogadnak bennünket, és mindig történik
valami, ami túl van azon, amit látunk. Egy
lelkipásztor beszél, de közben mégis Isten
beszél hozzánk. Énekelünk, de közben mégis
valami több van ott, mint a mi énekünk, ott
Isten jár közöttünk. Csodálatos otthon az is-

tentisztelet és gyülekezet, otthon az otthon-
talanságban.

Ezért nem lehet senki magánkeresztyén.
Az nagyon szép és az igaz is, amikor azt
mondjuk, hogy mi otthon is tudunk imád-
kozni, de azért az igazi keresztyén élet min-
dig az istentiszteletbe tér vissza és onnan sar-
jad, mert onnan áradnak ki Krisztus erõi,
ahol Isten testvéreket adott nekünk a gyüle-
kezetben. Ezért nem elég csak adófizetõ egy-
háztagnak lenni, nem elég csak elméletileg
Istenben hinni, és keresztyén világnézettel
szemlélni a világot. Ez még mind olyan do-
log, ha csak eddig érkeztem el, mint az árva-
házban lakó gyermek, aki könyveket olvas a
családi életrõl. De mennyivel más annak a
gyereknek az élete, aki hazaérkezik az iskola
után, és átöleli az édesanyját, és boldog, ami-
kor hazajön az édesapja. Az egymás közelsé-
gének és az istenközelségnek ezt a meleg-
ségét adja a gyülekezet. Az istentisztelet az Is-
ten tisztelete, tehát hálaadás Istennek. Tulaj-
donképpen nem Istennek van szüksége arra,
hogy Õt tiszteljük. Õ Úr lenne nélkülünk is,
csillagmilliárdok felett uralkodó Isten, hanem
nekünk van szükségünk arra, hogy hozzá
menjünk.
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Miért járjak templomba?
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Harangszó
HETEDIK KÜRTSZÓ

Egy végvári
úrvacsorai szokás
NÉGY ÉVTIZEDNÉL több, hogy gyakorló lel-
készként osztok úrvacsorát. Ezen idő alatt –
nem számítva a betegeknek vitt szentségeket –
ötszázon felüli az a szám, amely jelzi: hány al-
kalommal is tartottam úrvacsoraosztásos is-
tentiszteletet.
MIVEL A lelkipásztor az úrvacsoraosztás ideje
alatt nagyon figyelmes kell hogy legyen, nem
sok ideje van arra, hogy másokkal is törődjön.
Ügyelnie kell ugyanis, hogy le ne essen a ke-
nyérdarabka, ki ne löttyenjen a bor; mindenki
biztosan fogja meg akár a kenyérdarabkát,
akár a kelyhet. Így a különböző emberi ma-
gatartásformákat nem tudja megfigyelni.
TUDOM, HOGY sok szokás alakult ki gyüleke-
zeteinkben az úrvacsorázással kapcsolatban
is. Vannak gyülekezetek, ahol nem a lelkész
készíti elő a szentasztalra való kenyeret és
bort. Van, ahol a lelkész csendben beviszi a
templomba mindazt, amit be kell vinnie és meg-
teríti – egyedül vagy segédlettel – a szentasz-
talt. Van olyan gyülekezet, ahol harangszó-
kísérettel viszik a templomba a szentjegyeket.
Érdekes egyháznéprajzi tanulmányt, kötetet
lehetne összeszedni ezekből a szokásokból.
BÖJTFŐ VASÁRNAPJÁN, úrvacsoraosztás
közben arra lettem figyelmes, hogy az egyik
atyánkfia, amíg a felesége és anyósa úrvacso-
rázott, a padban fölállott. Tudtam, hogy a csa-
lád végvári s azonnal gondoltam, hogy ez
valamilyen szokás lehet.
AZ ISTENTISZTELET végeztével szóvá is tet-
tem a dolgot. Aztán megtudtam, hogy Vég-
váron az a szokás, hogy amikor valaki épp
soros a kenyér vagy borvételben, az illető
rokonsága föláll rövid időre.
HOGY MI a magyarázata ez ősi végvári
szokásnak, már nem tudták megmondani, de
azzal egészítették ki, hogy amikor a lelkész
és a kántor vesz úrvacsorát, az egész gyüle-
kezet áll.
ELGONDOLKODHATNÁNK azon, hogy nincs-e
ebben a szokásban egyfajta személyi kultusz,
de nem hinném, hogy arra lehetne visszavezet-
ni az egész szokást, hogy valamelyik ősi kolle-
gám az ő tiszteletére rendelte volna el ezt a
gyakorlatot. Igaz, hogy kizárni sem lehet a fel-
tételezést.
A HELYI gyakorlatban inkább pozitív, mint ne-
gatív szokásnak minősítem, mert a végváriak-
nak vannak szép hagyományaik. A gyülekezet
ugyanis a felállók számából láthatja, hogy a D.
Kovács, az F. Kovács, a Cs. Tóth vagy a K.
Tóth család mennyire templomos, illetve
mennyire úrvacsorázó. S talán ez a templomi
„népszámlálás” nem is árt.
VAGY NETÁN a felálló hozzátartozók együtt fo-
hászkodnak – pontosabban fohászkodhattak
valamikor – az úrvacsorázóval? Nem tudom,
de mindenképp szép szokásnak és kedves,
megőrzendő hagyománynak minősítem, mert
mindenképp a tisztelet megnyilvánulását látom
a nemzedékről-nemzedékre átadott ilyetén
örökségben.

MAKAY BOTOND
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Egy a Húsvét-sziget talajában fellelhetõ ve-
gyület megdöbbentõ módon megnöveli az
egerek élettartamát, olyannyira, hogy néme-
lyikük emberi években mérve több mint 100
éves kort ér meg. Ezek szerint megtalálták az
örök élet elixírjét? És ha ezt emberekre is
alkalmazzák majd, akkor nemcsak 70-80 év
lesz egy ember átlagéletkora, hanem akár
több száz év is? A görög mitológia istenei
mézízû eledelüknek és illatos kenõcsüknek
köszönhetik halhatatlanságukat és örök ifjú-
ságukat. Az ind és skandináv mitológiában is
fontos szerepet kap az istenek itala, a költé-
szet méze néven is emlegetett sámánméz,
ami szintén örökéletet biztosított. Sõt,
minden egyes nép vallásfilozófiájában benne
rejlik az örökélet kérdése. Tény, vannak fel-
fogásbeli különbségek, ám nekünk keresz-
tyéni szemszögbõl kell megérteni.

Ebben segít a Káté, ami az 58. kérdésé-
ben már útmutatást is ad: Miféle vigaszta-
lásod van az örökéletrõl szóló vallástételed-

bõl? Az, hogy mivel már e mostani életemben is
érzem szívemben az örökélet kezdetét, ez élet
után oly tökéletes boldogságom lesz, amilyent
soha szem nem látott, fül nem hallott, sem
emberi szív meg nem gondolt, amelyben Istent
mindörökké magasztalom.

Az örökélet kezdetét már itt a földön is
érzem szívemben! – tanuljuk. Ezt valóban
meg is lehet érezni annak, aki közel van
Urához. Aki benne van az Isten szereteté-
nek áramkörében, aki a napi gyötrõdések
ellenére is látja az életben rejlõ piciny aján-
dékokat, az tudja, hogy van örökélet és a
halált is csak egy boltívnek tekinti, mely új
horizontot nyit meg elõtte. A legtöbben
félnek a haláltól, jogosan, hisz az lezár
valamit. De csak egy folyamatot. Ellenben
feltár egy újat, az Élet újabb szakaszát! 

A mi hitünk alapja Jézus Krisztus feltá-
madása és az Õ örökéletrõl szóló ígérete.
Ennek tudta nélkül az egész földi élet értel-
metlen és céltalan lenne. Az örökélet adja

meg mindennek az értelmét! A Szentírás
szerint ott tökéletes boldogságunk lesz,
amilyent soha szem nem látott, fül nem hal-
lott, sem emberi szív meg nem gondolt.
Egyszerûen azért nem, mert elképzelhetet-
len nekünk nagyobb boldogság, mint a föl-
dön megélt. Pedig még itt is milyen keveset
tudunk megtapasztalni: egy emberöltõ nem
elég minden vízesés, földalatti barlanglabi-
rintus, trópusi erdõk állatvilága, madarak
színes tollazata, virágok illata, gyümölcsök
zamata stb. megismerésére. Ez mind-mind
Isten ajándéka. És ezen túl is van szebb,
zengõbb, boldogabb! 

Tudom, hogy óriási kételyeink vannak
azon dolgok felõl, amik nem megfoghatóak,
vagy nem leellenõrizhetõk, de az örökélet
felõl nem gondolkodhatunk így. Isten ha
nem akarta volna, akkor nem adta volna
hírül az örökélet boldog lehetõségét. De
megtette Jézus Krisztusban! Aki pedig hisz
benne, az élhet is vele.

Minden a földi élettel kezdõdik el...
Meddig tart? Nem addig, amíg egy esetle-
ges elixír engedi. Addig, ameddig mi akar-
juk Isten segítségével.

ORBÁN LEVENTE
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„És monda Jézus:  Ítélet végett jöttem én
e világra, hogy akik nem látnak, lássanak,
és akik látnak, vakok legyenek.“ (Jn 9,39)

Keleten nagyon sok vak él a trahoma miatt, a
modern nyugaton még több, a hitetlenség
miatt. Ott a testi vakság, itt a lelki. Hány em-
ber indul el az életben vallásos otthonból s
mire élete delére él, hitetlenné válik. Renge-
teg ember nem képes megõrizni önmagát,
minduntalan széthullik szellemi és lelki egy-
sége. Megtanult imádkozni, de Istennel nem
került kapcsolatba, eljárt templomba, de
Jézus idegen maradt számára. Hitének nem
volt gyökere, ezért elszáradt. Jézus beszél a
lelki vakokról, akik nem hisznek neki, akik
nem látják meg az élet lényegét.

Egy vándor köszörûs megkérdezett
valakit a faluban: Itt lakik az a kövér pap? –
Miért? – Azt mondják, annyit költ az ebéd-
re, mint más húsz. – És maga ezt elhiszi? –
Miért ne hinném, amikor nem kerül
pénzembe? Ha csak egy forintot kellene
érte adnom, nem hinném. Pontosan errõl
van szó, az ostoba ember mindent elhisz,
amit a vallás ellen beszélnek neki. Miért ne
hinné, hiszen nem kerül pénzébe. Meg
aztán érvényes a jelszó: Ki mint él, úgy ítél.
Mivel neki nem kell a hit, érdeke, hogy a
hívõ embert befeketítse. A lelki vakok nem
szeretik a világosságot.

Egyre nagyobb a lelki vakság. Találkoz-
tam egy olyan fiatalemberrel, aki valamikor
konfirmált, és nem tudta megmondani,
hogy kicsoda Jézus Krisztus, és hogy ki volt
Jézus édesanyja. Egy keleti mesében olvas-
tam, hogy Mohamed elment, hogy az álla-
toknak is prédikáljon Istenrõl. A legtöbb
meghallgatta, de két állattal nem boldogult,

az ökörrel és a disznóval. Az ökörnek azért
nem kellett Isten, mert buta, a disznónak
meg azért nem, mert tisztátalan. Az ég be-
szél Istenrõl, a buta ember nem néz az égre,
a mikroszkóp is beszél Istenrõl, a buta em-
ber nem néz mikroszkópba. Saját lelkünk
beszél Istenrõl, a buta ember nem hatol be
saját lelkébe. Sírjára majd rá lehet írni: Itt
nyugszik egy ember, aki úgy ment el, hogy
nem tudta miért élt. Minden követi saját
természetét, a kõ lefelé esik, a láng fölfelé
száll, egyedül az ember nem keresi Istenét. 

A legfájdalmasabb szó, amit az ember
mondhat: Nem érdekel. Kisgyermek sír ke-
servesen – nem érdekel. Valaki kopogtat a
szíveden, hogy elpanaszolja bánatát, de té-
ged nem érdekel. Fölszáll a villamosra egy
idõs néni, ülve maradsz, nem érdekel. Hív a

harangszó, de nem érdekel, jelentkezik
Isten, nem érdekel. A legnagyobb baj, a kö-
zönyösség, a lelki vakság oka. A rádió min-
den semmitmondó hírét meghallgatjuk, a
nagy kérdéseket meg elutasítjuk. A világ
úgy le tudja láncolni az embert, hogy elva-
kulunk tõle; világ van, másvilág nincs, ter-
mészet van, kegyelem nincs, dolgok van-
nak, Isten nincs. A közömbös embert a vilá-
gi legyõzi, de a halálban ez a világi magára
hagyja. Amikor a mezítelen lélek Isten elé
kerül, nem mondhatja többé: Nem érdekel.
A közömbösség következményeként elter-
jedõ lelki vakságot egyedül Jézus iránti sze-
retetünk és hûségünk veheti el, egyedül Jé-
zus tudja legyõzni és kiûzni belõlünk a lelki
sötétséget. 

Böjtölésünk lelki töltekezés, Krisztusra
figyelés, hogy oszoljon lelki vakságunk, lel-
ki sötétségünk, butaságunk. Krisztus szen-
vedésére, különösen kereszthalálára figye-
lünk, hogy vakokból látókká tegyen, lel-
künk megtisztuljon s ürességében a Feltá-
madottal teljen meg, aki új, látó lélekkel
ajándékozza meg földi életünket. Ne gon-
doljátok, hogy ti mindent láttok s mindent
jól láttok, vizsgáljátok meg látásotokat, ami-
kor Istenre néztek, amikor másokra tekinte-
tek, amikor magatokat méritek. Csak Krisz-
tuson keresztül lehet tisztán látni, s nem is
érdemes rajta kívül nézni Istent, embertár-
sat, az ember önnön személyiségét.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Böjtölésünk lelki töltekezés

HISZEM ÉS VALLOM

Örök élet – örök bérlet

Radványi Károly: Köröstárkányi úrasztali tányér



A román kommunista titkosszolgálat, az egy-
kori Securitate református lelkészeket meg-
figyelõ tisztjeinek a névsorát hozta nyil-
vánosságra februárban Tõkés László, a Király-
hágómelléki Egyházkerület volt püspöke. 

Az EP-képviselõ és családja megfigye-
lési aktájából származó adatok szerint 205
securitatés tisztet azonosítottak, akik refor-
mátus lelkészeket és a velük kapcsolatban
álló személyeket figyelték meg, illetve szer-
vezték be. Maga a lista 136 tiszt nevét tartal-
mazza, aki a román átvilágítóbizottság sze-
rint többnyire az erdélyi megyékben figyel-
te a református egyház tevékenységét. Kö-

zülük néhányan idõközben valószínûleg el-
hunytak, többségük nyugdíjba vonult, és
kiemelt nyugdíjat élvez. Tõkés szerint való-
színû, hogy a listán szereplõ tisztek egy ré-
sze ma is aktív, és a Román Hírszerzõ Szol-
gálatnál (SRI) tevékenykedik.

A volt püspök hangsúlyozta: azokkal
ért egyet, akik a múlt bûneinek feltárását,
valamint a bûnösök leleplezését és felelõs-
ségrevonását követelik Megismételte: a Te-
mesvári Társaság Kiáltványának 8. pontjá-
val vallja, hogy a kommunista múlt ügynö-
keinek és kiszolgálóinak a közhivatalokban
nincs keresnivalójuk. 

Szabó László unitárius lelkész, az Uni-
tárius Egyház Átvilágítást Koordináló Bizott-
ságának tagja, a történelmi egyházak átvi-
lágító bizottságai Szakmai Egyeztetõ Fóru-
mának kezdeményezõje rámutatott: bár ez
Erdélyi Református Egyházkerület és az Er-
délyi Unitárius Egyház tíz év késéssel csat-
lakozott az átvilágítás kérdésében élenjáró
Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
lethez, szívós munkával jelenleg „egy ütem-
ben” munkálkodnak a lusztráció kiteljesíté-
sében. Ezért is tartották szükségszerûnek
egy olyan egyeztetési fórum kezdeménye-
zését Szakmai Egyeztetõ Fórum néven,
amely – tiszteletben tartva minden résztve-
võ autonómiáját – nem a módszertani uni-
formizálásra, hanem a szakmai tapasztalat-
cserére és konzultálásra helyezné a hang-

súlyt. A magyar történelmi egyházak közül
négyen válaszoltak pozitívan a kezdemé-
nyezésre, a fentebb említettek mellett még a
Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház
csatlakozott. 
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Tőkés László: az átvilágítást folytatni kell

A történelmi egyházak átvilágító bizottságainak
közös fóruma márciusban ülésezik ismét. 
Tőkés László EP-képviselő és Szabó László
unitárius lelkész

BÓDÁS JÁNOS

Virágvasárnap
Csak hulljatok virágok, pálmaágak 
Csapongjon a piros szárnyú öröm 
S higgyétek, hogy Dávid utódja jön 
Szabadságszerzõ gyõzelmes királynak. 
Õ... látja már, hogy messze mint a felleg, 
Fekete átok varjúraja vár 
És szárnyra kap, s hogy nemsokára már 
Káromkodnak, akik most énekelnek 
Õ... tudja már, hogy egyedül lesz s

hitvány, 
Ijedt szívvel fut szét sok tanítvány, 
Nem marad bennük se remény, se hit... 
S egy szürke fa a borzongó erdõbe, 
mintha tudná, hogy kereszt lesz belõle, 
meg-megrázza zörgõ leveleit...

Az idei február 25-én is megemlékezett
a kommunizmus áldozatairól a Király-
hágómelléki Egyházkerület. A tavalyi
megemlékezéshez képest idén gyér
volt az érdeklõdés az Egyházkerületi
Székház dísztermében.

Forró László elõadótanácsos áhítatát köve-
tõen a jelenlévõk kivetítõn megtekinthették
Wittner Mária ‘56-os szabadságharcos és
halálraítélt történelmi jelentõsségû parla-
menti beszédét. A közönség azzal szembe-
sülhetett, hogy a 2001-ben elmondott, nagy
vihart aratott beszéd nem csupán máig
aktuális, de több része be is igazolódott a
kétezres évek történései során. 

Nagy József Barna, az est moderátora
Tõkés László azon elõadásának egy részletét
ismertette, melyet a volt püspök aznap, egy
a kommunista rezsimek bûntetteivel foglal-
kozó prágai nemzetközi konferencián adott
elõ, a kommunista diktatúra bukása után
elmaradt igazságtételrõl és annak következ-
ményeirõl: „A volt bûnösök és cinkosaik
nem egyszer elõttem – egyházi ember elõtt
– is a ‘keresztény megbocsátással’ példálóz-
nak, melynek hamis felfogásától indíttatva
nyugati testvéregyházaink és egyes nem-

zetközi ökumenikus szervezetek is hajlamo-
sak a kommunizmus rémtetteirõl, illetve
sok millió áldozatuk szenvedéseirõl megfe-
ledkezni. Ugyanakkor – a hit tanításáról is
megfeledkezve –, figyelmen kívül hagyják,
hogy bûnbocsánat és bûnbánat szigorúan
feltételezik egymást.”

A magyarországi proletárdiktatúrának a
terror volt az egyetlen létalapja, hiszen a
kommunista diktatúra mindig a terrorral
kezd, különösen, ahol nincs megfelelõ talaja
– szögezte le elõadásában Petrucz Tibor, az
1945-1956 közötti magyar Politikai Elítéltek
Közösségének társelnöke. Szavait számada-
tokkal és saját élettapasztalataival is aláhúz-

ta. Eszerint a kommunista magyar bírósá-
gok 1200, míg a szovjet bíróságok 2700 ma-
gyart ítéltek halálra és végeztek ki az ötve-
nes-hatvanas évtizedek során.  

Az 1956-os forradalom hatása a környezõ
országok egyházaira címû kötetet Forró László
méltatta. Sok esetben a környezõ államok-
ban nagyobb volt az ‘56 miatti megtorlás,
mint Magyarországon – mutatott rá az elõ-
adótanácsos. A kommunista diktatúra hitel-
telenné akarta tenni a társadalom szemében
az egyházat, és ezt sok esetben el is érte. A
kötet nem csupán ahhoz nyújt segítséget,
hogy mi a kommunizmus, de az azt követõ
idõszak megértéséhez is – hangsúlyozta Forró. 

A hiánypótló kötetet Zombori István
történész, a könyv szerkesztõje, valamint
Sümegi György mûvészettörténész, a kötet
egyik szerzõje is ismertette. 

A nap folyamán, délelõttõl késõ délutá-
nig filmmaratonra is sor került, ahol a már
említett Wittner-beszéd mellett, egyebek
közt levetítésre került a Hitvallók és ügy-
nökök, illetve Szõczi Árpád: Drakula árnyé-
kában címû filmje. 

A megemlékezés fõhajtással, koszorú-
zással és a Szózat eléneklésével ért véget a
Székház udvarán lévõ emléktáblánál. 

F. T. 

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Az Egyházkerületi Székház udvarán a kommunista
áldozatok és az 56-os hősök is emlékét is tábla
őrzi. Fotó: archív



„Addig is tudtam, hogy legtöbb bajom a
túlzott italozásommal volt kapcsolatban, de
csak a terápiás táborban értettem meg, hogy
mi is az alkoholfüggõség. Ott történt meg
az is, ami nehezebb volt számomra: annak
beismerése, hogy én is alkoholista vagyok.”
(Sándor) 

„Néhány hónapi csoportba járás után
részt vettem egy segítõ táborban. Ott sok
információt kaptam szenvedélybetegsé-
gemrõl és sok ezzel kapcsolatos dologról, de
kiemelem azt, hogy hitet nyertem: ott elfo-
gadtam Jézust, mint Megváltómat. Kezdtem
hinni Valakiben, és ez nagy mozgatórugóvá
lett számomra: ez tart meg.” (Jani)

„A támogató csoportba való járást vá-
lasztottam. Az elsõ csoporttalálkozás egy
olyan segítség volt számomra, amiben Isten
gondoskodását fedeztem fel: rajtam teljese-
dett be az, hogy a Jó Pásztor megkereste a
századik juhát. Ott, a csoportban tapasz-
taltam meg, mit jelent, hogy én fontos
vagyok valakiknek. Imádkoztak a cso-
portban Sándor bácsiért, Marika néniért és
Laciért is. Sándor bácsit, Marika nénit nem
ismertem, azt pedig nem gondoltam volna,

hogy a Laci én vagyok,” – tekint vissza Laci,
több mint egyéves absztinencia után.

„Egy Országos Találkozó életem egyik
legmeghatározóbb élménye volt. Azóta
nem változott sok minden körülöttem, de
én valamennyire változtam. Egy szójátékkal
mondanám el, hogy mire gondolok: „hoz-
zátartozóból" elõléphettem Hozzá tarto-
zóvá. Nagy élmény volt az Atyáról hallani,
a Kegyelmes Istenrõl, Jézus Krisztusról, a
minket minden irányból átölelõ, befedõ sze-
retetrõl. Elsõ találkozómra félve és egyedül
indultam, de hazafele már azzal a meg-
nyugtató érzéssel jöttem, hogy soha többé
nem kell egyedül lennem.” (Júlia)

„Elõttünk volt a jól ismert kis tisztás. A
patak partján kerestünk helyet, hogy sát-
runkat felhúzzuk, és azonnal elkezdõdött a
nyaralás. Régebb a zajos fürdõhelyek nyúj-
tottak vakációs hangulatot, minden lépé-
sünket a hideg habos sör és a színesebbnél
színesebb fagyik követték. Ezúttal más volt.
Nagyon vártam az áhítatokat, a csoportbe-
szélgetéseket, és az esti „leckéket”. Az utó-
gondozó-hitmélyítõ tábor témája: Békes-
ségre hívott el Isten.” (Csilla)

A fenti idézetek nehéz utakat megjárt
emberek vallomásának töredékei. Ki szen-

vedélybetegként, ki családtagként tapasz-
talta meg az alkohol vagy a szerencsejáték-
függõség testet, lelket, családot, emberi kap-
csolatokat romboló hatását. Közülük senki
sem akart alkoholista vagy játékfüggõ lenni.
Senki sem kívánt magának szenvedélybeteg
társat, akinek egyre súlyosbodó függõségét
tehetetlenül szemlélje. Egyikük sem jószán-
tából, hanem mintegy végsõ kétségbeesé-
sében keresett segítséget az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerülethez tartozó Reformá-
tus Mentõ Misszió és a Bonus Pastor Alapít-
ványnál, amelynek célja, hogy keresztyén
lelkiséggel és a segítõ szakma eszközeivel
segítséget nyújtson az alkohol-, drog-, játék
és egyéb függõségekben szenvedõknek és
hozzátartozóiknak.

A szükségben levõnek a segítséget több
formában is felajánljuk: jöhet személyes
tanácsadásra, lelkigondozásra, részt vehet
Brassótól Nagyváradig mintegy tizenegy
helyen támogató csoportjaink heti talál-
kozóin, vagy választhat a terápia rövid és
hosszú formája között.

TERÁPIA
Rövid terápiás programot évente öt

alkalommal tartunk (háromszor magyarul,
kétszer románul). A tizenkét napos program-
ra felnõtt szenvedélybetegeket és csa-
ládtagokat, férfiakat és nõket fogadunk. Itt
alapvetõ információkat kaphatnak a függõ-
ségrõl, annak hatásairól és arról, hogyan él-
hetnek szer- ill. játékmentes életet. Az ige-
hirdetések, elõadások, kiscsoportos és egyé-
ni, lelkigondozói beszélgetések õszinte és
támogató légkörében a résztvevõk megoszt-
ják a csoporttal a maguk életét és problémá-
ját, reményt, útmutatást nyerve egy új életre.

A hosszú (9 hónapos) terápia, a Maros-
ludas közelében levõ Magyarózdi Drogte-
rápiás Otthonban folyik, 2005 márciusa óta.
A terápiára ajánlott idõ, amit 18-50 éves
férfiaknak ajánlunk, életbefektetés: célja a
szer-, illetve játékmentes élethez elengedhe-
tetlenül szükséges pozitív személyiségfejlõ-
dés, a kezdeményezõkészség, döntésképes-
ség, felelõsségvállalás, megfelelõ kommu-
nikációs képességek kialakítása és fejlesz-
tése. A program minden eleme terápiás jel-

legû, legyen az csoporttalálkozó, egyéni ta-
nácsadás, lelkigondozás, munka vagy sza-
badidõs foglalkozás.

UTÓGONDOZÁS
A szenvedélybetegségükbõl felépülõk-

nek utógondozó-hitmélyítõ alkalmak az
évente 2-3 alkalommal megtartott Országos
Találkozók, valamint a nyári utógondozó
tábor. Természetesen mindenki igénybe ve-
heti továbbra is az egyéni tanácsadást, lelki-
gondozói beszélgetést.

PREVENCIÓ
Jobb megelõzni, mint kezelni, állítja a

józan ész. Nyaranta táborokat szervezünk
olyan gyerekeknek és fiataloknak, akik
szenvedélybeteg vagy felépülõ félben lévõ
szülõkkel élnek. A munkatársak pozitív
hozzáállása a mindennapi helyzetekhez
igen fontos példamutatás a számukra és így
sok mindent megtanulnak, ami otthon nem
egy természetes dolog.

KÖZTUDATFORMÁLÁS
Tanintézetek, gyülekezetek és más szer-

vezetek meghívására felvilágosító, munkán-
kat ismertetõ elõadásokat, beszámolókat
tartunk. Célunk, hogy a szenvedélybeteg-
ségek igazi természetét ismertté tegyük, fel-
hívjuk a figyelmet a túlzott alkohol-, gyógy-
szer- valamint a drogfogyasztás illetve a
játékszenvedély veszélyeire. Fontosnak
tartjuk, hogy a szenvedélybetegek és hozzá-
tartozóik megtudják, hogy az elvonókúrán
vagy gyógyszeres kezelésen túl van olyan
segítség, amely gyökeres változást hozhat
azok életébe, akik igénybe veszik. Nem kell
sem beletörõdni, sem belehalni!

ADORJÁN KÁLMÁN lp.

4 REFORMÁTUS ÉLET Harangszó

Címünk: Fundaþia Bonus Pastor, B-dul
Pandurilor nr.73/2, 540505 Tîrgu Mureº,
Tel/Fax: 0265-254460 Tel: 0365-420384, E-mail:
office@bonuspastor.ro, www.bonuspastor.ro.
Bankszámla: Fundaþia Bonus Pastor Lei:
RO83 RZBR 0000 0600 0314 4997. Nagy-
váradi kapcsolattartó személy: Hadházi
Annamária (0359-401974). 

Nem kell belehalni!

Keresztyén lelkiséggel és a segítő szakma eszközeivel nyújtanak segítséget a függőségekben
szenvedőknek és hozzátartozóiknak

A Magyarózdi Drogterápiás Otthon
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A református egyház – többek között – a
fiatalok egyháza is. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy a gyülekezetek és iskolák
többségében gyermek- és ifjúsági csoportok
és foglalkozások is zajlanak, emellett szá-
mos civil ifjúsági szervezet is erõs szálakkal
kötõdik egyházunkhoz.

A Magyar Református Egyház Zsinati
Ifjúsági Irodájának eseménynaptára a
Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek ren-
dezvényeibõl válogat. Az alkalmak nyitot-
tak, szeretettel várnak rá minden érdeklõ-
dõt. Külön szeretettel bátorítunk, hogy fe-
dezzétek fel a határon túli eseményeket,
csoportokat, táborokat is. Az összeállításban
kiemelten közöljük a Királyhágómelléki
Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ) idei
programjait is. 

MÁRCIUS:
Ökumenikus istentisztelet kelta liturgia
alapján (Szegedi Egyetemi Gyülekezet,
március 16.); Református Egyetemi Gyüle-
kezetek Találkozója (Kolozsvár, március
19–21.); SGD Virágvasárnapi konferencia
(Debrecen, márc. 26–28.); MeKDSZ nap
(Budapest, RHEMA Center, március 27.); A
Dunamelléki Egyházkerület ifjúsági napja
(Kecskemét, március 27.); REFISZ
Virágvasárnapi Konferencia (Kecskemét,
március 28.); FIRESZ Ifjúsági Napok
(Királyhelmec, Szentpéter).

ÁPRILIS:
REFISZ Foci kupa (Kecskemét, április 10.);
VII. Országos IKE Sportnapok (Erdély,
Kézdivásárhely, április 9–11.); Ifjúsági refe-
rensek skóciai tanulmányútja (Zsinati Ifjú-
sági Iroda, április 19–25.); SDG Bibliaisme-
reti verseny – Ezsdrás és Nehémiás könyve
(Pécs, ápr. 17.); KRISZ Kerületi ifjúsági talál-
kozó, (Kárpátalja, Salánk, április 17.);
REFISZ Fiatal Felnõttek Konferencia (Berek-
fürdõ, április 23–25.); FIRESZ Ifjúsági napok
(Felvidék, Rozsnyó, Nemesócsa).

MÁJUS:
KRISZ Majális (Királyhágómellék, Hadad,
május 1.); Tiszáninneni konfirmandus nap
(Miskolc, május 2.); Shirchadasj koncert
(Királyhágómellék, Zilah, május 6.); Szom-
bati Szabó István szavalóverseny (Király-
hágómellék, Lugos, május 15.); KRISZ Kon-
firmandus Focikupadöntõ (Kárpátalja, má-
jus 15.); Szeretethíd önkéntes napok (2010.
május 21–22.); FIRESZ Ifjúsági napok (Felvi-
dék, Nagykapos, Dunaszerdahely); KRISZ-
tusa, Futó és Bringaverseny (Kárpátalja,
május 29.); Sófár dicsõítõnap (Szentkirály-
szabadja, május 30.)

JÚNIUS:
Református Zenei Fesztivál (Budapest, júni-
us 4–6.); KRISZ Fiatal házasok hétvégéje,
(Kárpátalja, Balazsér, június 11–12.); KRISZ
nap, (Kárpátalja, Balazsér, június 20.);
KRISZ Ifjúsági Sportnap (Királyhágómel-
lék, Szatmárnémeti, június 26.); Reformá-
tus Egyházi Napok Dunántúl – REND

(Pápa, június 25–27.); FIRESZ Ifjúsági nap
(Felvidék, túra a Kis-Kárpátokban); Közös-
Pont Misszió – Volt Fesztivál (Sopron, jú-
nius 30–július 3.).

JÚLIUS:
SDG Nyári tábor (július 5–11.); IKE Angol
gyerektábor (Erdély, Algyógy, július 5–10.);
KIE Tappancs fiú sátortábor 10–14 évesek
(Pilisszentlászló, július 7–17.); III. IKE gitár-
tábor (Erdély, július 6–13.) FIRESZ ÜdítÕ
gyerek- és tinitábor (Felvidék, Hatfa, július
12–17.); KözösPont Misszió – Hegyalja Fesz-
tivál (Tokaj, július 14–18.); Angol középis-
kolás tábor (Szentírás Szövetség, Kecske-
mét, Emmaus-ház, július 19–24.); KRISZ
Angol hét (Kárpátalja, Balazsér, július
19–24.); Konfirmáltak Tábora (Erdély, Al-
gyógy, július 19–24.); KRISZ Ukrán hét
(Kárpátalja, Szolyva, július 19–24.); KIE Tap-
pancs lánytábor 10–14 évesek (Pilisszent-
lászló, július 17–27.); KIE Tappancs fiú kóta-
tábor 14–18 évesek (Nagyvázsony, július
29–augusztus 8.); KRISZ Nyári Tábor (Király-
hágómellék, Sólyomkõvár, július 26–31.);
XI. Országos IKE Találkozó (Erdély, Algyógy,
július 28–augusztus 1.); XII. FIKE Szabad-
egyetem (Erdély, Algyógy, július 28–
augusztus 1.); Nyári Sófár Dicsõítõ Iskola. 

AUGUSZTUS:
MeKDSZ Nyári tábor (augusztus 1–8.);
KRISZ hét (Kárpátalja, Rát, Aklihegy,
Balazsér, augusztus 2–6.); IKE Angol
Ifjúsági Tábor (Erdély, Algyógy, augusztus
2–7.); REFISZ Nagy Nyári Tábor (augusztus
2–8.); III. FIKE Túrázó Tábor (Erdély, Pádis,
augusztus 9–14.); KIE TINI tábor (Balaton-
györök-Sóvár, augusztus 9–15.); KözösPont
Misszió – Sziget Fesztivál (Budapest, au-
gusztus 10–16.); FIRESZ ÉlesztÕ ifjúsági ta-
lálkozó (Felvidék, Králová Lehota, augusz-
tus 11–15.); Református Egyetemi Gyüleke-
zetek Országos Tábora (Dunakanyar, au-
gusztus 16–20.); KIE wellnes tábor (Balaton-
györök-Sóvár, augusztus 16–22.); FIRESZ
Ifjúsági kórustábor (Felvidék, Stará Lesná,
aug. 16–21.); Jégtörõ konferencia ifjúsági

vezetõknek „CONFIRMATIO PLUS ULTRA,
avagy van élet a konfirmáció után” címmel
(Zsinati Ifjúsági Iroda, Berekfürdõ, augusz-
tus 22–25.); KRISZ Házaspárok kerületi
csendesnapja (Kárpátalja, augusztus 29.).

SZEPTEMBER:
Reményik Sándor Szavalóverseny (Király-
hágómellék, Nagyvárad, szeptember 4.);
KIE Csendeshétvége (Balatongyörök-Sóvár,
szeptember 17–19.); I.KRISZ zenei fesztivál
(Kárpátalja, Beregszász, szeptember 18.);
KIE Teen-i csendeshétvége (Balatongyörök-
Sóvár, szeptember 24–26.); Partiumi Ifjú-
sági néptánctalálkozó (Királyhágómellék,
Varsolc, szeptember 25.); Kárpát-medencei
Ifjúsági Egyeztetõ Fórum (Királyhágó-
mellék, Sólyomkõvár, szeptember 29–30.);
FIRESZ Ifjúsági napok (Felvidék, Szilice, ill.
kirándulás Pannonhalmára). 

OKTÓBER:
Szórvány Ifjúsági Csendesnap (Királyhá-
gómellék, Arad, október 9.); Ifjúsági
Találkozó (Királyhágómellék, Élesd, októ-
ber); 72 óra kompromisszum nélkül önkén-
tes akció (ÖKI, október 15-17.); REFISZ
PRÉS és Õszi Konferencia (Kecskemét,
október 28–31.); IKE Országos Bibliaismereti
vetélkedõ – döntõ (Erdély, Kolozsvár, októ-
ber 23.); FIRESZ Ifjúsági napok (Felvidék,
Királyhelmec, Lakszakállas).

NOVEMBER: 
IKE Ifjúsági Imahét (Erdély, november
8–14.); KRISZ Ifi vezetõ találkozó, (Kárpát-
alja, Beregszász, november 19–20.); KRISZ
Bibliaismereti Vetélkedõ (Királyhágómel-
lék, Magyarkéc, november 20.); FIRESZ
Ifjúsági napok (Felvidék, Kassa, Komárom);
KIE Bibliahét (Balatongyörök-Sóvár). 

DECEMBER: 
IKE Várom az Urat Adventi Zenefesztivál
(Erdély, Kolozsvár, december 4.); KIE Ád-
vent a Sóvárban (Balatongyörök-Sóvár);
KRISZ Évzáró, (Kárpátalja, Balazsér, decem-
ber 30–31.). 

2010-es református ifjúsági eseménynaptár

A Partiumi Ifjúsági néptánctalálkozót második alkalommal rendezik meg, szeptember 25-én, Varsolcon
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Új vezetők a Bihari Presbiteri Szövetség élén
Letelt a hat esztendõs mandátuma a Bihari
Egyházmegye Presbiteri Szövetség Elnöksé-
gének, ezért február 9-én tisztújításra került
sor a Nagyvárad-csillagvárosi református
templomban. Az idõpont kitûzése során
nem vették figyelembe a KREK PSZ
Közgyûlésének azon határozatát, amely
kimondja, hogy az egyházmegyében február
27-én, egyszerre kell megtartani a tisztújí-
tást. A közgyûlést megelõzõen közös áhítat-
ra került sor, melyen az egyházmegye lelki-
pásztorai is résztvettek, és amelyet Prém
Imre Csaba belényesi helyettes lelkész tar-
tott a Mikeás 6,8 alapján.

A számbavételt követõen szomorúan ta-
pasztalhattuk, hogy az 59 egyházközségbõl
csupán 33 képviseltette magát, azok közül is
legtöbben fõgondnokok és gondnokok
voltak, akik az eseménnyel párhuzamosan
zajló egyházmegyei közigazgatási gyûlésen
résztvevõ lelkipásztorukat kísérték el.
Beigazolódott  az Egyházkerületi Presbiteri
Szövetség Elnökségének álláspontja, misze-
rint a tisztújító és egyéb presbiteri talál-
kozókat, konferenciákat, összejöveteleket
hétvégéken érdemes megtartani, mivel a
presbiterek nagyobb többsége dolgozik,
munkahelye van. 

A hat éves mandátumát betöltött
Szilágyi Péter egyházmegyei PSZ-elnök
éves beszámolójából kitûnt, hogy a 2009-es
õszi presbiteri választások rendben lezaj-
lottak, egyedül Erdõgyarakon nem sikerült
Presbitériumot választani, de ez folyamat-
ban van. Az 59 egyházközségben 1009 pres-

biter tevékenykedik 7 körzetben, régióban,
4-12 presbitériummal körzetenként. A pénz-
ügyi beszámolóból, amelyet Kovács Erzsé-
bet olvasott fel kitûnt, hogy az 59 egyház-
községnek alig egynegyede fizette be a tag-
sági díjat, ami bizonytalanná teszi a Presbi-
teri Szövetség gazdasági helyzetét, és a
presbiteri rendezvények szervezését is
megnehezíti. Kovács Erzsébet javasolta a
tagsági díj 10 lejre való emelését, valamint
kérte a Presbitériumok pozitívabb hozzá-
állását ennek befizetésére. Javaslatát a je-
lenlévõk elfogadták.

A beszámolókat tisztújítás követte, két
javaslat is elhangzott a következõ hat
éves mandátum elnöki tisztségére, de
egyik személy sem vállalta. Ezt követõen
a Közgyûlés Török Sándor nagyvárad-

olaszi presbitert választotta egyházme-
gyei PSZ-elnöknek. A jegyzõi tisztségre
egy jelölés volt Tóth Zsigmond személyé-
ben, akit a Közgyûlés egyhangúlag meg-
választott. Kovács Erzsébet pénztárost
újabb hat évre megerõsítette tisztségében
a Közgyûlés.

A Közgyûlés továbbá hat küldöttet és
két póttagot választott a következõk szemé-
lyében: Fazekas Éva - Nagyvárad-Rogéri-
usz, Balogh Irma - Nagyvárad-Olaszi, Bara-
bás Imre – Magyarkakucs, Matyi Miklós –
Kügypuszta, Nagy Imre – Toldinagyfalu,
Molnár Gyula - Hegyközszáldobágy. Pót-
tag: Balogh Mihály - Belényesújlak, Nagy
Irma - Nagyszalonta.

TÓTH ZSIGMOND
KREK PSZ sajtóreferens

Február 27-én, szombaton az arad-belvárosi
templom és imaterem adott helyet az Aradi
Egyházmegye presbiter szövetségi és lel-
készértekezleti konferenciájának.

Istentisztelettel kezdõdött a megyei
presbiterek és lelkipásztorok értekezése,
amelyen Marti Miklós Nándor békéscsabai
lelkipásztor hirdette az Igét a 2Kir 21,1-9
alapján.

Ezt követõen Seres Géza esperes,
Bodnár Lajos lelkészértekezleti elnök, Dr.
Tóth János, a Békés megyei Presbiteri Szö-
vetség elnöke, és Venter Miklós presbiter
szövetségi elnök köszöntötte az egybegyül-
teket.

Kávészünet után, immár az imaterem-
ben egy igen érdekes elõadáson vehettek
részt a konferencián jelenlévõk: Dr. Vajda
Sándor (orvostudományokból doktorált
borosjenõi presbiter) orvosszemmel
mutatta be Jézus keresztrefeszítésének apró
mozzanatait. Az elõadás sikeréhez a
nagyszerû mûvészeti alkotások kivetítése
mellett, az orvosprofesszor közvetlen, az

érdeklõdést állandóan fenntartó elõadás-
módja is hozzájárult.

Az elõadás megbeszélése után Venter
Miklós tartotta meg (szintén vetítéssel egybe-
kötött) elnöki beszámolóját a Presbiteri Szö-

vetség elmúlt közel évtizedes tevékenységé-
rõl. A már-már csak emlékeinkben élõ képek
alapján lelkipásztorok és presbiterek együtt
elevenítettük fel az elmúlt évek küzdelmes,
de Isten áldásaiban gazdag pillanatait.

Köszönet az élményért mindenkinek,
aki dolgozott és fáradozott a konferencia si-
keréért. 

(vadaszref.blogspot.com)

Még fiatal koromban hallottam egy tör-
ténetet arról, hogy miért is kell templomba
járnunk. Volt egyszer egy fiatalember, aki
mindig templomba járt, de már szerdára,
csütörtökre elfelejtette, hogy mirõl is szólt a
prédikáció, és arra gondolt, hogy akkor
vajon érdemes-e templomba járnia, ha
úgyis elfelejti a hallott Igét? Volt az erdõben
egy öreg, bölcs ember, elment hozzá és
megkérdezte. Az öreg mielõtt válaszolt
volna, azt mondta: mindjárt megmondom
neked, csak itt van ez a vesszõkosár, szaladj
le a patakra és hozz egy kosár vizet. A fiatal-
ember szégyellte mondani, hogy ezt nem

lehet, feljött és jelentette, hogy kifolyt a víz
a kosárból. Próbáld meg még egyszer - szólt
az öreg. Visszaküldte vagy tízszer. Végül a
fiatalember elvesztette a türelmét, és azt
mondta: Miért tetszik engem mindig
visszaküldeni, nem tetszik látni, hogy
mindig kifolyik a víz a kosárból? - Igen -
mondta az öreg. A víz a kosárból kifolyt, de
nézd meg, milyen tiszta lett a kosár. Látod,
ezért kell templomba járni. Mert az Ige
átfolyik a lelkeden, el is felejted, de közben
megtisztul a lelked. A gyülekezet közössé-
gében az istentiszteleten mennyei vizek
folynak át a lelkünkön és lehet, hogy el is
felejtjük a prédikációt, de közben átvál-
tozik, megtisztul a lelkünk. Ezért érdemes
templomba járni.

MIÉRT JÁRJAK TEMPLOMBA?
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

EGYHÁZMEGYEI KONFERENCIA ARADON

Szívvel és értelemmel

Szavazás közben. A tisztújító közgyűlés
résztvevőinek egy része

Szilágyi Péter egyházmegyei PSZ-elnököt
(képünkön középen) Török Sándor várad-olaszi
presbiter követte az elnöki tisztségben 



A sajátos, jellegzetesen román forradalom 20.
évfordulója kapcsán megjelent újságcikkek,
tanulmányok, könyvek közül egy szerintünk
igen érdekes és elgondolkodtató kötetre hívjuk
fel az olvasók figyelmét.

A könyv címe: Szilágysági szabadító karácsony.
Tövisháti emlékezések 1989-2009. Anyagát össze-
gyûjtötte, szerkesztette és részben megírta
Molnár Kálmán nyugalmazott esperes. Azért
csak részben, mert a saját naplójegyzetei, vissza-
emlékezései mellett még mintegy 15, az esemé-
nyekben résztevevõ személy idézi fel az egykori
történéseket. 

A kötet olvasása kettõs érzést kelt bennünk.
Egyrészt rádöbbenünk, hogy 20 év alatt mennyit
felejtettünk, másrészt azt is megállapíthatjuk,
hogy az akkori szép reményekbõl milyen kevés
vált valóra. Azért is érdemes ez a szerény, de tar-
talmas könyvecske a figyelemre, mert rádöbbent
arra, hogy Menyõben és környékén, a Tövishá-
ton lezajlott mindaz, ami a forradalom elõtt, alatt
és után országszerte bekövetkezett. Az ott élõk is
megtapasztalhatták a végnapjait élõ kommunis-
ta diktatúra embertelenségét, kegyetlenkedéseit,
a rendszer kiszolgálóinak alantas módszereit, jel-
lemtelenségét. Amikor pedig a változás, a fel-
szabadulás reménye, lehetõsége felvillant, az it-
teni igazak szinte egy emberként álltak ki azon
személy mellett, aki mindezt elindította.

A visszaemlékezésekbõl, vallomásokból,
riportokból, korabeli dokumentumokból, prédi-
kációk szövegébõl hiteles képet kapunk arról,
hogyan került 1989 adventjén, karácsonyán ép-

pen ez a kis falu, Menyõ és környéke – a
Tövishát – a világsajtó figyelmének középpont-
jába, miután a hallgatás falát leromboló, a román
forradalom szikráját csiholó Tõkés Lászlót oda-
hurcolták 1989. december 17-én.

A könyv lapjain megelevenednek a 20 évvel
ezelõtti események: hogyan szállították a reni-
tens temesvári lelkészt és áldott állapotban levõ
feleségét az Isten háta mögötti kis faluba, nyo-
morúságos körülmények közé, hogyan próbál-
ták teljesen elszigetelni, elhallgattatni. Hogyan
állt melléjük elõbb a kis falu, majd az egész kör-
nyék magyar és román lakossága, majd az úgy-
nevezett forradalom gyõzelme utáni lelkes han-
gulatban, hogyan találtak egymásra a különbözõ
felekezetû és nemzetiségû emberek az egész Tö-
visháton, reménykedve egy igazságosabb, béké-
sebb világ megszületésében.

Jó érzés olvasni ezekrõl a felemelõ, szép pil-
lanatokról, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez a
nagy egység és reménykedés csak rövid ideig
tartott. Nem sokkal a szabadító karácsony után
megkezdõdött a forradalom valódi hõseinek hi-
telrontása, félreállítása, a forradalom kisajátítása
a volt pártállami aktivisták és azok vérebei, a sze-
kusok által.

Ez a könyv méltón és reményeink szerint
eredményesen veszi fel a harcot a feledés, a kö-
zelmúlt eseményeinek meghamisítása, elhall-
gatása ellen. Jó lenne, ha minél többen elol-
vasnák!

KUPÁN ÁRPÁD
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Ki vagyok 
és mivé válhatok? 
Lelkipásztorként számtalanszor megtapasztal-
tam már, hogy az embereket néha jobban érdekli
egy kérdés, mint az arra adott válasz. Manapság
már prédikációkban is elõszeretettel alkalma-
zunk költõi kérdéseket vagy hagyunk nyitott
kérdéseket egy-egy gondolatsor végén, remélve,
hogy ez majd jobban elgondolkoztatja a „hallga-
tóságot“. Amikor azonban az „Isten-kérdés“ ke-
rül elõ sokan elzárkóznak a válaszok elõl, mert
úgy gondolják már ismernek és tudnak mindent,
ami ebben a kérdésben tudható. Megvan a saját
válaszuk az „Isten-kérdésre“. Hogy mekkorát té-
vedtek arra sokszor csak akkor jönnek rá, amikor
már túl késõ és könyörgõ, keresõ kérdéseikre
már nem érkezik válasz…

A könyv, amit az olvasó a kezében tart,
ezeket a bizonyos „Isten-kérdéseket" két oldalról
közelíti meg. Megadja azokat a válaszokat, amik
a Szentírásból tudhatók és megismerhetõk.

Olyan válaszok
ezek, melyre
nemcsak pré-
dikációink, de
hitvallásunk is
épül. Azonban
jól tudjuk, hogy
ez a mai vi-
lágnak sokszor
kevés és éppen
ezért e könyv
írója írott betûvé
teszi azokat a
szavakat, ame-
lyeket a mai em-

berek többsége még önmagának sem mer
bevallani. Így mindenki számára – aki elolvassa
ezt a könyvet – világossá válik, hogy az Isten
Igéjébõl megismert válaszaink csakis akkor
nyernek igazi értelmet, ha ezeket a válaszokat
saját életünk igazolja.

Sokszor hangoztatjuk azt, amit ez a könyv is
alátámaszt. Nem elég ismerni, nem elég tudni,
meg is kell élni mindazt, amit Isten Igéje jelent
az ember számára. Talán egy kicsit olyan ez,
mint az egyik közismert mondásunk, amelynek
az üzenete szintén a „teljes" megértés és ismeret:
„Saját kárából tanul csak az ember." Igen,
nagyon sok ember csak a saját életének nyomo-
rúságán vagy éppen áldásán keresztül tanulja
meg és ismeri el, hogy Krisztus szavai nemcsak
leírt betûk egy könyvben, hanem mindannyiunk
életének helyzetképe, gyógyírja és egyetlen le-
hetõség egy áldásos jövõre.

Amikor ezt a könyvet olvastam Jézus egyik
közismert gondolata jutott eszembe: „valaki
vallást tesz rólam az emberek elõtt, én is vallást
teszek arról az én mennyei Atyám elõtt". Ennek
a tanításnak engedelmeskedett a könyv írója,
szerkesztõje, minden bizonyságtévõ, aki meg-
szólal e könyvön keresztül. Szavai és gondo-
lataik mindenkit arra sarkalnak, amit talán így
tudnék összefoglalni: Ismertesd meg a világgal
Jézust, mert Õ már ismer téged. 

Isten áldása legyen rajtuk és mindazokon,
akik kezükbe veszik ezt a könyvet.

MIKLÓ FERENC lelkipásztor-esperes
(Bogya Miklós: Ki vagyok és mivé válhatok?

Válaszok az élet alapvetõ kérdéseire, 2010,
Nagyvárad)

ISTEN ÉS A TUDÓSOK

Határ Győző világképe
A több mint 90 évet megélt, 1956 után Angliában élt
és alkotott Határ Gyõzõ egyszerre volt költõ, regény-
író, de mindenekelõtt ontológus, aki sajátságos világ-
képet alkotott meg.

2001-ben az Argumentum (Budapest) kiadásában
jelent meg bölcseleti írásainak gyûjteménye két kö-
tetben. 

A terjedelmes két kötetbõl kihámozható „kaoszmo-
lógiai“ modellje. A világ keletkezését illetõen kiindu-
lási alapja a „nagy Bumm“, az õsrobbanás, amit sze-
rinte valami, vagy Valaki elindított, de ezt nem egy-
szeri, hanem folyamatos történésként értékeli: „Vagy
ezernyi ezer õsrobbanás van, vagy egy sem a Világ-
egyetem pulzál… minden big-bang újabb impulziót
követ: a szomszédos mintegy érintkezni/megütközni
kényszerülõ univerzumok váltakozva robbannak/tá-
gulnak, újabb õsrobbanásokkal nekiindulva a keletke-
zés beláthatatlan útjának."

Határ szerint a kicsiny, a parány analóg mûködik
a makróval, a naggyal: „Apró szerkezetében is, kvan-
tumrobbanások formájában lüktet és pulzál a multi-
verzum… ilyen kvantum sejtállományból építkezik a
Létegész."

A londoni remete szerint a Világ az nem Koz-
mosz, hanem Kaoszmosz, amiben nem a Rend, hanem
az Özön Közöny uralkodik, s elviselhetõvé az érzõ
lény, az ember számára a lét nyomása csak az idõ fölé
való emelkedéssel történhet. „… az Ömledezõ Lét oda-
adó figyelésétõl kezdve oly szórakozottan peregnek a
napok, hogy azok telése-múlása észrevehetetlenné vá-

lik – az Idõtlenség Oartjai-ra való megérkezés a léttel-
jesség érzetét adja."

Maga az emberélet Határ szerint „felszikrázás és
elszikrázás“, s maga az ember pedig „a kozmikus árva-
ság“, s – szerinte – megválthatatlan: „… szünös-
szünhetetlen hat a gonosz és közremunkál világunk-
ban; hát lehet menteni a „menthetõt“, ha minden min-
denestõl menthetetlen?“

Minden szkepszise dacára, Határ résnyit nyit a
transzcendens felé, s kérdez: „Nem lehetséges-e, hogy
az ember a végtelenül szövevényes metamorfózissal
emberlétéig elérkezett ugyan, de lárva életét és mor-
féját hordozza csupán egy olyan lénynek, vagy élõ
szervezetnek, amely csak és egyedül a metafizika vek-
toraival mérhetõ?"

Eléggé érdekes és ellentmondásos az amúgy nem
kimondottan keresztény Határnak az utolsó ítéletre,
illetve a feltámadás esélyére vonatkozó nézete, hiszen
szerinte: „Az utolsó ítélet majd az egész bunkum,
alfástól-omegástól feledésbe merül", másrészt viszont:
„… halálom után lehet, hogy találkozom önészlékeny
gomolyokkal, s mi alkalmasint egymással közlendõk
leszünk, de ahhoz emberi szenzóriumnak semmi
antennája és semmi 'köze' nincs."

Ha valaki elõfeltételez „Valakit", mint Teremtõt,
ha tanít az idõfelettiségrõl, ami maga az üdvösség
evangéliumi teljessége, ha nyit az isteni dimenzió és
az örökélet irányába – ha sejtelmesen is –, teljesen
hitetlen-e?

BOROS J. ATTILA

OLVASÓLÁMPA

Egy könyv a felejtés ellen



EGYHÁZKERÜLETI SZÍNJÁTSZÓ TALÁL-
KOZÓ. A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület missziói osztálya, a Nagyvá-
rad-Velencei Református Egyházközséggel
közösen (ez utóbbi, mint ötlet- és házigaz-
da) egyházkerületi színjátszócsoportok talál-
kozóját hirdeti meg 2010. november 13-ra.
Jelentkezési határidõ: 2010. május 1.
Elérhetõségek: 0723465499, 0259417285,
varadvelence@freemail.hu.

ADOMÁNYOKBÓL ÚJÍTJÁK FEL A
NAGYVÁRADI REFORMÁTUS GIMNÁ-
ZIUMOT. Csaknem tízezer lejnyi adomány
gyûlt össze a Lorántffy Zsuzsanna Reformá-
tus Gimnázium javára rendezett februári
jótékonysági bálon. Salétromos termek,
levert vakolat, beázott mennyezet - így
kapta vissza államosított ingatlanát, a gim-
náziumot 2002-ben az Egyházkerület. „A
legfontosabb a tetõcsere, a külsõ tatarozás
és az alagsornak a rendbetétele” – mondta a
Duna tv-nek Szabó Zsuzsanna, iskola-
igazgató. Az épület teljes felújítását pénz-
hiány miatt nyolc év alatt sem tudták befe-
jezni. Eddig az osztálytermeket, a díszter-
met és a fûtésrendszert újították fel, de sok
helyiség máig használhatatlan. A diákok
palotást táncoltak a jótékonysági Zsuzsanna
bálon, melynek bevételét az iskolaépület
felújítására szánják. „Felekezeti iskoláink
nélkül nem teljes az erdélyi magyar ok-
tatás” – hangsúlyozta Szilágyi Zsolt ado-
mányozó. Csûry István püspök I. Rákóczi
György feleségének példamutatására hívta
fel a figyelmet. 

MEGEMLÉKEZÉSEK MAROSVÁSÁR-
HELY FEKETE MÁRCIUSÁRA. „Emlékez-
zünk, hogy az igazság erejével munkáljuk a
békességet! Emlékezzünk, hogy az 1989-
ben kivívott szabadság örömével folytathas-
suk a demokratikus rendszerváltozást! Em-
lékezzünk, hogy az akkor ébredt szeretet és
szolidaritás erejével küzdhessük le az embe-
reket és népeket megosztó gyûlöletet!” – áll

a Tõkés László EP-képviselõ, EMNT-elnök
által jegyzett meghívóban. Az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács március 19-én, pénte-
ken este az Igazság Fáklyás Menetével em-
lékezik a tragikus eseményekre. Másnap
délelõtt nemzetközi konferenciára kerül sor
Közös múlt, közös jövõ – otthon, Európában
címmel, a Deus Providebit Tanulmányi Ház-
ban. Szintén március 20-án, délután Kárpát-
Medencei Ökumenikus Találkozót tartanak
a Vártemplomban, testvér-egyházak veze-
tõinek és képviselõinek részvételével.

DÉLVIDÉKEN ÜLÉSEZETT A GENERÁ-
LIS KONVENT (GK) ELNÖKSÉGE. Javas-
latot tett az egységes Magyar Református
Egyház költségvetésérõl a GK elnöksége. A
testület február 24-25-i bácsfeketehegyi ülé-
sén tárgyalt arról, hogy az egyes részegyhá-
zak mennyi pénzt tegyenek a közös kasszá-
ba. A számok kialakításánál figyelembe
vették a határon túli részegyházak kisebb te-
herbíró képességét. A pénzbõl az egységes
református egyház közös feladatait valósít-
ják majd meg. A költségvetést a GK plenáris
ülésén fogadják el, amely május 26-28.
között a felvidéki Komáromban ülésezik. Az
elnökség arról is döntött, hogy idén elsõ
alkalommal rendezik meg a Kárpát-meden-
cei református oktatási intézmények közös
tanévnyitó ünnepségét, melynek Miskolc ad
otthont augusztus 28-án. Határoztak a közös
Kárpát-medencei református újságról is,
amelyrõl egyházi újságírók is tanácskoztak
korábban. Megerõsítik azt a közös média
felületet és adatbázist, amelyet minden
református médium használhat. A jövõben
minden esztendõ május 22-én, az egységes
Magyar Református Egyház megalakulásá-
nak évfordulóján megjelenik egy magazin-
szerû periodika 35 ezer példányban, mely a
magyar reformátusság életét és hagyomá-
nyait is bemutatja majd. 

HÉT ÉVES AZ
AGNUS RÁDIÓ.
Hetedik születés-
napját ünnepelte
az Erdélyi Egyházkerület református
rádiója február 27-én, a kolozsvári Báthory-
líceum dísztermében. Az ünnepségen a
rádió munkatársai játékkal, tortalicittel,
vetélkedõkkel szórakoztatták a „hallgató-
kat”, majd a Pont együttes fellépésével zá-
rult a közös ünnep. Az Agnus Rádió célja,
hogy mûsorai által a közösség- és hitépítés
eszköze legyen. Az egyetlen erdélyi refor-
mátus rádió napi nyolc órában hallgatható a
világhálón is (www.refradio.eu/radio/agnus). 

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG AZ ÓZDI TERÁ-
PIÁS OTTHONBAN. A Református Mentõ
Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány az
idén is megszervezi hagyományos hálaadó
alkalmát, mely egyben jubileumi ünnepség:
az ózdi Terápiás Otthonban öt éve nyújta-
nak hosszú távú terápiás kezelést szenve-
délybeteg férfiak számára, ugyanakkor há-
rom éve indult a missziós munkatársakat
képzõ Trans-Silvanus Intézet. Az Alapít-
vány szeretettel várja minden támogatóját,
barátját egy közös imaalkalomra, az is-
merkedés és feltöltõdés alkalmára, március
13-án, Magyarózdra. A hálaadó nap Addik-
tológiai Konferenciával kezdõdik, ezt kö-
vetõen az érdeklõdõk megismerkedhetnek
a Terápiás Otthonnal, melyet egy Ózdon
gyógyuló szenvedélybeteg mutat be. Dél-
után hálaadó istentiszteletre kerül sor az
ózdi református templomban, ugyanekkor
lesz a támogatók kitüntetése is. 

MEGHÍVÓ A EURÓPAI PROTESTÁNS
MAGYAR SZABADEGYETEM (EPMSZ)
AKADÉMIAI NAPJAIRA. Az EPMSZ má-
jus 9–15. között negyvenedik alkalommal
rendezi meg Akadémiai Napjait. A csaknem
egyhetes konferenciára a Nyíregyháza mel-
letti Sóstófürdõ parkos üdülõtelepén kerül
sor, témája: A szolidaritás ideje. A helyszín
módot nyújt egy beregszászi és munkácsi
kirándulásra. A hét gazdag kulturális prog-
ramján Sebestyén Márta zenészbarátaival, a
nagy hírû nyíregyházi Cantemus kórus és
Kovács László Attila evangélikus lelkész,
orgonamûvész hangversenye, Berecz And-
rás mesemondó és Pregitzer Fruzsina szín-
mûvésznõ elõadóestje, valamint Fodor
Edina színmûvésznõ Krúdy Gyula emléké-
nek szentelt mûsora szerepel. Az önköltsé-
get vállaló jelentkezõk számára külön kirán-
dulást szerveznek, amely a régió néhány
más nevezetességének megismerését is le-
hetõvé teszi, mint: a Báthoryak városa,
Nyírbátor a két pompás gótikus templom-
mal, a nagykállói zsidó és a máriapócsi
görög katolikus zarándokhely, a bájos
tiszaháti, erdõháti gyümölcsösök és kertek,
a tarpai száraz- és a túristvándi vízimalom,
a dióligetek a Tisza partján, Szatmárcseke a
kopjafás temetõjével és a Kölcsey-síremlék-
kel. A  www.epmsz.eu honlapról letölthetõ
jelentkezési lapot kérjük március 29-ig
postán vagy e-mailben eljuttatni a követ-
kezõ címre: Nagy Judit, Oltalom
Szeretetszolgálat, H – 4400 Nyíregyháza,
Kassa köz 3. Telefon: +36 42-500 946,
e-mail: oltalom@lutheran.hu. 
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Az idei Zsuzsanna bálon összegyűlt adományokat
a Lorántffy Gimnázium épületének felújítására
ajánlotta fel az Egyházkerület


