
Imádkozzatok! Nagy veszedelem fenyeget. A
legrettenetesebb ellenség a – kolera. A halál
fekete álarcban. Ne fussatok! Maradjatok
veszteg; itt nincs menekülés. A halál ez egy-
szer fölülmúlta önmagát leleményességben,
midõn fegyvert választott. Egy fegyver, mely
önmagától hatol be a testbe, mely elõl ki nem
térhetsz, melyet felkeresel, melyre minden
szempillanatban vágyol, melyért magad
nyúlsz esengve, pedig tudod, hogy megölõd;
egy fegyver, melyet csókolsz és miközben
csókolád, meghalsz a csókjától. A halál fegy-
vere most a – levegõ.

A jóltevõ elem megtagadja magát,
megbánja nemes életadó hivatását, s kiket
eddig táplált, siet megölni az embereket. A
leghatalmasabb elem, a legnagyobb úr
haragszik. Reszkessetek! Mindent elborító
szárnya sötéten ereszkedik alá imádkozzatok!

A lélekharang egyre szól a kis falu tornyá-
ban. Hogy még van, aki húzza! Aki hallgassa,
már olyan alig van.

Koporsó koporsót követ, de nincs halotti
kíséret. Nem maradt már senki kíséretnek.
Pap sincs már, aki temessen: maholnap meg-
hal az utolsó ember is, és adja isten, hogy az a
sírásó legyen; legalább nem marad temetetlen
a többi. Õ most a legszükségesebb tisztviselõ.

Mindennap egy nagy sírt ás, s az minden-
nap megtelik halottakkal. Az öreg sírásó már ki
is számította, hogyha ez így tart, akkor mához
egy hétre éppen kész lesz az egész faluval...

Talán már jobb is volna úgy. Akkor leg-
alább meghalhat õ is. Szépen megássa a maga
sírját a nyolcadik napon, aztán leteszi az ásót
és kapát, magára reteszeli a temetõ ajtaját be-
lülrõl, úgysem jön már ezután ide senki, sem
új lakónak, sem rokonlátogatásba; itt lesz már
akkor mához egy hétre az egész falu.

Este van, aratás ideje. A naptár így mutat-
ja; de azért még sincs aratás. Aratók dala nem
hangzik, a megért kalászokat csodálkozva ló-
bázza a lomhán mozduló szellõ, még sose
volt neki ilyen megengedve, peregteti is belõ-
lük játszi dévajsággal az izmos búzaszeme-
ket. Õ örökli a mezõk gyümölcseit a haldokló
emberektõl s mutatja, hogy beválik tékozló
örökösnek.

Õ az örökös, õ a gyilkos, õ hordja szét a
rettenetes betegséget vidékrõl vidékre.

A kis falu egészen csendes, gyertyák nem
gyúlnak minden ablakban. Sok háznak nincs
már lakója, azért sötét; sok házban, ahol gyer-
tyavilág látszik, a ravatal szomorú pompája

az. Csak elvétve tûnik fel egy-egy megtört
alak az utcán; amint a sövények mellett bújva
siet. Mindenki siet. Siet – meghalni.

Két ember találkozik az utcán szembe. Meg
sem szólítják egymást, pedig jó barátok és már
nem találkoztak napok óta. Szerették egymást,
elválhatlanok voltak s most elmennek anélkül,
hogy üdvözletet váltanának. A kétségbeesés
megszabadít attól, hogy emlékezzünk. Õk nem
emlékeznek most egymásra.

– Hol jártál? – kérdi, mikor már messze
elhagyta az egyik a másikat.

Az elõbb meggondolja, érdemes-e az em-
bernek felnyitni a száját, s csak azután feleli
tompa síri hangon:

– Az asztalosnál. Hát te hova sietsz?
– Az asztaloshoz.
– Ne menj. Meghalt már az is tegnap.
Az ember visszafordul, és szótalanul

megy a másik után. Nem kérdezik, ki miért
keresé az asztalost. Tudják, hogy koporsóra
van szükség. Azt sem kérdezik, kinek a szá-
mára. Hát nem mindegy az, akárkinek? Nem
kíváncsi már senki.

Glatz Oszkár: Anya gyermekével, 1922

Mikszáth Kálmán: Az anya szerelme
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Botránkozásaink
Korunk „jóérzésű polgára” imád sértett gye-
rekként viselkedni. Fontosnak érzi magát, ha
okot talál valaki(k) ellenében, mint akár Já-
nos és Jakab, amikor a samaritánus faluban
nem fogadják be őket (Lk 9,51-56). Fontos-
nak érzi magát, ha akár csak verbális szin-
ten, de ítélhet. A ma élő ember amolyan
trend-ostromló kielégülése ez, ahogyan
igyekszünk felfelé kapaszkodni. Sok-sok –
lefelé történő – rugódozás árán.

Jakab és János nem veszik észre ma-
gukat, Jézus szinte rájuk legyint – mintha
csak magunkat hallanánk: nem vagy magad-
nál! A középkor egyháza hasonlóképp „veze-
ti le” botránkozásait: tüzek szállnak és lob-
bannak, valahogy senkit sem érdekel az
Isten Fiának célja: az ember lelkének meg-
tartása (Lk 9,56).

A modern kor „jóérzésű polgára” más-
képp dolgozik, humánusabban botránkozik.
S szinte észre sem veszi, hogy az egyen-
gondolkodás sablonába kényszerít. Előbb
önmagát, majd mindenki mást, s onnan te-
kintget kifelé az elveszett világon, az aktuális
samaritánus falun sajnálkozva. Égő gyufával
a kezében.

Imádunk botránkozni. A megkeresett és
felnagyított különbséget világgá kürtölni, a
karaktergyilkosság eszközével letaglózni, el-
tüntetni azt, aki nem fogad be minket, aki
más úton jár, másképp gondolkodik, akit hiá-
ba győzködünk. Vagy egyszerűen útban van.

Megfigyeltük-e már: a másokkal foglal-
kozó kommunikációnk jelentős részében va-
lakit (folyton azért) reszelünk, mert nem
olyan, mint mi; mert gondolkodása, élet-
módja, tudása, stb. kisebb vagy nagyobb
mértékben eltér a miénktől. Mert akarva
vagy akaratlan nehézségei vannak. Érdekes,
amit Bonhoeffer javasol ez ügyben: „Meg kell
tanulnunk, hogy embereket ne annak alapján
ítéljük meg, amit tesznek vagy amit elmu-
lasztanak megtenni, hanem annak alapján,
amit elszenvednek.”

S ezzel már vissza is tér(het)ünk a jézusi
útra, azt látva, akit Ő is: az elesett embert,
akit Ő nem büntetni, de menteni akar. Meg-
tartani. Felemelni. Életet adni. Kissé életide-
gen, életunt kifejezései ezek a huszonegye-
dik század emberének.

El kellene tán’ jussunk egyszer a lelki
érettség azon fokára, amikor a magatar-
tásban is hordozzuk az evangéliumot (Csűry
István), amikor nem a savanyú idősebb test-
vér megvető pillantásait utánozva fogadjuk a



A Lélek csendje
„És világosítsa meg értelmetek szemeit,
hogy tudhassátok… mi az Õ hatalmának
felséges nagysága irántunk, akik hi-
szünk, az Õ hatalma erejének ama mun-
kája szerint, amelyet megmutatott a
Krisztusban, amikor feltámasztotta Õt a
halálból, és ültette Õt a maga jobbjára, a
mennyekben.” (Ef 1,18-20)

Pál hálát ad az efézusi keresztyénekért,
Krisztusban hisznek, szeretik egymást. Kö-
nyörög értük, hogy értelmükkel is egyre
többet „lássanak”. 

Pál szeretné, ha értelmükkel is értelmez-
nék a Krisztus-történetet, szeretné, hogy
gondolataik szintjén is „lássák”, fogalmaz-
zák meg a Krisztusban megmutatott isteni
erõt, az összefüggést Isten hatalma és Krisz-
tus feltámasztása és mennybevitele között. 

Azt lásd abban, hogy Jézus most Isten-
nek jobbján ül, hogy Isten Õt a legnagyobb
tisztségbe emelte, a legnagyobb tiszteletben
részesítette, s így Õ gyakorolja a végrehajtói
hatalmat is.  

Aki nem akarja látni, hogy Krisztus él,
hogy Õ a mennyben közbenjárónk, az erõ-
telen lelkû, isteni erõ nélkül élõ ember ma-
rad. Aki nem hiszi, hogy Krisztus most is
Úr, akit Isten a maga jobbjára ültetett, aki
nem hiszi, hogy maga az Atya Isten trónjára
vitte feltámasztott Fiát, az nem hiszi azt,
hogy Isten munkálkodik, Fia által hatalma-
san cselekedett és cselekszik.

Isten erõt akar adni neked, lelkedet is
erõsíteni akarja. Próbáld értelemmel is „látni”
Krisztust, próbáld érteni, hogy feltámasztása
és mennybevitele Isten hatalmas cselekede-
tét, Isten erejét jelenti. Értelmezd minél mé-
lyebben, értsd meg eszeddel a feltámasztást,
mennybemenetelt, és lelkeddel „látni” fogsz,
s miközben egyre tisztábban látsz majd, an-
nál inkább kapsz erõt, isteni erõt. 

Olvasd, tanulmányozd a Szentírást,
egyre többet és egyre tisztábban fogsz látni,
érteni és látni fogod a helyes irányt, a célra-
vezetõ utakat, módokat.

„Felül minden fejedelemségen és hatal-
masságon és erõn és uraságon és min-
den néven, mely neveztetik nemcsak e
világon, hanem a következendõben is:
és mindeneket vetett az Õ lábai alá.”
(Ef 1,21-22a)

Pál apostol világosan fogalmaz: Jézus Krisz-
tus Úr, mindenek fölött ül Istennek jobbján. 

Az, hogy Jézus Krisztus mindenek fölött
van, mindenki „lábai” alá vettetett e földi és

a láthatatlan világban azt jelenti, hogy Jézus
ellenségei is, a gonoszok is, a látható és lát-
hatatlan világ teremtményei, az angyalok,
az emberek, mind-mind Jézushoz tartoznak
és Jézus uralma, fõsége alatt vannak. 

Jézus Krisztus ellenségei kivétel nélkül
Jézus alattvalói. A földi világ minden veze-
tõje Krisztustól kapott kormányzói és vég-
rehajtói hatalmat, egy bizonyos idõre, jól
meghatározott küldetéssel, feladattal. 

A hatalommal felruházott emberek, a
tisztségbe emelt emberek, a Krisztus-ellen-
ségek hatalma nem abszolút hatalom és
nem is az önkényre, a korlátlanságra adott
hatalom. Krisztus a maga hatalmát azért
ossza meg egy-egy tisztséget viselõ és
hatalomba emelt emberrel, hogy Õt képvi-
selje, az Õ nevében a hatóságok megteremt-
sék, megõrizzék, biztosítsák és továbbadják

a közjót, az Isten szerinti jót és az Isten sze-
rinti jó rendet. 

Krisztus végleg legyõzte a Sátánt, ezért
csak addig cselekedhet és azokat mozgat-
hatja, ameddig és akikben megengedte neki
az Úr. A földi hatalmasságok is csak addig
maradnak hatalmon, míg az Úr azt meg-
engedi nekik. 

Jézus sohasem engedi meg cél nélkül
valakinek, valakiknek a kormányzói és vég-
rehajtói hatalmat gyakorolni. Még a Krisz-
tus-ellenesek hatalommal való felruházása
és az azzal járó gyakorlat sincs véletlenül,
minden az Úr felügyelete alatt történik, a
hatalom alá vetettek lelki javára.  

„és Õt tette mindeneknek fölötte az
anyaszentegyháznak fejévé, mely az Õ
teste, teljessége Õneki, aki mindeneket
betölt mindenekkel.” (Ef 1,22b-23)

Pál apostol világosan ír: Jézus Krisztus nem
csak a világmindenség fölött Úr, nem csak
minden teremtmény Ura, de az anyaszent-
egyház Ura is. A világmindenségnek és az
anyaszentegyháznak közös feje van, azaz
Isten Jézust rendelte úgy az univerzum fölé,
mint az anyaszentegyház fölé.

Az egyház mindig Krisztus teste, tehát
az egyháznak csak Krisztus a feje. Isten
betölti Krisztust az Õ hatalmával, erejével,
dicsõségével, Krisztus pedig, mint fej, mint
fõ (a fõ a magyar nyelvben forrást is jelent),
mint az egyház Ura az õ testét, azaz egyhá-
zát betölti erejével, hatalmával, dicsõségével.

Áldozócsütörtök, Urunk mennybeme-
netelének (mennybevitelének) ünnepe te-
hát egyházunk Urának, Jézus Úr-voltának
ünnepe.  Ez a piros betûs ünnep emlékezte-
ti a keresztyén egyházat arra, hogy csak Jé-
zus az õ feje, a hatalom, erõ és dicsõség for-
rása, egyedül Õ a világmindenség igazi Ura,
Õ az Istentõl tisztelt személy.

Jézus mindenki feletti fej/fõ volta kész-
tesse arra a gyülekezetet, hogy Krisztus tes-
teként éljen. A gyülekezet minden tagja tu-
datosan úgy végezze feladatát közösségé-
ben, mint aki tagja a testnek, mint aki lánc-
szem egy jól mûködõ élõ szervezetben, az
egyetlen egy fej/fõ irányítása alatt, összefo-
gó ereje által, az Úr elöljáróként való köve-
tése által.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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Giotto: Jézus mennybemenetele

haza: a templomba vetődő tékozlót. Mint, aki
„már nem is érti a világban tévelygő testvére kér-
déseit, jajkiáltását, provokációját, nem érti és fél
tőle” (Tóth Sára).

Amikor nem zordan vizsgáztatni akarjuk a
tétova, kusza, zavaros gondolatokat megfogal-
mazó istenkeresőt. Amikor végre nem az indoko-
kat keressük, hogy miért nem segítünk a mási-
kon (elissza, nem érdemli meg, stb. – milyen ér-

dekes: Jézus éppen ezen indokok mentén akar
megtartani...). 

Jakab és János mai kifejezéssel „felkapják a
vizet”, de haragjuk felett győzedelmeskedik a
Jézus iránti ragaszkodás és szeretet. A krisztusi
tekintély új utat kínál, amely Isten szeretetéből
táplálkozik, s amely emberi szemmel és ésszel
irracionális és megfoghatatlan. Ennek nyomán
felhagynak a botránkozásból születő gyújtogatás
ítéletével, még akkor is, ha tán’ nem egészen ér-
tik a Mestert. Ha lelkükben még ott füstölögnek is
a költőfejedelem által megénekelt rőzse-dalok.
„Füstösek, furcsák, búsak, bíborak” (Ady).

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

JUHÁSZ GYULA

Föltámadás után
Negyven napig még a földön maradt
És nézte az elmúló tájakat.

És mondta: Ez Jordán, ez Golgota.
Itt verejték volt és emitt csoda.

És nézte, hogy a játszó gyermekek
Homokba írnak nagy kereszteket.

És nézte, hogy a sírján csöndesen
Megnõ a fû és borostyán terem.

Aztán megállt a Tábor tetején.
Oly könnyû volt a szíve, mint a fény.

Mint pelyhet, érezte az életet
És derûsen és némán mennybe ment.



Minden magyar nemzeti ünnepét Kol-
tón, közel két évtizede vendéggyüleke-
zettel közösen tartjuk. Néhány éve
igyekszünk olyan kis lélekszámú gyü-
lekezetet meghívni egyházmegyénk-
bõl, akiknek élményszámba mehet
mindaz, ami ezen a napon falunkban
történik. 

Nyilván erre nekünk lehetõséget ad a hely
szelleme. Itt van eltemetve falunk egykori
kegyura, gróf Teleki Sándor, a 48/49-es sza-
badságharc „vitéz bajnoka”. Petõfi Sándor,
a forradalom költõje és mártírja, saját beval-
lása szerint is életének legboldogabb napjait
itt töltötte. Szabó Lajos lelkipásztor, aki 21
évesen ragadott fegyvert a szabadságért, itt
szolgált 52 évet. Sírja Teleki Sándoréval
együtt szerepel a forradalom kegyhelyeinek
listáján. 

Nos, ilyen történelmi háttérrel szent kö-
telességünk az emlékezetet folyamatosan
ébren tartani. Különben erre nézve igei pa-
rancsunk is van: „emlékezzél meg az egész
útról, amelyen hordozott téged az Úr”
(5Móz 8,2). Igen, jó és balsors között minket
is a történelem Ura hordozott mind a mai
napig. S ami csodálatos ebben, hogy a buká-
sok után mindig jött a felemelkedés lehetõ-
sége. Március idusát Döbrentei Kornél is bi-
zonyára ezért határozza meg így: „1848.
március 15-e a magyarság fejfelemelésének
ünnepe.”

Ezeket a gondolatokat és érzéseket él-
hette meg Koltón az apahegyi, alig 150 lel-
kes gyülekezet 27 fõs kis csoportja, idõsek
és fiatalok. Bogya Árpád szolgatárs igehir-
detése után, fiataljai alkalomhoz illõ mûsort
mutattak be. A szoborparkban történt ko-
szorúzást követõen a koltói fiatalok szolgál-

tak ünnepi mûsorral a szabadtéri színpa-
don. Végül legényeink lovasbandériuma, s
népviseletbe öltözött ifjaink vezették fel
vendégeinket a temetõig, ahol a gróf és a
lelkipásztor sírján elhelyeztük a kegyelet
virágait. A verõfényes, de hideg, csípõs nap
csendesen délutánba hajlott, amikor kóru-
sunk tagjai fehér asztal mellé invitálták ven-
dégeinket, viszonozva ezzel az apahegyiek
elmúlt évi vendégszeretetét.

Isten neve áldassék az ünnepi együttlé-
tért s az emlékezés lehetõségéért.   

VARGA KÁROLY
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Koltó és Apahegy közös ünneplése

Az apahegyi fiatalok ünnepi műsora

TAVASZY SÁNDOR

Mécsvilág

Lobogj fel, láng,
ezernyi mécses lángja,
ojts tiszta fényt
a zord, kietlen, gyilkos éjszakába.
A hó fölött
lobogj a messzi égre
s a Szent Magas
örök honából hullj örökkön égve.

Fényzápor kell
ezernyi csöppnyi fénybõl,
jószándékból,
mézédes csókú anyák hû szemébõl,
a mennyekbõl
özönlõ napsugárból,
jó testvérek
felénk sugárzó boldog-szép arcából...
Mosolygó fény,
Mely átjárja a Földet
s minden szívet
újult reménnyel tölt és tündököltet.

Szép mécsvilág,
halklángú béke-forrás,
szobánk ölén
jó lelki fürdõ, tiszta és zsolozsmás,
égj, mécses, égj,
te szentelt láng, te zengõ,
ki néma vagy,
de muzsikálsz és csilingelsz,

mint csöppnyi aranycsengõ!
Égj, és dalolj
a boldog Emberségrõl,
szebb életrõl
s a jó halálról, amely egyszer áttör
minden homályt
s míg visszaomlunk röggé,
lelkünk, a láng
az Úrhoz illan
s hozzáforrva izzik mindörökké.

1942

POSTALÁDA. Máthé László, Laci bátyám el-
távozásának híre e verset juttatta eszembe.
Ő olyan volt, mint a mécses. Igéivel világított
az egész Belényesi-medencében, és még a
határon túl is. E verssel búcsúzunk tőle, ba-
rátai, ismerősei nevében. 

BELÉNYESI GYÖNGYVÉR, BELÉNYES

Apahegyi vendégeivel közösen ünnepelt a koltói
gyülekezet



A nagyvárad-rogériuszi református
gyülekezetben a március 10–17. közötti
napok hozták el az egyetemes keresz-
tyén imahét hitet erõsítõ, szívet bátorí-
tó alkalmait. Nyolc napon át vendég-
igehirdetõk bizonyságtétele vezette be
a gyülekezet közös imádságának, im-
már hosszú évek óta meghonosodott
szép gyakorlatát.

A gyülekezet imaheti közösségi szolgálatá-
nak bizonyára sajátos színfoltja, hogy az is-
tentiszteletre, imaalkalomra érkezõk, már
otthon lejegyzett imaszöveggel jönnek, és a
szószéki szolgálatok elhangzása után a gyü-
lekezet lelkipásztora egyenként olvassa fel

azokat az imamegnyilatkozásokat, melyeket
a presbitérium a gyülekezet tagjaitól össze-
gyûjtött.

Hogy mi is valójában az imádság, illetve
az imádkozás, arra számos napvilágot látott
feleletet ismerünk. Református hitvallási
irataink, így az ez évben 450. évfordulójá-
hoz érkezett Heidelbergi Káté tanítása is
megmaradt emlékezetünk mélyén, misze-
rint az imádság az Istennek járó keresztyén
hálaadás kiváltképpen való része, tehát hit-
ben való járásunk-életünk gerince, veleje. A
fenti kérdésre emellett újabb kori meghatá-
rozások is születtek, miszerint az imádkozás
az emberi lélek lélegzetvétele. Amint nem
lehet életben maradni lélegzetvétel nélkül,
úgy nem lehetséges Istennek tetszõ, elmé-
lyült keresztyén életet sem élni az Isten Igé-
je és Szentlelke kínálta lélegzetvétel nélkül
sem. Pál apostol nem véletlenül figyelmez-

teti a thesszalonikai gyülekezet tagjait, hogy
életük szüntelen imádkozással ötvözõdjék.
(1Thessz 5,17)

Az ez évi gyülekezeti imaalkalmak so-
rán mintegy 250 benyújtott és a gyülekezet
elõtt felolvasott imádság erõsítette bennünk
a felismerést, hogy a hirdetett Ige bennün-
ket tanít, vigasztal, bátorít, és ami ugyan-
csak fontos: lélekbõl fakadó válaszra sarkall.
Ezeknek az elhangzott imádságoknak az
igazi címzettje az örökkévaló Isten és Fia, az
Úr Jézus Krisztus, de talán szabad azt hin-
nünk és vallanunk, hogy ezek az imádságok
mindnyájunk támogatását is szolgálták és
szolgálják gyakran meggyengülõ útjainkon.

Összegezve lássuk, hogy milyen lelki ja-
vak birtokába juthattunk e mostani imaal-
kalmak bizonyságtételei nyomán. Bár szeré-
nyebb mértékben, de a benyújtott imádsá-
gokban igére támaszkodó vallástételek is
megfogalmazódtak. E tömör vallomások az
örökkévaló Istenbe és Fiába vetett megtartó
hitrõl tesznek bizonyságot. Szabad remél-
nünk, hogy e vallástételek hangja az elkö-
vetkezendõ idõkben megerõsödik és hitet
támasztó erõvé válik.

Imádkozóink belsõ lelki világát a kéré-
sek és a megnyert javakért elhangzó hála-
adás tölti ki. Lássuk, milyen belsõ lelkivilág
tárul fel gyülekezetünk életébõl imádsága-
ink kéréseit, illetve hálaadását elemezve.

A kérések. Az imádkozók nagyobb
része testi egészséget, boldogságot kér
Istentõl és az Úr Jézus Krisztustól. Fontos
része a jelzett imádságoknak a betegségbõl
való gyógyulásért történõ könyörgés, egy-
egy nehéznek mutatkozó mûtét sikeréért
történõ esdeklés. Igen figyelemre méltó
imádkozóink kéréseinek az a része, amely
során a lelki egészség elnyeréséért viaskod-
nak Istenükkel, olykor-olykor nem is csak
magukért, hanem gyermekükért, házastár-
sukért, unokáikért. Megindító volt hallgatni
azokat a könyörgéseket, melyek során az
imádkozók a belenyugvás és a türelem gya-
korlására kértek mennyei segítséget. Szívet
szorongatónak tekinthetjük azokat az
asszonyi kéréseket, melyek során az eddig
elmaradt gyermekáldásért zörgetnek Isten
szívének ajtaján. Nem szabad elfelejtenünk,
hogy az imádkozók könyörgésében helyt
kapott az igehirdetõ vendégekért, az orvo-
sokért, az egyház elöljáróiért való könyör-
gés is.

A hálaadás. A tárgyilagosság mérlegére
helyezve az elhangzott imádságokat, azt
kell mondanunk, hogy a hálaadás lelki
mozdulata mintegy harmada csak a kérések
özönének. Köszönet hangzik el a megnyert
gyógyulásért, a szerencsés hazaérkezésért, a
fiak és az unokák életéért, és több imádkozó
tartotta áldásnak, hogy az imahét ajándé-
kaiban részesülhetett.

Az ez évben Istentõl gyülekezeteinknek
ajándékozott imaalkalmak – hisszük – nem
befejezõdtek, hanem arra adtak mennyei

indíttatást, hogy az apostoli szüntelen
imádkozást mindennapi lelki eledelünkké
tegyük, hiszen ezáltal kapcsoltatunk be
abba a mennyei lelki áramkörbe, amely éle-
tünket igazabbá és teljesebbé teszi.

A lelki feladat marad: Szüntelenül
imádkozzunk! (Hajó – gyülekezeti lap)

ZSIGMOND JÓZSEF ny. lelkipásztor
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SZABOLCSKA MIHÁLY

Édesanyánk
Mikor egy-egy romlott,
semmi embert láttok:
Aki magának is,
Másnak is csak átok,
Akinek soh' sincs egy
Tiszta indulatja:
– Sirassátok meg szegényt, mert
Nem volt édesanyja…

Ha sors egy olyan 
Nagy úrral hoz össze,
Akitõl akár egy
Világ dõlhet össze,
De jaj föl nem éri,
De könny meg nem hatja:
– Sirassátok meg szegényt, mert
Nem volt édesanyja…

S ha mikor a szívünk,
Megtelik jósággal,
A szemünk könnyüvel,
Lelkünk imádsággal,
Mikor egy-egy nemes 
Tettet viszünk végbe:
Csókoljuk meg édesanyánk
Lába nyomát érte!

Szüntelen imádkozzatok...

A rogériuszi imahét hitet erősítő, szívet bátorító
alkalmakat tartalmazott 

Fekete Réka: Ima
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Műemléktemplomok a Partiumban (12.)
Gondos kivitelû kõfaragványai az egyszerû,
kisméretû keceli templomot kiemelik a
késõgótika falusi építkezéseinek körébõl. A
saroktámpilléres, síkmennyezetes hajóhoz
kissé ferde tengelyállású, a nyolcszög öt
oldalával záródó szentély csatlakozik. Egy-
kori sekrestyéjérõl a két derékszögben álló
északi támpillér és az élszedett, szemöldök-
gyámos sekrestyeajtó tanúskodik. A déli
homlokzat háromosztatú hajóablakainak és
a szentély kétosztatú ablakainak mérmûi a
félkör és a csúcsív, illetve a különbözõ állású
halhólyagok kombinációiból állnak.

Egyszerû élszedéses, csúcsíves a nyu-
gati kapu, a mélyen tagolt, csavart kanellú-
rájú, gyûrûs lábazatos szemöldökgyámos
déli kapu viszont profiláthatásokban gaz-
dag. A falusi templomok esetében többnyire
egyszerû diadalív is gazdagon díszített.
Konzoljai eredetileg fából faragott diadal-
ívkereszt alátámasztására szolgáltak. A
szentély csillagboltozata félnyolcszögû fal-
pillérekre metszõdik, melyeket változatosan
tagolt gyámok tartanak. Értékes darabja a
szentélynek az északi falban levõ töredezett
szentségtartó: konzolján egyeneszáródású
fülke foglal helyet, melyet kúszólevelekkel,
illetve keresztvirággal díszített szamárhát-
íves vimperga zár le. Orommezejét késõgó-
tikus vakmérmû tölti ki, két oldalát pedig
gyémántmetszésû, gyûrûs talapzaton álló
fiálék keretelik. A templom felépítésében a
falu kegyura, Geréb László erdélyi püspök
játszhatott szerepet.

Az épületet 2002-ben állították helyre,
de sajnos alapos kutatás elõtte nem történt.

A kirvai dombok közé bújva a Szilágy
patak Désházával átellenes mellékvölgyé-
ben fekvõ Menyõ falu kicsiny templomá-
nak hajóját délrõl két csúcsíves, provinciális
mérmûdíszes ablak világítja meg. Szentélye
a nyolcszög öt oldalával záródó, sarkait – a
délkeleti kivételével – támpillérek erõsítik.
Déli falát csúcsíves, zárófalát körablak töri
át, famennyezete a hajóhoz hasonlóan ka-
zettás. Diadalíve csúcsíves. A hajó és a szen-
tély közti építési fáziskülönbséget jelez a fõ-
tengelyeik közti 1,3 m-es eltérés. Falkutatás
nélkül azonban nem lehet pontosítani,
hogy ez milyen építészettörténeti körül-
mény eredménye.

1887-ben Kolbenheyer Viktor új sokszö-
gû szentélyt illetve neogót tornyot tervezett
a nyugati homlokzatra, a kivitelezésre azon-
ban nem került sor. A nyugati homlokzat
elõtt XVIII. századi fa harangláb áll.

A szerény középkori struktúrába me-
nyõi Désházy István rendelésére kerültek
Jagelló-kori reneszánsz mûvészetünk elsõ-
rangú alkotásai: a nyugati kapu, a diadalív
külsõ homlokfalába áthelyezett szentségtar-
tó fülke és címertábla valamint a jelenleg a
Bukaresti Történeti Múzeumban kiállított
keresztelõkút. A faragványokat 1514-15-ben
készítették Esztergomban és készen szállí-
tották õket Menyõre.

Szilágycsehen az 1801-ben épített déli
és az 1905-ben épített északi kereszthajószár
közé ékelten áll a gótikus templomtér. Két-
szakaszos, a nyolcszög öt oldalával záródó
szentélye sarkain hármas tagolású támpil-
lérek állnak, ablakai négykarélyos és halhó-
lyagos mérmûvekkel záródnak. A nyugati
kapu orommezejében három üres címer-
pajzs sorakozik, melyek eredetileg aligha-
nem festettek lehettek. A hajófalakból csak
a nyugati – egy boltszakasznyi – rész és a

barokkosan átalakított diadalívet magába
foglaló keleti fal maradt meg az új struktú-
rába ékelten. A szentély hálóboltozata cí-
merpajzsos gyámokra fut le, csomópontjait
szintén címerpajzsok díszítik. Négy gyám-
ján egy-egy emberi alak – tulajdonképpen
csak büszt – tartja az üres pajzsot (eredeti-
leg mindegyikük festett lehetett), míg a ke-
leti boltszakasz zárókövére faragták a
Bélteki Drágffy, a nyugatira pedig a Kusalyi
Jakcs címert. Mindkét családnak voltak
ugyan birtokai a XV. századtól a mezõvá-
rosban, a címerek együttes jelenléte azon-
ban Drágffy Bertalan pohárnokmester,
majd erdélyi vajda házassága elõtt lenne
leginkább magyarázható.

Az üres címerpajzsokra késõbb a temp-
lom javításaira vonatkozó retrospektív év-
számok kerültek: 1519 (Extr), 1601 (Comb),
1604 (Resta), 1702 (Renov vice), 1751 (Reno:
vice II). A szentély déli falában lombard mo-
tívumkincsû, Drágffy János által készíttetett
papi ülõfülke található volutás pilaszterfõk-
kel, fölöttük a sarkokban szárnyas angyal-
fõkkel. A szentély padlózatában a XIX. szá-
zadban két kõlap feküdt, egyiket, Csehi
Vajda Istvánét a torony alatti elõcsarnok
falába illesztették. 

A nyugati homlokzaton álló, támpillé-
rekkel erõsített toronynak legalábbis alsó
szintjeit a déli oldalon látható címeres felirat
szerint Prépostváry Zsigmond, a késõbbi
Közép-Szolnok és Kraszna vármegyei fõis-
pán neje, Széchy Kata építtette 1614-ben. 

A csehi templomnak a Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériumának támogatásával
négy éven keresztül folyó helyreállítása
szerkezeti megerõsítést, drénrendszer ki-
alakítását valamint külsõ-belsõ tatarozást fog-
lalt magába és a közelmúltban fejezõdött be.

EMŐDI TAMÁS

A szilágycsehi református templom. Jobbra a parókia épülete

A menyői szószék (Fotó: Harangszó képarchívum)
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Egy csinosabb ház elõtt mennek el
most. Az ablak ki van nyitva, s hangos nõi
sírás hallik belülrõl.

A fiatal Bátkyné háza ez, õ sír odabent.
Talán halottja van neki is. Szegény özvegy-
asszony, kije haldokolhat? Szegény özvegy-
asszony, jaj, de boldog asszony, hogy kit
úgy szeretett, férje már rég meghalt, most
már túlesett minden bajon.

Vajon kit sirathat!
Bátkynénak a kislánya beteg. Az a szép,

mosolygó, pajkos kis Boriska, azokkal a
nagy nefelejcsszín szemekkel, azokkal a
hosszú aranyos fürtökkel, azokkal a bûvös
kis gödröcskékkel két kövér orcáján...

Ott fekszik az ágyon, homlokerei kida-
gadva, szemei elhomályosultan, piros ró-
zsák helyett a gyönyörû arcon fájdalmas
rángások hullámzanak. Bizony szép angyal-
kát választott magának most ez egyszer az
isten. Mire a nap felkel, addig el is viszi már
magának haza a mennybe.

Joga van hozzá.
De az anya is jogot tart. Azt hiszi, hogy

az õ joga az erõsebb az igazságosabb.
S amint odaborul a beteg ágyához, kinek

lábait járványos görcs hasogatja, s amint a
kedves, hidegülõ lábakat szorongató kezeivel
melengeti, forró könnyeivel megfüröszti,
õrült kétségbeeséssel beszél az istenhez.

– Nem igaz, nem igaz. Neked nem sza-
bad elvinned õt. Hiszen nekem adtad.
Enyim, csak az enyim. Ne tépd ki szívembõl
szívemnek közepét. Nem is vagy te isten,
ha ilyent tehetnél...

Az isten úgy felel a vitára, hogy a kis lá-
bak egyre jobban hidegülnek, mindig föl-
jebb följebb; mikor a szívhez ér a hideg és a
görcs, akkor vége lesz a vitának. A kis Boris-
ka az övé lesz, egészen az övé.

– Anyám, ne engedj! – sikolt fel a gyer-
mek, mintha az istennek vitázó anya részé-
re akarná dönteni õ is a mérleget. – Jaj, iszo-
nyú kínom, meghalok Ne engedj, anyám,
édesanyám!

És a nõ kétségbeesetten felugrik.
– Nem hagylak, gyermekem. Ugye

enyim vagy te, ugye nálam maradsz? Nem
hagylak, nem hagylak...

Irtóztató hatást gyakorolt rá gyermeke
ragaszkodó, édes felkiáltása: Ne engedj,
anyám!

Oh, ezt csak egy anya érti. Ökleit fel-
emeli az ég felé, most már képes megküzde-
ni egy istennel is.

– Nem hagylak! – kiált fel ismét és
összerogy.

De hirtelen felugrik. Egy gondolat ciká-
zik át agyán. Egy gondolat, melynek egyik
fele õrültség, a másik fele kétségbeesés, és
mégis együttvéve a szeretet és a félelem ta-
lálékonysága.

Egy darab spárgát ragad kezébe, oda-
rohan a gyermekhez s szilaj mohósággal
összekötözi térden alól, ahol hidegek, a lá-

bait, összekötözi iszonyú erõvel, hogy a vér
szakad ki, hogy a csontot szorítja a spárga.

A gyermek felszisszen a szorítás kínjai-
tól, mik a hasogató görcsöknél is nagyob-
bak; de a fájdalmaktól rángatódzó arcon
egy megjelenõ bágyadt mosoly azt mondja,
hogy az anya keze még ilyenkor is puha.

– Ugye meggyógyulok, édes kedves
anyám?

– Meg, egyetlen drágám, mert a görcs
nem mehet tovább a tagjaidba a szívedig,
elzártam neki az útját. Hogy képzelheted
azt, hogy én hagyjalak téged?

Ilyet csak egy anya mondhat. Így csak
egy anya gyõzhet.

Az isten kitért az anya elõtt. Azért tért
ki, mert isten.

Az anya ott ült egész éjjel Boriska mel-
lett, a lábait melengette kezeivel és szeretõ
könnyeivel. A görcs nem ment tovább, meg-

szûnt. A lábakba visszatért a melegség, talán
az anyai kezekbõl és szemekbõl volt ez a
meleg odakölcsönözve. Ez egy jégtengert is
langyossá tehetne.

Másnap Borisnak nem volt semmi baja.
Újra a régi kedves gyermek lett, mosolygó
gödröcskékkel arcán; nyugtalan, vidám,
pajkos. Az ugyan semmit sem fogott rajta,
hogy már a halál pitvarából hozta vissza az
édesanyja.

De hát nem soká lehetett sem vidám, sem
pajkos, sem mosolygó. Nehány nap múlva
Bátkyné lett beteg. Õ kapta meg a kolerát
émelygõ hányással, ami a legveszedelmesebb.

Szép liliom arca fekete lett, szemei
ólomszínben játsztak s kísértetiesen fordul-
tak be az üregeik felé. Istenem, azok a sze-
retõ, gyöngéd, kedves szemek...

Egy szempillanat mûve volt az egész.
Reggel még egészségesen kelt fel, ruhát va-
salt Boriskának, délben meg már ott haldo-
kolt az ágyon...

Boriska odafeküdt mellé, átkulcsolta a
nyakát kezeivel, és ott tartotta erõsen, köz-
ben szünet nélkül összecsókolta az egyre fe-
ketedõ arcot, és nézte folyton, nézte kétség-
beesetten, mint változik át annak minden
színe, hogy tûnik el arról lassankint minden
ismerõs vonás, csak egyetlenegy nem, amit
talán a halál sem bír onnan letörülni, az
anyai szeretet kinyomata. Az, mint egy va-
lami bûvfény, most is glóriával önti el az ar-
cot, és nem engedi még rútságában sem rút-
nak lenni.

– Meghalok – hörgi az asszony – Itt
hagylak. Csókolj meg, csókolj meg, én
egyetlen árvám. Jaj, hogy itt kell téged
hagynom! Csókolj, csókolj, ez enyhíti csak
az én égetõ kínjaimat...

Boriska még szorosabban átkulcsolja a
haldokló nyakát.

– Sohasem fogsz te engem itt hagyni.
E pillanatban megnyílik az ajtó és belép

az elöljárókkal az orvos. Házról házra jár-
nak, mert tudják, hogy nincs mindenütt
rendelkezésre álló ember, aki orvosért, se-
gítségért szaladjon. Itt jó helyen járnak.

Az orvos odalép az ágyhoz. Ránéz
Bátkynéra, arra a Bátkynéra, akit tegnap
szép asszonynak neveztek, ha ugyan lenne
most a szépségnek valami értéke, s aztán
szomorúan – int a kezével.

– Itt már késõn jöttünk. Ez már meghalt.
Épp e percben leheli ki lelkét szegény. S az-
zal egykedvûen újra zsebébe csúsztatta a
koleracseppes üveget...

– Egy kolera-árvával megint több nehe-
zedik a községre, bíró uram. Hja, már ez bi-
zony nem lehet másképp. Sajnálom,
nagyon sajnálom, már tudniillik a községet.
De nini, az a poronty hogy odatapad a
hullához, hogy szorítja. Ejnye, mégysz le
onnan az ágyról nyomban! Ilyen a paraszt!
Hogyne kapná meg aztán a kolerát! Tudja,
hogy a járvány némely esetben ragadós, s
mégis maga mellé veszi haldoklás közben a
gyermekét. Takarodj le onnan, kisleány!

Az orvos még közelebb ment a magas,
tornyos ágyhoz s le akarta Boriskát venni.

A gyermek nem is hallotta fájdalmában
az orvos szavait, tán azt sem tudta, hogy
emberek vannak bent a szobában, csak ösz-
tönszerûleg simult szorosabban anyjához.

Az orvos izmos marka e pillanatban
megragadta, hogy elszakítsa onnan. Boriska
felriadt s egy rémes sikoltással ragadta meg
anyja kezét.

– Anyám, édesanyám, ne engedj ma-
gadtól.

Erre a hangra, erre a velõt hasító fájdal-
mas szeretetteli sikításra, vagy talán a bele-
kapaszkodás következtében fölrázva, az or-
vos által halottnak hitt édesanya másik keze
megmozdult és gyengén átfogta a gyerme-
ket, feje közelebb csúszott a párnán a leány-
káéhoz, úgyhogy annak szõke haja édes
szemfödõül egészen beárnyalta; a mellébõl
halk hörgéssel vegyült sóhaj emelkedett, aj-
kait kínosan kinyitotta, mondani akart vol-
na valamit kislányának. De semmit sem
mondott, csak rálehelt...

Ki tudja mi lehetett az a lehelet!
Valami olyan fekete ónszínû volt, mint

egy lehulló levélnek az árnyéka, s mint a
kés pengéjén, ha fogy, úgy terjedett az ar-
cán mindig tovább tovább egészen addig,
míg kis szíve megszûnt dobogni.

Az anya nem engedte õt magától,
együtt mentek el, s a jó isten, ki eleinte
másképp próbálta, ilyen kerülõ úton
vihette csak el azt, kit magához angyalul
kiszemelt.

AZ ANYA SZERELME
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

Szőnyi István: Összekulcsolt kezek
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Imahét után
Arad-Mosóczi-telepi gyülekezetünk életének
egyik jelentõs eseménye kétségtelenül a március
4–10. között lezajlott imahét volt. Sok jó
igehirdetést hallottunk, igazán nagy bõséggel
áradt Isten áldása közöttünk. Sikerült ökumeni-
kussá tenni az alkalmakat, a vendég lelkipász-
torok szolgálata új hangot jelentett a szószéken.
Azóta már le lehet mérni: mi lett az eredménye
az imahétnek a gyakorlati életünkben? Eljutott-e
igazán a szívekig Istennek az a kegyelme, amirõl
egy héten át szó volt, és amirõl minden vasárnap,
vagy más istentiszteleti alkalomkor szó van?

Az eredmény elsõsorban az emberek Istennel
szemben való jogi helyzetében mérhetõ fel: átesett
egy bírói ítéleten, amelyben is bûnösnek nyilvá-
níttatott. Ennek ellenére a legsúlyosabb bünte-
tést érdemlõ bûnös, teljes kegyelemben, bocsánat-
ban részesült, és ez a bocsánat azt jelenti, hogy
Isten teljesen elfelejtett neki mindent, mert Jézus
érdeme tökéletesen kitörölte Isten emlékezetébõl
mindazt, amit valaha vétett.

Tehát a helyzete, a státusza változott meg a
Jézusban hívõ embernek, nincs többé vád alatt,
hanem egy örök érvényû felmentõ ítélet hatálya
alatt áll. Ha én Jézusban hiszek, akkor Jézusnak
a kereszten való elítélése számomra minden vád
alól teljes és végleges fölmentést jelent. A
lelkiismeretem vádja alól is. Föl vagyok mentve,
bûneim nem engem terhelnek immár, hanem
Jézust. Az Õ halála jogosítványt jelent számom-
ra az örök életre. 

Az imahétnek vannak látható következmé-
nyei is, amelyek egész életemre kihatnak. Az
hogy Istentõl nem büntetést, hanem kegyelmet
kaptam felelõssé és szigorúvá tesz önmagammal

szemben. A kegyelem által Isten egészen leköte-
lez, foglyul ejt. Mert mi a kegyelem? Meg nem
érdemelt szeretet! Aki egyszer megtapasztalta,
milyen nagy az Isten kegyelme, annak számára
élete további folytatására nézve ez a meg nem ér-
demelt szeretet válik a legfõbb irányító ténye-
zõvé. A kegyelmet nyert ember nem azért igyek-
szik kerülni a bûnt, mert fél a büntetéstõl, hanem
azért, mert tudja, hogy Isten megbocsátott neki.

Az imahét után a hívõ emberben történt egy
egészen gyakorlati dolog, ami meglátszik a külsõ
magatartásában. Pál apostol ezt így fejezi ki: „El-
temettetünk azért õ vele együtt a keresztség által
a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisz-
tus a halálból az Atyának dicsõsége által azon-
képpen mi is új életben járjunk”. (Róm 6,4)

Azaz Jézus az Õ halálába és feltámadásába
bevon bennünket. Jézus halála és feltámadása
nemcsak értünk történt, hanem a mi nevünkben
is, a mi képviseletünkben is. Jézus nemcsak he-
lyettem halt meg, hogy engem az örök haláltól,
kárhozattól megmentsen, hanem az Õ keresztre-
feszített testében mintegy meghalt az én óembe-
rem is, az, aki a bûn rabszolgája volt. És feltáma-
dott, megint együtt Krisztussal egy új életre!
Istennek tetszõ, embereket segítõ, szolgáló életre.

Csak az a baj, hogy nem merjük magunkat
ennyire valóságosan beleadni a Krisztus halálába
és feltámadásába. Nem merünk „meghalni”
együtt a Krisztussal, nagyon él még bennünk az
óemberünk. Mert csak amikor az Én már nem él,
meghalt: akkor élhet bennem a Krisztus.

Ha kész a szíved a Krisztussal együtt való
meghalásra és feltámadásra, akkor nem volt hiába-
való az imahét, az úrvacsora; akkor örömmel
mondhatjuk, amit Pál apostol is megtapasztalt:
„Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.”

KOMÁDI SÁNDOR

Az anyai szeretet 
(az 1Kor 13 alapján)

Ha egy makulátlan szépségû és tökéletesen
rendes házban lakom is,

szeretet pedig nincs bennem,
olyanná lettem, mint egy háztartásvezetõ, és

nem mint egy anya.
És ha van idõm mosni, fényesíteni és

díszíteni,
szeretet pedig nincs bennem,
gyermekeim tisztaságot és rendet tanulnak,
de azt nem, hogy mi az isteni tisztaság.
A szeretet elnézi a piszkot a gyermek

mosolyáért.
A szeretet örül az aprócska

ujjlenyomatoknak
a frissen pucolt ablakon.
A szeretet elõbb a könnyeket törli le,
mielõtt a kiöntött tejet feltörölné.
A szeretet egyszerûen rendelkezésre áll,

amikor szükség van rá.
Helyreigazít, kijavít és válaszol.
A szeretet együtt mászik a babával, együtt

szalad a kiskölyökkel,
rohan az iskolással, és félreáll az útból,
hogy a fiatalok felnõtté tudjanak válni.
A szeretet az a kulcs, amely a gyermeked

szívét
Isten örömhíre számára felnyitja.
Mielõtt anya lettem, tökéletes

háziasságommal dicsekedtem.
Most pedig Istent dicsérem a gyermekem

csodájáért.
Anyaként a gyermekemnek sok mindent meg

kell tanítanom:
de a legnagyobb és a legfontosabb mindezek

közül a szeretet.

JO ANN MERREL

GONDOLAT-JEL

Tudás
A sok dolog tudása önmagában még nem tesz
bölccsé senkit. Mert a tudás és a bölcsesség nem
hogy elõsegítenék egymást, hanem éppen sokszor
ellentétesen hatnak az emberre. Valaki minél töb-
bet tud, annál nagyobb a veszélye annak, hogy
tudásában felfuvalkodik és szeretet nélküli lesz.
A bölcsesség viszont akkor is tud maga köré fi-
gyelni, ha keveset tud. Mert a bölcs inkább meg-
érzi a valóságot, mintsem megtanulja. Ezért az-
tán a bölcs ember alázatos is. A sok tudásnak sú-
lya van, ami nyomja az ember lelkét, mert a lélek
nem a tudásra, hanem az érzésre teremtetett. A
bölcs ember a lelkével tud, a lelkével ért meg dol-
gokat. Amíg az okos ember eléri célját, addig a
bölcs arra is választ kap, hogy miért kell a célt
elérni. Tanulással nem lehet bölcsességet szerez-
ni, bölcsességgel viszont lehet tudást. Azért,
mert a bölcs ember kételkedõ ember, kérdéseket
tesz fel önmagáról és önmagának. Márpedig a ta-
nulásnak a legjobb módja a kérdezés. Az igazi
bölcsesség pedig az, ha valakinek sok monda-
nivalója van, de nem mondja el.

Kritikus indulat
A kritikai szellem könnyen befeketítõ indulattá
válhat. Milyen gyakran fordul elõ, hogy jótékony
és építõ kritika a legsötétebb mocskolódássá válik!
Mi tesz a kritikából befeketítést? Mindenek elõtt
az ismétlés. A kritika akkor hatékony és elegáns,
ha egyszer, a helyén és a maga alkalmával el-
mondják. Ha elkezdik ismételni, akkor bántássá
torzul és sebez. A kritika amúgy is egy nagyon
éles eszköz, könnyen lehet vele soha nem gyógyu-
ló sebeket ejteni. Ezért aztán a kritikát a lehetõ
legnagyobb gondossággal, és csakis indokolt eset-
ben szabad alkalmazni. Azt, hogy mi minõsül in-
dokolt esetnek, nagyon nehéz meghatározni. Ha
az ember érzéseire hallgat, akkor kritikája nem
csak éles, de megalázó is lesz. A jó kritika mindig
észérvekre és hideg logikára épül, azért, hogy ne
alázzon meg. Ezáltal szeretettel töltekezik meg és
a jobbító szándék tagadhatatlan lesz. Márpedig a
kritika lényege az építés és a jobbító akarat. Mé-
gis pont ez, a jóság hiányzik leginkább kriti-
káinkból. 

VISKY ISTVÁN



KÁRPÓTLÁSI TÖRVÉNYTERVEZET:
KÁRTÉTEL AZ EGYHÁZAKNAK. Az álla-
mosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról
készülõ újabb törvénytervezetrõl tartott
közös sajtótájékoztatót Kató Béla erdélyi és
Csûry István királyhágómelléki püspök
március 22-én, a kolozsvári püspöki hiva-
talban.

Nem kárpótlás történik, hanem kártétel
– mondta Csûry István. Úgy érezzük, hogy
a készülõ törvény, amelyre a román államot
az európai fórumok kötelezték, nem elõre-
lépést, hanem visszalépést jelent. Aggodal-
mának adott okot Kató Béla is: bár a kor-

mány áttekinthetõbb törvényt ígért, mi úgy
érezzük, hogy az sokkal kaotikusabb lesz.

Az Európai Emberi Jogi Bíróság (EEJB)
már tavaly utasította Romániát, hogy új tör-
vénytervezetet dolgozzon ki az államosított
ingatlanok visszaszolgáltatásáról. A román
kormány ezért kidolgozott egy tervezetet,
amelyet egyszerûsített eljárással (parlamen-
ti vita nélkül, kormányhatározattal) szeret-
ne elfogadni anélkül, hogy konzultáljon az
egyházakkal, illetve a kommunista idõszak-
ban kisemmizett tulajdonosokat tömörítõ
egyesület vezetõivel – pedig az EEJB ezt
külön elõírta.

A tervezet értelmében azok a tulajdono-
sok, akiknek már nem lehet visszaadni tu-
lajdonukat, az ingatlan értéke alapján bizo-
nyos pontokat kapnak, amelyeket egy köz-
jegyzõi árrács alapján számítanak ki. A kárté-
rítésre jogosultak majd licitáción válthatják
be pontjaikat oly módon, hogy részt vesznek
videokonferencia típusú árveréseken.

Ez a módszer több szempontból is elfo-
gadhatatlan – magyarázta Kató Béla püs-
pök. Diszkriminatív azokkal szemben, aki-
ket már kárpótoltak eddig, hiszen azok in-
gatlanjuk értékét piaci áron kapták vissza.
Másrészt ez a procedúra korrupcióhoz ve-
zethet. A legnagyobb problémát a tervezet
54. cikkelye jelenti. E szerint azok a vissza-

igényelt államosított ingatlanok, amelyek
jelenleg egészségügyi, oktatási és kulturális
intézményeknek adnak otthont, a jelenlegi
5 év helyett csupán 25 év múlva kerülhet-
nek vissza jogos tulajdonosukhoz. 

A református egyház egyeztet a többi
történelmi magyar egyházzal, levelet intéz a
román kormányhoz, és észrevételeit, javas-
latait eljuttatja más fórumokhoz is.

SOMOGYI BOTOND

IMAHETI ÉLMÉNYEK ERDÕDÖN.
Csodálatos érzés volt megtapasztalni az er-
dõdieknek azt, hogy Jézussal az úton elhal-
ványulnak a különbségek. Erre biztattak az
igehirdetések, a bizonyságtételek és a lélek-
emelõ kisfilmek is. Vasárnap Tzier Ernõ er-
dõdi római katolikus plébános a tékozló fiú
útjáról beszélt és arról, hogy van visszaút az
Atyához, aki vár minket. Hétfõn Orbán
László szentjobbi lelkipásztor az imaheti
programot összeállító indiai keresztyének
világába vezetett. Kedden Balogh Enikõ
kismajtényi lelkésznõ a samáriai asszony
története alapján óvta a gyülekezetet az elõ-
ítéletektõl. A szerdai istentisztelet román
nyelven hangzott ªtefan Berci baptista pré-
dikátor révén. Csütörtökön Szûcs András
Ottó Újszentesrõl érkezett és Isten hozzánk
való hûségérõl, szeretetérõl szólt. Pénteken
Fodor Lajos halmi református lelkész az élet
akadályairól beszélt, amit nem kell egyedül
megvívni, hiszen Jézus velünk van az úton.
Szombaton Kovács József szatmárhegyi lel-
kész az együttérzésre hívta fel a figyelmet.

Az istentiszteletek második felében
minden napra jutott több bizonyságtétel is.
A római katolikus énekkar Cucuiat Attila
vezetésével két alkalommal is énekelt. A re-
formátus énekkar is többször dicsõítette az
élet Urát. Szerdán a baptisták, pénteken az
Erdõdi Petõfi Kör tagjai is magasztalták Is-
tent. A fiatalok és gyerekek együtt énekel-
tek, valamint minden estére jutott szavalat
is. Az alkalmakat az ifjak imája zárta. Hege-
dûszóban a Székely testvérek vezettek az
imádkozás útján, istentiszteletek végén pe-
dig egy-egy hitmélyítõ filmet is megnéz-
hetett a gyülekezet. Virágvasárnap délelõtt
az ITV stábja Rácz Ervin helyi lelkipásztor
igehirdetését közvetítette.

RÁCZ ERVIN

EGYHÁZKERÜLETI SZÍNJÁTSZÓ-
CSOPORTOK TALÁLKOZÓJA. A KRISZ
és a Nagyvárad-Velencei Református Egy-
házközség meghirdeti a IV. Egyházkerületi
Színjátszó Csoportok Találkozóját (KRISZT)
2013. június 8-i dátummal. Fontosabb tudni-

valók: a mûsorral jelentkezõ csoportok elõ-
adása, mely lehet színdarab (klasszikus
vagy modern szerzõtõl, akár saját szerze-
mény), pantomim, bábelõadás, rockopera,
stb., kimondottan vallásos témájú lehet, és
idõtartama nem haladhatja meg az egy órát.
Ha lehet, kevés díszletet igénylõ legyen.

Kérjük az elõadandó mû címének és
szerzõjének megnevezését, a mûrõl egy na-
gyon rövid (negyed oldalnyi) ismertetõt,
valamint a szereplõk/elõadók névsorát, illet-
ve ki a rendezõje (mindezek a kinyomtatan-
dó mûsorfüzet és a zsûri számára szüksé-
geltetik). A fent megadott dátumon, egy rö-
vid bibliamagyarázattal, a kezdési idõpont
de. 9 óra. A találkozó helyszíne a Petõfi
Sándor kultúrotthon (a velencei templom
tõszomszédságában), Nagyvárad, Kolozs-
vári út 85 szám.

A színjátszó csoportok találkozója egy
napos, a résztvevõk számára biztosítunk
étkezést. Jelentkezési határidõ: május 25.
Szeretettel bátorítunk és várunk minél több
ifjúsági (gyülekezeti és intézményi) csopor-
tot erre a missziói célból rendezendõ szín-
játszó találkozóra. Elérhetõségek: 0723-465-499,
0259-417-285, varadvelence@freemail.hu.

A szervezõ intézmények nevében:
Kánya Zsolt Attila lelkipásztor, KRISZ
elnök, Farkas Antal nagyvárad-velencei
lelkipásztor.

SZENT LÁSZLÓ-NAPI KÓRUSTALÁL-
KOZÓ. Az idei, XXIV. tordaszentlászlói
kórustalálkozót Bethlen Gábor fejedelemmé
választásának 400., valamint a helyi kórus-
mozgalom 125. évfordulójának tiszteletére
tartják, június 29-én – áll a szervezõk szer-
kesztõségünkhöz eljuttatott meghívójában.
Az írásos jelentkezést május 25-ig várják a
következõ címre: Szõke Zoltán ny. lelki-
pásztor, az EMKE helyi elnöke, RO 407505
Savadisla / Tordaszentlászló, Szõlõ u. 144 sz.,
jud.: Cluj / Kolozs megye. Tel.: 0264-374-120.
Akik egy vagy több napot szeretnének a te-
lepülésen tölteni, a faluturizmus keretében
fizetõvendégként tudják õket fogadni.
Szállásfoglalás: boldizsarzeyk@yahoo.com.

A jelentkezési lapon kérik közölni a kó-
rus nevét, nemét, címét, létszámát, a kórus-
mûvek címét és szerzõjét, a karvezetõ ne-
vét. Akik elõször vesznek részt a találkozón,
jelentkezési lapjukhoz csatolják kórusuk
összefoglaló rövid történetét. Az egyes fellé-
põk mûsora nem haladhatja meg a 10-15
percet. A közös éneklésre kijelölt kórusmû-
vek: Berzsenyi Dániel–Kodály Zoltán: Ma-
gyarokhoz; Erkel Ferenc–Bárdos Lajos:
Szózat. 
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