
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

“ És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és ma-
gamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” 

(Ján 14, 3) 
 

z újonc szerzetes pár hónappal azután, 
hogy elhagyta otthonát és kolostorba 
vonult, levelet kapott családjától: "Térj 

vissza! Ne fuss lehetetlen dolgok után! Gyere 
csak haza. Az egyetlen hiteles érték a család." 
Alatta utóiratként azonban ez állt: "Jelezd, ha 
eldöntötted, hogy mikor térsz vissza. Ugyanis, 
kiadtuk a szobádat." Hát ilyen ez a világ is. 
Egyik kezével helyet kínál, másikkal mégis su-
nyin kiszorít, nincs sehol igazán helyünk. Csak-
hogy ez élet után még úgyse lenne, ha Jézus 
helyet nem készített volna nekünk. Mert csak 
egy helyet tudunk kiérdemelni magunknak egy 
ilyen silány élet után: az ítélet helyét. Nemrég 
két nagy vigasztalást nyertem Megváltónk 
jólismert szavait hallgatva: 
1. Az elsı nagy vigasztalásom ez: nem volna 
helyem, ha İ nem készítene, azaz ha nem készí-
tett volna már helyet nekem! 
Hogyan készített Jézus helyet nekünk? Két ok-
ból vált lehetségessé, hogy helyet készítsen ne-
kem. Lássuk az elsıt elıbb. Van hely, mert le-
mondott a maga helyérıl még ott a mennyben. 
Kész volt az egyedül İt megilletı helyrıl kiszo-
rulni önként, hogy ürüljön hely másoknak. A 
másik ok az, amiért helyet biztosíthat nekem: 
nemcsak lemondott a sajátjáról, mely a legszen-
tebb angyalok közt volt İnéki biztosítva, hanem 
ráadásul helyfoglalást is végzett. Elfoglalta az 
enyémet, az engem egyedül megilletı helyet. 
Hol van az egyetlen hely, amit megérdemlek? 
Az az ítélet helye! A kereszt, a szenvedés, a 
halál, a kárhozat helye. Felment a keresztre, 
hogy engem onnan leszorítson. “Szálla alá pok-
lokra” – és kiszorított engem onnan is.  Kiszo-
rult a mennybıl és kiszorított a pokolból. Nem 
ad helyet nekem ott, ahol megérdemelném, 

hellyel kínál ott, ahol egyedül İ érdemelné és 
megejtı kedvességgel így szól hozzám: “Bará-
tom, ülj feljebb!”  
“Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek...” Ho-
va megy? Mikor elıször olvastam azt gondoltam 
a mennybe! Dehát, amikor ezt mondta a tanítvá-
nyainak még a szenvedés, a kereszt elıtt volt. 
Tehát helyet készítni elıbb a szégyenfára, a szen-
vedésbe ment. A halálba elıbb, csak aztán a di-
csıségbe. A felfelé vezetı útja elıbb lefelé veze-
tett. Mi sem mehetünk a dicsıségbe a gyalázatot, 
megvetést és szenvedést kikerülve.  
Mikor vállaltam a helyem: a bőnösök “padját”, 
akkor láttam meg: İ is vállalta a helyem! Nézd e 
döbbenetes helycserét: “a gonoszok közt adtak 
sírt neki... és a bőnösök közé számláltatott...”(Ésa 
53, 9 és 12) Ha vállalom, İ is vállalja helyem. 
Bár nincs neki hol lehajtani a fejét, egyet mégis 
lefoglal magának, ahonnan engem kiszorít: az 
elítéltetésem helyét.  
Amikor kimondta: “Elvégeztetett!”, már azzal 
jelezte, hogy tökéletesen elkészítette a helyem, 
átvéve az enyémet és Maga mellé ültetve a meny-
nyei helyekre (Ef 2, ). 
2. A másik nagy vigasztalásom ebbıl az igébıl, 
az örömhír, hogy ismét eljön, és Magához vesz, 
hogy ahol İ van én is ott legyek. Miért örömhír 
ez? Elıször is, mert árva lennék, nem volna re-
ményem, ha nem várhatnám vissza İt az égbıl.  
Másodszor, mert nem vagyok arra sem képes, 
hogy arra a helyre eljussak a magam erejébıl, 
bármilyen jól elı is van készítve. Erıtelen vagyok 
nélküle még azt elérni is, birtokba venni, vagy 
egyáltalán megtartani, amit ugyan İtıle kapok. 
Tehetetlenségemben erıs vigasztalásom ez. Hi-
szen hiába készítené el nekem a helyet, ha nem 
jönne el is értem, és nem venne magához. Enélkül 
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nem lennék ott, ahol İ is van. Nemcsak arra 
szorultam rá, hogy helyet készítsen nekem, a jól 
megérdemelt pokoli helyem helyett érdemtele-
nül a mennyben, hanem arra is, hogy magához 
vegyen. Mit jelent ez? Azt, hogy İ nemcsak a 
helyemrıl, de a helyemre–jutásról is gondosko-
dott. Hiába készítené az üdvösséget, nem jutnék 
oda, ha nem venne İ magához. Ahogy az okos 

szüzek is rászorultak, hogy maga a Vılegény 
jöjjön ki értük és vigye be ıket a menyegzıre. 
Feláldozta sajátmagát, hogy helyet szorítson ne-
kem és azért is feláldoztatott, hogy ismételten 
magához vehessen, amikor feladnám vagy elma-
radoznék a követésében. 

 
Horváth Levente, Kolozsvár

 

Hírek,  értes í tések:  
Jó ideje hangos a sajtó a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerületben (KREK) elıállt helyzet mindkét 
oldalról való tálalásától, valamint a tudósításokon 
túlmenıen szórványosan jelentkezı kommentároktól. 
Az egyik oldal: a Református Megújulási Közösség 
(RMK), amely a nevezett egyházkerületben tapasztalt 
törvénytelenségeket, a szeretettel ellenkezı lelkületet 
kifogásolja, és sürgeti a törvényesség helyreállítását, 
az egyház megújulását a zsinatpresbiteri elv nem lát-
szólagos, hanem valóságos alkalmazását. A nagy 
általánosságok mellett, mögött konkrét helyzetek 
sérelmezıi sorakoznak fel, akik közül a legszembető-
nıbb és leginkább nyilvánosan tárgyalt eset az állásá-
ból felfüggesztett Szilágyi László, misztótfalusi lelki-
pásztor esete. A másik oldal: a KREK, melynek veze-
tısége viszont a sérelmezık magatartását nevezi tör-
vénytelennek, a RMK kezdeményezéseit pedig mere-
ven elutasítja. A KREK vezetısége részérıl eddig 
semmiféle jele nem mutatkozott annak, hogy helyet 
adna valamilyen kezdeményezésnek vagy észrevétel-
nek, netalán bírálatnak, a sajtóban megjelent egyházi 
vezetıségi reflexió pedig külön terhére írja a RMK-
nek, hogy december 13.-i, fugyivásárhelyi találkozó-
ján a CE Szövetség tagjai közül is voltak résztvevık. 
A CE-Szövetséget az említett újságcikkben is veszé-
lyes, az egyház törvényes rendjét elutasító csoporto-
sulásnak minısíti a hivatalos egyházi vezetıség nevé-
ben nyilatkozó. 
A fugyivásárhelyi találkozón jó volt hallani, hogy 
bőnbánat nélkül nincs megújulás. A bőnbánat mély-
ségét az mutatja, ha általa már nem Istent szándéko-
zunk a magunk oldalára állítani, hanem mi térünk 
hozzá, számolva azzal, hogy még ebben is megkísért-
het vagy éppen meg is ejthet a hamisság. (Balogh 
Barnabás igehirdetése) 
A zsinatpresbiteri elv hangoztatása, sıt, mint kor-
mányzási alapelv gyakorlatba ültetése mellett elen-
gedhetetlen a belsı, lelki töltet, hangsúlyozta dr. 
Széplaki Kálmán atyánkfia. 
Imádkozzunk, hogy egyházunk megújulása valóban 
Isten igéje szerint történjen. Kérjük Isten Lelkét, hogy 

ı ítélje meg szüntelenül a bennünk levı “töltetet”. Ne 
nyugodjunk addig, amíg az evangélium meghatározó 
erıvé nem válik az egyéni és közösségi életben, az egy-
házkormányzásban is. (ak) 

*Minden hónap elsı szombatján továbbra is szeretettel 
várja az érdeklıdıket a Bérea szeminárium, Nagyvá-
radon, a CE-házban, ahol bibliai, teológiai jellegő elı-
adások hangzanak el. 

* “Tudod, mi vagy te? Te egy idvezült sárkány vagy!” 
– hangzik a széki boltban egyik bibliakörös asszony felé 

a “keresetlen” vád. 
“Ha sárkányként is, de bárcsak üdvözölnék”, - válaszol 

a megszólított. 

*A CE Szövetség választmányi győlést tart 2001 feb-
ruár 8, de.10 óra Tóközi templom kistermében. A győ-
lés napirendjén a következık lesznek: 
1) Bevezetı áhítat 
2) beszámoló a helyi csoportok tevékenységérıl 
3) rövid pénzügyi beszámoló minden helyi csoporttól 
4) helyi közösségi tervek 2001-re 
5) 2001 könyvkiadási terv 
6) Beszámoló a CE struktúráját kidolgozó bizottság 

eddigi munkájáról 
7) tagsággal való kapcsolattartás;  
8) látogatási terv  
9) Hollandiai Tabitha ajánlata 
10) 2001 CE konferencia 
11) Magyarországi Bethánia CE Szövetség javaslata 

egy ernyı-egyesület létrehozására (lásd 2000. No-
vemberi röpCE melléklete) 

12) Egyéb javaslatok 

*Köszönjük a marosvásárhelyi közösségnek a központi 
iroda mőködtetésére küldött  1073000 (egymillió het-
venháromezer) lejes adományát. 

*Együtt örülünk Tamás, Kulcsár András és Jutka zilahi 
testvéreink elsı gyermeke születésének, valamint Máté, 
Szilágyi Sándor és Ágnes ugyancsak zilahi atyánkfiai 
hatodik csemetéjének.

 
 
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj.  Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


