
Az Erdélyi Református Egy-
házkerület keretében működő 
Bonus Pastor Alapítványt 25 
éve jegyezték be hivatalosan, 
ennek része a Református 
Mentő Misszió (RMM), amely-
nek igazgatójától, dr. Horváth 
Leventétől és munkatársaitól 
érdeklődtünk az RMM eddigi 
tevékenységéről és jövőbeli 
terveiről.

→ SOMOGYI BOTOND

A Bonus Pastor Alapítványt 
1996-ban jegyezték be, de 
alapítói már három évvel 

korábban elkezdték a szenvedély-
betegek között végzett szolgálatot 
a Református Mentő Misszió ke-
retében, amivel Horváth Levente 
lelkipásztort az akkori püspök, dr. 
Csiha Kálmán püspök bízta meg 
1992-ben. „Akkoriban azzal kezd-
tük, hogy gyógyítóprogramokat 
szerveztünk (később ezt neveztük 
kéthetes rövidtávú terápiás prog-
ramnak), és támogató csoporto-
kat vezettünk előbb Kolozsváron, 
majd Székelyudvarhelyen és Ma-
rosvásárhelyen” – meséli Horváth 
Levente.

Kezdetben terápiás és utó-
gondozói programokkal kezdtek. 
2005-ben megnyílt a Magyarózdi 
Terápiás Otthon, és a kéthetes rö-
vidterápia mellett elkezdődött a 
több hónapig tartó hosszúterápiás 
program is. Mivel vannak olyanok, 
akiknek a munkahelye nem en-
gedi meg a hosszabb kimaradást, 

vagy egyénileg jobban meg tudnak 
nyílni, mint csoportban, elindí-
tották az egyéni szaktanácsadást 
is – magyarázza Adorján Éva, a 
drogterápiás otthon és a progra-
mok igazgatója. „Egyesek ez utób-
bi üléssorozat révén, mások a helyi 
támogató csoport hatására szaba-
dultak meg függőségükből. Voltak, 
akik a kéthetes terápiás intervenci-
ót választották, és megint mások a 
6 vagy 9 hónapos hosszúterápiás 
programot igényelve épültek fel a 
szenvedélybetegségből” – magya-
rázza az igazgató. Már kezdetben 
is megfogalmazódott az igény az 
utógondozásra, ez támogatócso-
portok, országos találkozók, hit-
mélyítő és utógondozó táborok, 

valamint az úgynevezett „öregfi ú 
találkozók” formájában zajlik 
évente többszöri alkalommal.

A hozzátartozókkal való kap-
csolattartás során azt tapasztal-
ták, hogy a szenvedélybetegség az 
egész család életére rányomja a bé-
lyegét, mély sebeket okoz a gyere-
kekben is, ezért rájuk is fi gyelnek. 
A fi ataloknak a különböző függő-
ségek kialakulásának tüneteiről, 
káros hatásairól beszélnek. Ugyan-
akkor önismereti, konfl iktuskez-
elő, csoporterősítő jellegű foglal-
kozásokat tartanak iskolákban és 
gyülekezetekben. Évente egyszer 
pedig gyerektábort szerveznek.

A négynapos terápiát szen-
vedélybetegek és hozzátartozóik 
számára szervezik, akik most 
kapcsolódnak be a terápiás fo-
lyamatba. Ennek során megszü-
lethet a probléma pontos megha-
tározása, a diagnózis, valamint 
egy terápiás terv, ugyanakkor 
erősödhet a motiváció a terápiás 
folyamat tekintetében.

Közös öröm és fájdalom
E szerteágazó munkához termé-
szetesen az anyagi források is meg-
határozóak. A terápiás program 
költségeinek fedezéséhez bizonyos 
összeggel a programokon résztve-
vő személyek járulnak hozzá. Az 
éves bevétel egynegyede szárma-
zik az érintettektől, ám vannak 
külföldi és belföldi támogatók is: 
magánszemélyek, gyülekezetek, 

egyházi és keresztyén szervezetek. 
„Az elmúlt években egyre több 
vállalkozót sikerült megszólítani, 
többen közülük adójuk két száza-
lékával támogatják az alapítvány 
munkáját. Mind a magánszemé-
lyek, mind a cégek esetében van-
nak állandó, rendszeres támo-
gatók, és vannak, akik egyszeri 

támogatást nyújtanak, mások ter-
mékekkel segítenek. Mindenféle 
támogatásért (önkéntes munka, 
anyagi támogatás, imatámogatás) 
nagyon hálásak vagyunk” – ismer-
teti a szolgálat anyagi oldalát R. 
Szabó István ügyvezető igazgató.

A munkatársak többsége sze-
mélyesen is megtapasztalta Isten 
elfogadó, megbocsátó szeretetét, 
hiszen sok embernek vannak el-
szúrt kapcsolatai. És kit nem furdal 
a lelkiismerete múltbeli történések 
terhei miatt? Ez nagyon fontos tő-
kéje a szolgálatnak – állítja Deé 
Lukács Éva és Fülpesi Teréz iroda-

vezető. Ugyanis, aki nemcsak a 
technikáját ismeri a lelkigondozás-
nak, hanem személyes életében 
is valóságként élte meg a tékozló 
fi úként való visszafogadást, Jézus 
szeretetét, az jobban megérti a 
szenvedélybeteget.

A terápia során a munkatársi 
közösség igeolvasó emberekből 
áll, és a foglalkozásokat is megha-
tározza az, hogy minden témában 
(függőség, kapcsolatok, munka, 
rehabilitáció) felvillantják az igei 
perspektívát, tisztelik a szenvedő 
embertársak méltóságát és dönté-
si szabadságát. Ugyanakkor néha 
együtt sírnak velük, amikor az 
érintettek megosztják a legszemé-
lyesebb fájdalmaikat, gyötrelme-
iket, és együtt örülnek ünnepel-
nek, amikor a betegek a változás 
útján sikeresen megtettek egy-egy 
lépést. Az alkalmazottak szerint a 
függőség sok együtthatóból álló 
probléma. Ezért a terápiás folya-
matban nemcsak az ide vezető 
utat, a gyökérproblémákat segíte-
nek feltárni, hanem egy teljesen 
új élet lehetőségét is igyekeznek 
felmutatni, amelyben az önmagát 
is felemésztő függőségben szen-
vedő személy megbízható, mások 
életének kiteljesedését elősegítő, 
együttműködő ember lesz.

Erdély-szerte vannak irodáik
A munkatársi csapat négy szociális 
munkásból, két pszichológusból, 
egy pszichoterapeutából, négy lel-
kész és addiktológiai tanácsadóból 
és egy lelkigondozó-addiktológiai 
tanácsadóból áll – az utóbbi maga 
is szabadult szenvedélybeteg. Szin-
tén szabadult szenvedélybeteg a 
terápiás otthon szakácsa. Orvosok, 
pszichológusok, lelkészek, szaba-
dult szenvedélybetegek, egyszerű 
gyülekezeti tagok. Sokan önkén-
tesen besegítenek a különböző 
helyszíneken megszervezett te-
vékenységekbe – tudjuk meg az 
irodavezetőktől.

A terápiás programokat meg 
szokták hirdetni az írott sajtóban, 
az online médiában és a rádióban, 
televízióban. Örömmel látják, hogy 
egyre több sajtóorgánum számára 
fontos a szenvedélybetegséggel 
folytatott küzdelem, és nemcsak 
közzéteszik a hirdetéseket, ha-
nem riportok, kerekasztal-beszél-
getések is születnek a témában. 
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→ Tőkés László új könyvéről: üzenet a múltból a jelenbe
→ Nem a medve, hanem a plüssmaci a játék – Makkay József publicisztikája
→ A kopott zongora – In memoriam Demény Attila

A magyarózdi több száz éves reneszánsz kastélyt az RMM szeretné felújítani és élettel megtölteni 

Horváth Leventét az egykori püspök bízta meg a szolgálat létrehozásával

→ A terápia során a 
munkatársi közösség 
igeolvasó emberekből áll, 
és a foglalkozásokat is 
meghatározza az, hogy 
minden témában (függő-
ség, kapcsolatok, munka, 
rehabilitáció) felvillantják 
az igei perspektívát, tiszte-
lik a szenvedő embertár-
sak méltóságát és döntési 
szabadságát. 
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