
„És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol
ülnek vala.” (ApCsel 2,2) Kisléghi Nagy Ádám: A Szentlélek eljövetele

Mit cselekedjünk? Térjetek meg! 
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Harangszó

„Jövel, Szentlélek Úr Isten, / Töltsd bé szíveinket éppen” (MRÉ 251/1)

ÜNNEPI PÁSZTORLEVÉL

Betölt az Úr lelke
Vannak idők, amikor elkeserítően nehéz körül-
mények közé kerülünk. Alig marad reménysé-
günk, kifogyunk ötleteinkből is. Csalódunk em-
berekben, akik szívesen elfogadták segítsé-
günket, de szükségünkben magunkra hagynak.

Vannak idők, amikor illik sorsunkat a bibliai
tanításokhoz illesztenünk, hogy a nehezen ér-
telmezhető jelenségeket megismerjük és azo-
kat mások tapasztalataival együtt kezeljük.
Mikeás próféta korában történt, hogy a kivá-
lasztottak tehetetlenül élték át a romlásba zu-
hanás folyamatát. Valamennyien tudták az oko-
kat is, és sorolták: áthágták a szövetségi jogren-
det, a szeretet gyakorlása megszűnt, alig maradt
alázat Isten hatalma előtt. Az asszírok elnyomó
politikája is félelmetes, de a legborzalmasabb a
vezetők bűnnel hivalkodó magatartása. 

A közélet szereplőit így jellemzi a próféta:
„Ti, kik gyűlölitek a jót, és kedvelitek a gonoszt!”
Semmivel sem enyhébb a kényszerű pályán
mozgó próféták bemutatása sem. „Éjszaka
száll rátok, hogy ne lássatok, és sötétség jő
rátok, hogy ne jövendölhessetek.” Félelmetes,
hogy kik vezetik a nemzetet. A jó tudatos gyű-
lölői, a gonosz következetes követői jogot ír-
nak, törvényt szabnak, ítéletet hirdetnek, fenye-
getnek és mesébe illő vagyonokat szereznek. A
prófétafélék a kesergők éjszakájában nem
tudnak fényt gyújtani, hanem még több sötétsé-
get hoznak, hogy ne lepleződjön le az er-
kölcstelen életforma, ne legyen egyértelmű a
hazugság, ne lássanak bele mások a rejteni
való valóságba. Látomásokról beszélnek, köz-
ben középszerű hétköznapi látással sem
rendelkeznek. 

Vannak idők, amikor ki kell mondania Isten
gyermekének, hogy „én ellenben megteljese-
dem az Úr lelkének erejével…” (Mik 3,8). Ki kell
mondani a pünkösdi evangéliumot, hogy
egyértelmű és követésre méltó megoldás álljon
előttünk. Istennek Lelke ma is él és éltetni akar.
A Léleknek ereje van, nem is akármilyen hata-
lom az, ami emberi mércével nem mérhető,
mert minden emberi nagyságrend felett van.
Megteljesedhetem a Lélekkel, mert nem vonja
meg tőlem Isten, és nem vet meg, hanem
nekem is ajándékozza. 

Vannak idők, és most ilyen időt élünk, ami-
kor őszintén meg kell vallanunk, hogy sok rom-
lása között szenved Isten nemzete, de a Lélek-
kel teljesedők közössége már elnyerte a felha-
talmazást arra, hogy szembeszálljon a sötétség
erőivel, a gonosz támogatóival.

Legyünk valamennyien Isten seregében,
hogy pünkösdünk megerősödést hozzon hűsé-
günk, szeretetünk és szolgálatunk vállalkozá-
saiban. Szép reménységgel és őszinte alázattal
fogadjuk el esélyét annak, hogy általunk és
velünk jobbá lehet a világ.   

Nagyvárad, 2011 Pünkösd havában      
CSŰRY ISTVÁN püspök

Húsvét után ötven napra beteljesült
Krisztusunk ígérete. Tanítványaira rend-
kívüli módon kitöltötte Szentlelkét,
Istennek égi tüze által megtisztultak, fé-
lelmük eloszlott, Jézus szava ragadta meg
õket és bátran hirdették a megfeszített,
feltámadott, jelenlevõ Úr Jézus Krisztust! 

A sokaság meglepõdve hallgatta ezt a prédi-
kációt. Elõször elmosolyodtak, azután csúfol-
ni kezdték a tanítványokat. De Istennek
Szentlelke reájuk is kiáradt. Belátták a vét-
keiket, sõt megszomorodtak rajta és meg-
rendülten kérdezték: most mit cselekedjünk?

A kérdésre sokféle választ adnak. Róma
papjai és filozófusai akkor azt ajánlották,
hogy imádni kell az isteni császárt. A görög
gnosztikusok véleménye szerint a tudomány,
a megismerés, az önmegvalósítás segít raj-
tunk. Zsidó farizeusok az ószövetségi tör-
vénytiszteletet követelték. Zsidó hazafias szi-
kariusok az imperium romanum elleni láza-
dásra uszítottak. 

Mit cselekedjünk ma? – Bõséggel válogat-
hatsz a modern megoldási kísérletekben.
Ajánlják a meditációt, az önmegvalósítást, a
vallás miszticizmusban való elmélyülést. Mu-
togatják a szex, a munka, a vagyonszerzés, a

hírnév „örömeit”. Ne törõdj mással, csak ön-
magad érdekével! – És ezalatt a reklámok
özöne zúdul reánk, egyre szaporodnak a fá-
sultak, közönyösek, akiknek már minden
mindegy és csalódottan „menekülnek” az ön-
gyilkosságba. 

Mit cselekedjünk ma? – Kiváló tudós, hír-
neves férfi mondta rá értelmiségiek konferen-
ciáján, hogy: nem tudom. A Szentlélektõl
megragadott Péter és tanítványtársai tudták a
választ. Térjetek meg! Ti, akik halljátok ezt a
beszédet, ti akik Krisztus nélkül rossz úton
haladtok, ti, akik vétkeztetek Isten és feleba-
rát és önmagatok ellen. Bánkódjatok bûnei-
tek és elrontott életetek miatt! 

Térjetek meg! – Azért lehetséges, mert
Krisztus meghalt és feltámadott éretted. A
Golgotha hegyén bemutatott engesztelõ ál-
dozatáért Isten megbocsájtott neked, mert
szeret téged. Krisztusban új szívet, igaz élet-
célt, vigasztalást, gyógyulást, erõt, üdvösséget
ad neked. Isten nincs krízishelyzetben. Azok
sem, akik Isten nevében hisznek. Fogadd el
hát most a feléd nyújtott kegyelmet. 

Mit cselekedjünk? – Az örökkévaló Isten
örök evangéliuma így szól hozzád: Térjetek
meg és veszítek a Szentlélek ajándékát. 

BOJTOR ISTVÁN ny. lelkipásztor



Mily csodálatos és dicsõséges dolgot cselekedtél
akkor, irgalmas Isten, midõn az elsõ keresztyén
pünkösdben szent Fiad kérésére és akaratára az
Õ árván maradott tanítványaira és követõire
Szentlelkedet látható és tapasztalhatóképpen
leszállítottad a magas mennyországból! 

Mily csodálatos és dicsõséges dolgot
cselekedtél akkor, midõn azokat az együgyû és
erõtelen tanítványokat a reájok leszállott
Szentlélek által különb-különbféle nyelveknek és
csodatételeknek ajándékaival, mennyei erõvel,
tudománnyal, bátorsággal felruháztad, az õ
rebegõ nyelvüket megoldoztad, idvességnek
evangyéliomát õáltalok prédikáltattad és szent
Fiad lelki országát felállítottad!

Mily drága és megbecsülhetetlen jót szár-
maztattál abból a többi bûnösök között énreám
is, midõn Te evangyéliomodat énhozzám is
elküldötted, Te idvezítõdet nékem is kijelen-
tetted és idvességnek biztos útját feltártad!

Áldott légy szent Úristen mindörökké ezekért a
Te csodálatos cselekedeteidért és megbecsül-
hetetlen jótéteményeidért!

Minekutána azért amaz elsõ keresztyén
pünkösdben oly nagy mértékben kitöltötted a Te
Szentlelkedet, én is a pünkösdnek napján
Szentlelket kérek Tetõled. Nem kérem az Õ cso-
datévõ ajándékait, mert azok nem szükségesek az
én idvességemre…

Azt kérem, hogy Õ szenteljen, jobbítson,
igazgasson, erõsítsen, vigasztaljon; azt kérem,
hogy Õ tanítson engem imádkozni, sõt, hogy Õ
maga esedezzék bennem kimondhatatlan fohász-
kodásokkal; azt kérem, hogy szerezzen énbennem
lelki örömet, Isten iránti és atyafiúi szeretetet,
béketûrést, kegyességet, jóságot, hitet, alázatos-
ságot, mértékletességet, és kérem, hogy vigyen
nagyobb-nagyobb tökéletességre az én keresz-
tyéni tiszteimnek gyakorlásában. 

Ámen.

„Mindnyájan pedig, akik hivének, együtt
valának… “ (ApCsel 2,44)

A feltámadott Jézus Krisztust Isten alapkõvé
tette, a tizenegy apostolt pedig fundamen-
tummá. Föléjük és köréjük épültek az elsõ hí-
vek, így született meg az Egyház. Pünkösdkor
leszállt a Szentlélek, hogy a mennybe ment
sarokkõt helyettesítse. Ki Õ számunkra?

Az elsõ apostolok halászok voltak, Jézus
Péter bárkájából tanította az összesereglett
népet, neki mondta, hogy emberhalásszá
teszi. Mikor Jézus felment a mennybe, tíz
napon keresztül imádkoztak, várták és hívták
a Szentlelket, hogy Isten beteljesítse a nekik
tett ígéretet, mindenképp emberhalásszá
lesznek. A feltámadás utáni ötvenedik napon,
azaz Pünkösdkor eljött a mennybõl Isten
Lelke. Hatására mindjárt elsõ nap háromez-
ren tértek meg, amikor jöttek az üldözések
viharai, sokszor úgy látszott, hogy zátonyra
fut és elmerül az Egyház hajója, de a
Szentlélek ott állt a kormány mellett, a vihar
elmúlt, és az Egyház hajója haladt tovább. A
zsidókat a pusztai vándorlás alatt tûzoszlop
védte, a vándorló Egyházat pedig a Szent-
lélek védi. A míg tehát hûek maradunk az
Egyházhoz, addig a Szentlélek is velünk van.

A Biblia elsõ lapján olvassuk, hogy ami-
kor a föld még kaotikus állapotban volt, Isten
Lelke már fölötte lebegett, hogy a fejlõdés
hosszú folyamatán keresztül rendezett világ
legyen belõle. Az elsõ Pünkösd óta a Szent-
lélek az Egyház fölött lebeg, állandóan ott
lebeg a keresztségben, hogy aki a keresztség
vizében részesül, új teremtménnyé váljék, ott
lebeg a szószék fölött, hogy Isten világossága
gyúljon ki szívünkben, ott lebeg az úrvacso-
rai közösség felett, amit Jézus a kereszten
megszerzett, azt a Szentlélek osztja ki. Bár-
milyen furcsán hangzik is, de így van: Jézus

hiába halt volna meg értünk a kereszten,
vére hiába omlott volna értünk, ha nem jön
el a Szentlélek. Krisztus kegyelmének gaz-
dagsága hasonlít a gabonához a tárolóban.
De a teli tároló mellett is éhen lehet halni, ha
nem jön senki, hogy szétossza a gabonát az
éhezõk között.

A természetben van egy csodálatos és ti-
tokzatos törvény, a tömegvonzás. Mindenki
tapasztalja, de senki nem érti. Az egész vi-
lágot ez tartja egyben. A gravitáció miatt
nem hullanak le a csillagok, ezért forog
minden bolygó a Nap körül, a Nap pedig
még nagyobb égitest körül forog.  A kegye-
lem világában ezt teszi a Szentlélek is. Tõle
indul el a vágy, hogy valamennyien az Isten

felé vágyódunk és Isten körül keringünk. A
Szentlélek az a mágneses erõ, amely ébren
tartja a lelkiismeretünket és fölszítja bennünk
a vágyat, hogy Isten tetszése szerint rendez-
zük be életünket. Tõle van hitünk megin-
gathatatlan szilárdsága, hogy akkor is, ami-
kor körülöttünk a fél világ szajkózza: nincs
Isten, nincs Isten, mi akkor is csöndes bi-
zonysággal mondjuk: Hiszek egy Isten-
ben… Tõle van bennünk szeretet, hogy ne
ítélkezzünk, hanem segítsünk.

A Szentlélek úgy lakik bennünk, mint a
nehézkedési erõ a testünkben, láthatatlanul,
mindenünket átjárva, a súlypontban meg-
határozva. Testünk középpontja a szív,
mely mindig dobog, a Szentlélek is, ha lel-
künkbe kerül, a lelkünk középpontjába ke-
rül. A Szentlélek láthatatlanul áthatja, átjár-
ja lelkünket, majd ahogyan a szívünkbõl ki-
induló vérkeringés által eljut a tápláló erõ
testünk minden részébe, úgy a Szentlélek
átjárja életünk minden részét, Õ táplál, Õ
éltet, Õ lelkesít. Az Egyház a Szentlélek által
átjárt, Tõle áthatott emberek közössége,
akik által érvényesül a Szentlélek gravitáci-
ós ereje, az a mágneses erõ, amely által az
ember nem csupán keresztyén emberekhez,
tanítványi közösséghez vonzódik, csatla-
kozik, hanem magához az élõ Úrhoz,
Krisztushoz is. 

Szentlélek-Istenünk, tégy minket Egy-
házad élõ hitû tagjaivá, Krisztus lelkes tanít-
ványaivá, formálj minket egylelkû közös-
séggé a gyülekezetben, református magyar
néped közösségében. Ámen.       

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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A LÉLEK CSENDJE

Isten beteljesedett ígérete

Hiszek a Szentlélekben
Hiszem,
hogy megszabadít elõítéleteimtõl.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem, 
hogy legyõzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem, 
hogy megállít a rossz elõtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyõzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje
iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitûségemet.
Hiszem,
Hogy megerõsít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.

(Karl Rahner katolikus teológus 
imája, 1904-1984)

„ÉPÜLJETEK FEL LELKI HÁZZÁ”

Szikszai György: Pünkösdi ima



Sebes-Körös menti református ifjúsági
találkozót rendeztek április 16-án,
szombaton Mezõtelkiben. 

A körzeti ifjúsági találkozókat már több esz-
tendeje megszervezik a Sebes-Körös völ-
gyében élõ gyülekezetek fiataljai számára
évi két alkalommal. Az elmúlt év decembe-
rében Fugyivásárhelyen megtartott alkalom
után most Mezõtelkiben gyûlt össze közel
100 fiatal. Fugyivásárhely, Fugyi, Köröskis-
jenõ, Mezõtelegd, Pósalaka, Pusztaújlak,
Örvénd, Élesd, Rév és a házigazda Mezõ-
telki gyülekezeteinek ifjúsági csoportjai egy
tartalmas napot töltöttek el együtt. 

A házigazdák nevében Fazakas Ferenc
Sándor lelkipásztor köszöntötte a megje-
lenteket, majd rögtön egy ismerkedési
játékra került sor. Ennek kapcsán a fiatalok
jobban megismerhették egymást és külön
minden település beszámolt arról, hogy
náluk hogyan zajlik a gyülekezeti ifjúsági
élet.  

Az igei áhítatban a lelkipásztor kiemel-
te, mennyire fontos, hogy már ifjú korban
„tiszta beszéd” hagyja el a szánkat. Utalt a
Virágvasárnap és Nagypéntek eseményére
is, amikor Jeruzsálem népe egyformán
kiáltott „Hozsánnát” és „Feszítsd meg”-et
ugyanarra a Jézusra. 

Egy rövid, játékos témafelvezetést köve-
tõen Fazakas Eszter lelkipásztor tartott elõ-
adást Szavaink következménye címmel. Ki-
emelte, hogy nem mindegy, hogy a szava-
inknak milyen gyümölcse van, hiszen „Amit
mond az ember, annak a gyümölcsébõl lakik jól”
(Péld 12,14).

Ezt követõen a fiatalok 5 különbözõ cso-
portba oszlottak és külön témákra lebontva
is megbeszélhették a nyelv bûneit, mint pél-
dául a rosszindulatú pletykálkodás, hazu-
dozás, csúfolódás stb. 

A finom ebéd után játékos délután kö-
vetkezett. A fiatalok nagyon élvezték, amint
lelkipásztoraik és a vállalkozóbb kedvûek
megcsillantják színészi tehetségüket egy-

egy, a Beugró címû mûsorból ismert felada-
tot végrehajtva. 

Sajnos az idõ gyorsan elszállt, de min-
denki tartalmasnak és építõnek ítélte a ren-
dezvényt. Egyetértettek abban is, hogy foly-
tatni kell ezeket a találkozókat. Ajándék-
képpen minden résztvevõ egy húsvéti bib-
liajelzõt és egy csokinyuszit kapott a mezõ-
telki fiataloktól. 

FAZEKAS FERENC SÁNDOR

Nagyhét második napján a Szatmári Egy-
házmegye néhány lelkipásztora és nõszövet-
ségi tagja missziós szolgálatot végzett a szat-
márnémeti 2-es számú Megyei Kórházban,
közismert nevén a régi kórházban. Akárcsak
legutóbb karácsony elõtt, most is az örömhírt
vitték a kórházban fekvõ betegeknek. 

Névszerint a következõ hírvivõk adták
tovább az evangéliumot. Nõszövetségi ta-
gok: Apa gyülekezetébõl Badar Andrea,
Botos Enikõ, Kató Erzsébet, Kató Emilia,
Kató Eszter, Kató Margit, Domokos Margit,
Sütõ Ildikó, Szabó Ida, Kató Irén; Egribõl
Kovács Ildikó, Csáki Katalin, Komlódi
Erzsébet; Sárközújlakról Butka Elvira,
Lõrinczi Katalin, Zvolenszki Erzsébet,
Tegze Andrea; Szatmár-Németibõl Oláh

Edit, Szatmár-Láncosból Gellért Ágnes,
Lengyel Anikó, Nagy Ilona, Oroszi Márta,
Telegdi Mária. Lelkipásztorok: Kovács
Sándor esperes (Egri), Király Lajos fõjegyzõ
(Batiz), Balvinszky Sándor kórházlelkész,
Nagy Erika missziói elõadó (Sárközújlak),
Nagy Róbert (Apa), Máthé Róbert
(Patóháza), Kovács Mátyás (Sándorhomok).

Balvinszky Sándor kórházlelkész a kór-
házmisszió küldetésérõl beszélt lapunknak:
„a betegség próbájában lévõ, szenvedõ em-
ber felé a segítõ, vigasztaló, bátorító szeretet
megélése, érte, vele való imádság, a kegyel-
mes Isten jelenlétének, vezetésének felfede-
zése. Mindez a beteglátogatás, lelkigondo-
zói beszélgetés, igehirdetés alkalmain ke-
resztül gyakorolható.”

„A nõk, asszonyok mindig ott voltak Jé-
zus közelében” – mondta Nagy Erika lel-
kész, misszió elõadó, az Egyházmegye nõ-
szövetségi elnöke. „Az érzékeny nõi lélek
képes átérezni a beteg lelkiállapotát, gon-
doskodó anyai érzések és kezek, amelyek a
beteg gyermek gondozásában igen kifino-
multak, gyakorlottá teszik a nõket arra,
hogy beteg embereket odaadással gondoz-
zanak, feléjük empátiával forduljanak, a
szorgos kezek ápolják a sebeket, a gyakor-
lott kéz táplálni tudja a tehetetlen beteget és
a száj imádkozni tud az Áldott Orvoshoz. A
Nõszövetség tagjai, mint Jézus Krisztus
misszionáriusai küldetésben vannak. Mi
vagyunk a mi Megváltónk meghosszab-
bított keze, lába, füle, szája. Jézus Krisztus
tesz minket erre alkalmassá. Az Áldott
Orvos küld ma is bennünket szolgálatba,
kórházakba betegek mellé. 

Szeretnénk rendszeresebbé tenni látoga-
tásainkat és nõszövetségeinket kiképezni en-
nek az önkéntes feladatnak a teljesítésére,
hogy felkarolják és erõsítsék a betegeket Isten
Igéje által, imádkozzanak értük és velük a
betegágyak mellett. Szeretnénk az otthoni lel-
kigondozás misszióját is kiépíteni, amely a
kórházból hazakerült beteg testvéreink láto-
gatásáról szólna. Húsz év telt el a Nõszövet-
ség újraalakulása óta, szeretnénk elmélyíteni
a diakóniai szolgálatot a kórházmisszió és a
házi beteggondozás missziójában. A világ ön-
kénteseket küld ilyen szolgálatokra, Jézus
Krisztus pedig szövetségébe tartozó nõtanít-
ványait küldi szent misszióba.” 

RÁCZ ERVIN

Harangszó REFORMÁTUS ÉLET – IFJÚSÁG 3

SZATMÁRI KÓRHÁZMISSZIÓ

Az evangélium hírvivői

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ MEZŐTELKIBEN

Szó/beszéd: szavaink következményei

Az Áldott Orvos küldöttei. Több gyülekezet is képviseltette magát a szatmári kórházmisszióban 

Terített asztal és finom ebéd várta az ifjúsági
találkozó résztvevőit



Európai kulturális kincs és anyanyelvû
istentisztelet: 375 éves az Öreg graduál
– e címmel tartottak nemzetközi konfe-
renciát április 8-10. között a kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézetben. 

A konferencia megnyitóján dr. Rezi Elek,
rektor köszöntését követõen Adorjáni Dezsõ-
Zoltán evangélikus püspök köszöntötte a
konferencia résztvevõit, majd felajánlotta,
hogy az Öreg graduál egyetlen evangélikus
tulajdonban lévõ példányát, az oltszakadáti
gyülekezet graduálját kiállíthassák az érte-
kezleten, hogy a konferencia tagjai megte-
kinthessék azt. 

Sógor Csaba európai parlamenti képvi-
selõ elmondta, az Öreg graduál emléke
Erdély aranykorát idézi, egy olyan kort,
amelyet gazdasági és kulturális fejlõdés
egyaránt jellemzett. A kulturális sokszínû-
ség nem csak Erdély egyik jellemzõ vonása,
hanem a multikulturalitás az Európai Unió
egyik alapértéke is, amelynek átörökítése
mindannyiunk feladata. 

Dr. Kiss Jenõ, a PTI tanára témafelve-
zetõ elõadásában elmondta, hogy ami a
Vizsolyi Biblia az irodalmi magyar nyelv
történetében, Szenczi Molnár Albert Genfi
Zsoltára a protestáns gyülekezeti éneklés
számára, az az Öreg graduál a protestáns
istentisztelet történetében. Ez a három
könyv – Biblia, énekeskönyv és graduál –
együtt alakította a 17. századi magyar
protestáns istentisztelet. 

Kurta József, dr. V. Ecsedy Judit, Geréd
Vilmos, dr. Elena-Mária Sorban, dr. Kovács
Sándor és dr. Ferenczi Ilona egyháztörténeti,
mûvelõdéstörténeti, egyházzene- és nyomda-
történeti szempontból vizsgálta az Öreg
graduál kiadásának jelentõségét. 

Az Öreg graduál tételei közül a zsoltá-
rokról Dr. Fekete Csaba, az antifónákról pe-
dig Dr. Papp Annette értekezett, majd a
sort Szabó András, a nagyheti lamentációk-
ról szóló elõadással zárta. 

Az Öreg graduál tételei és a gregorián
ének mai gyakorlata kapcsán felmerülõ teo-
lógiai kérdéseket vizsgálta dr. Fekete Ká-
roly és dr. Kovács László-Attila elõadása. 

Az Öreg graduál anyagának mai gya-
korlati alkalmazásáról, fõként a napszaki
istentiszteletekrõl számoltak be dr. Bódiss
Tamás, dr. Dávid István és dr. Zalatnay
István elõadásai. 

Sajátos színt jelentettek a konferencián
a liturgikus énekek és napszaki istentiszte-
letek nyugat-európai protestánsok körében
az utóbbi évtizedekben megfigyelhetõ felfe-
dezésérõl, valamint mindezek ökumenikus
vonatkozásairól szóló elõadások Hans
Uytenbogaarst (Utrecht), dr. Irene Milden-
berger (Lipcse), dr. Ralph Kunz (Zürich) és
Jakabffy Tamás tolmácsolásában. 

Napszaki istentiszteletek

Az elõadásokat követõ megbeszélések,
valamint a szombat délután három téma-
körben folytatott csoportos beszélgetés le-
hetõséget adtak különbözõ kérdések meg-
vitatására. Csoporttevékenység keretében
az Öreg graduál éneklésével kapcsolatos
gyakorlati kérdésekrõl (dr. Karasszon
Dezsõ), a magyar református liturgia re-
formjáról (dr. Fekete Károly), valamint a
napszaki istentiszteletek lényegérõl és kü-
lönbözõ modelljeirõl (Dorothea Kraus CCR
nõvér, Schwanberg és Benkõ Timea) be-
szélgethettek a konferencia résztvevõi. 

Az Öreg graduál kiadásának 375. évfor-
dulója alkalmából szervezett konferencián
napszaki istentiszteletek szemléltették a
graduálos istentisztelet lehetõségeit. Pénte-
ken este Öreg graduál alapján szerkesztett
vesperát tartottak a Farkas-utcai református
templomban, szolgált a PTI Graduál-kórusa
dr. Karasszon Dezsõ vezetésével, igét hir-
detett dr. Fekete Csaba. Szombaton reggel a
PTI dísztermében reggeli zsoltáros könyör-
géssel, primával kezdõdött a tudományos
ülésszak második napja, Czerják Tünde,
másod éves teológiai hallgató és a PTI
Graduál-kórusának szolgálatával. 

A szombat esti vesperát, a kolozsvári
ökumenikus vesperák sorozatának külön-

leges alkalmaként a kolozsvári evangélikus
templomban tartották: liturgikus szolgálatot
végzett a Schola Gregoriana Monostorinen-
sis és a PTI Graduál-kórusa Jakabffy Tamás
irányításával, igét hirdetett d. dr. Geréb
Zsolt teológiai tanár. 

A konferenciát záró vasárnapi istentisz-
teleten Somfalvy Edit hirdette Isten igéjét
és a dr. Sógor Csilla által vezetett PTI
Graduál-kórusa énekelt három tételt az
Öreg graduálból. 

BENKŐ TIMEA

NEMZETKÖZI KONFERENCIA A KOLOZSVÁRI TEOLÓGIÁN

Az Öreg graduál évszázadai

BÓDÁS JÁNOS

Imádság 
Szentlélekért
Zúgó szél, mennyei vihar,
jöjj a Lélek lángjaival!

Isteni erõ van tenálad,
tégy vele most nagy, szép csodákat.

Erõddel a szíveken zúgj át,
és szellõztesd ki minden zugát,
szellõztess ki országot, népet,
az egész nagy földkerekséget.

Söpörd el a bûnt, a gyanakvást
s tedd, hogy végre szeressük egymást. 

Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
csak nyomorult marad az ember.

(...)

S milliók kérnek, mert belátják:
nem segít más, csak az imádság,
a könyörgés. „Jöjj, szent vihar,
ég tisztító lángjaival,
söpörd el a bûnt, a gyanakvást,
add, hogy végre szeressük egymást,
s mint a táj, ha eláll a zápor,
ragyogjon föl a Föld orcája
a béke tiszta sugarától!” 

A 375 éves liturgikus könyv. Az 1636-ban ki-
adott Öreg graduál olyan liturgikus könyv,
amely tartalmazza az úrvacsorás istentisztele-
teken, a reggeli és esti imaórákon énekelt ma-
gyar nyelvű gregorián tételeket. Az Öreg gradu-
ál és az ehhez hasonló 16. századi könyvek az
európai protestantizmus történetének egyedi
jelenségeként bizonyítják, hogy magyar nyelv-
területen a reformáció után is tovább élt az
anyanyelven énekelt gregorián. Ezt az éneklési
módot a 18. századig gyakorolták, tehát vi-
szonylag hosszú ideig meghatározta mind a re-
formátus, lutheránus, mind pedig az unitárius
egyház istentiszteleteinek rendjét. (Református.ro)

4 HIT ÉS ÉLET Harangszó

A konferencián több ország szakemberei tartottak előadást
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Lehet, hogy sokunkban Trianon halla-
tán a non, a nem visszhangzik, ami ért-
hetõ, hiszen ez a tragikum – ha képesek
vagyunk lelkileg újra és újra átélni –,
lélektépõ érzelmeket vált ki. De érzé-
keljük-e, mit utasítunk el és mit foga-
dunk be, mit felejtünk el, és mivel
azonosulunk? 

Emlékszünk-e, emlékezhetünk-e arra, hogy
a történelmi ország közepén élõk, mit ész-
lelhettek az „akkort” követõen? Bizonyára
mindenkinek fájt a nemzethalált jövendölõ
június negyedike, és a délután fél ötöt jelzõ
harangszó. Egy épeszû magyar ember, vagy
egy hungarus tudatú, de más anyanyelvû
ember akkor nem érezhetett mást, csak
gyászt.  Idézhetjük Karinthy Frigyesnek a
levágott végtagokból kisugárzó fájdalomról
fiának írt megrázó levelét, vagy Juhász
Gyulának verssorait a tragédiáról: „Nem
kell beszélni róla sohasem, / De mindig,
mindig gondoljunk rá”. Mégis sokan voltak
olyanok, akiknek csak annyit jelentett
Trianon, hogy megváltoztak a gazdasági és
a piaci viszonyok, emiatt szegényebbek
lettek. Ráadásul a nyakukba szakadt né-
hány szerencsétlen menekült és otthonából
kikergetett rokon, akiket nekik kellett el-
tartaniuk az állam balsikerû politikája miatt.
A Ferencvárosi rendezõ pályaudvaron
pedig évekig álltak a vasúti teherkocsik tele,
rokonság nélküli menekült felvidékiekkel,
erdélyiekkel. Az események és a követ-
kezmények megélõi egyszerre könnyeztek
és káromkodtak. Az ország közepén élõk
annak örültek, hogy nem a széleken éltek
az elcsatoláskor, akik pedig az új államhatár
miatt a szélre kerültek, hálát adtak az
Istennek, hogy nem két kilométerrel beljebb

húzták meg az új határt. El tudjuk képzelni,
mit éreztek azok, akik túl kerültek ezen a
képzelt vonalon? Akik bévül maradtak nem
tudják elképzelni. Akiknek az elszakítottság
jutott sorsként, nem akarnak emlékezni. És
ha emlékeznek, az jut eszükbe, hogyan
álltak helyt, hogyan találtak magukra, ho-
gyan maradtak meg magyarnak.

Az ezerszáz éves magyar tapasztalat
szerint ellenség az, aki betolakodó, akit ki
kell verni innen. Trianon után megkísérel-
tek minket elüldözni vagy kitaszítani, ese-
tenként kigyilkolni szülõföldünkrõl. Szeren-
csére nem teljes sikerrel. De ez nem viszo-
nozható, és nem csak azért, mert nem lehet-
séges. A megmaradás és az újraépítkezés
hatékony módszerének hiányában a vég-
várak peremmé válnak. A végvár a külsõ
arcvonal védekezési pontja, ahonnan nem
csak védekezni kell és lehet, hanem
fokozatosan vissza is lehet foglalni azt, amit
elbitoroltak tõlünk. A perem azonban a
hátország részérõl magára hagyott terület,
ami fokozatosan töredezik.

Történelmi törésvonal
Trianon által egy kegyetlen jogi követ-

kezményekkel járó megoldhatatlan zûrza-
varba kerültünk. Az 1920. június 4-ei döntés
elõtt ezer esztendõn át egységes jogrend-
szerben éltünk, mindannyian a magyar
király, ezáltal a Szent Korona alattvalói
voltunk. A liberális jogállam beköszöntével
pedig egy modern politikai nemzet tagjává
váltunk. A történelmi, a hagyományok sze-
rinti, a mûveltségi és a politikai összetar-
tozás bennünk, magyarokban egységgé
forrt össze. Ez az egység néhány száz évvel
korábban is létezett, az újkorban éppen csak
a Szent Koronához való tartozás tudatát
kezdte felváltani a modernebb állampolgári
tudat. Ebbe a közegbe vágott bele Trianon,
mert mindazt, ami addig volt, folklórrá
nyilvánította. Ez számunkra a legelfogadha-
tatlanabb mozzanat, mert a lelkünkbe vágó
erõszakot éljük meg tragikumként.

Európában a modern nemzetek – egy-
két kivételtõl eltekintve – a felvilágosodás
korától az I. világháborúig eltelt idõszakban
alakultak ki. A modernséget azonban nem
kell misztifikálni. Ez csupán azt jelenti,
hogy az uralkodóhoz való hûséget az állam-
polgári lojalitás, a választójog kiteljesedése,
a jogok és a kötelességek rendszere váltotta
fel. Csakhogy a lojalitás két fontos részbõl
áll össze. Egyik részét alkotja az állampolgár
alávetettsége az állam törvényeinek, vala-
mint ezeknek a törvényeknek a folyamatos
módosítási igénye. A másik részét az ember
egyéni joga és csoportos önrendelkezési
igénye alkotja. A lojalitásnak ezzel az össze-
tettségével való szembesülésünk miatt
élünk Trianon óta folyamatosan görcsök-
ben, mert a törvényeknek való alávetettsé-
get ugyan folyamatosan számon kérik raj-

tunk, de a jogszolgálati részét megtagadják
tõlünk. 

Tévedés lenne azt hinni, hogy csak
magyar nemzetünk belsõ vízválasztója volt
Trianon. Máig történelmi törésvonalat
jelent környezetünk többi népe és mi
közöttünk a Baltikumtól a Balkánig. Ebben
az észak-déli irányú, mintegy kétezer
kilométernyi fesztávolságú térségben nem
él egyetlen nemzet sem, amelyik hozzánk
hasonlóan értelmezné az I. világháborút
lezáró békerendszert. Még ha meg is
értenek bennünket, más az élményük, és
nem utolsósorban más az érdekük. 

A Trianonban szétszakított magyarság
szempontjából ezen túl is létezik egy
további, nyilvánvaló állapot: a nemzetet
összetartó szálak önmaguktól – egy döntés
következtében – nem szakadtak el. A nem-
zet, amely évszázadokon vagy talán több
mint egy évezreden keresztül alakult ki, egy
aktussal több önálló létû darabra nem
választható szét. A magyar nemzet, amely
Trianonban több állam lakójává vált, egy-
séges maradt. Csak a jog idiótái gondolják,
hogy a nemzetközi jog szerint hozott dön-
tések egy csapásra a tudatot is átalakítják. A
közjog szerint, ha meg is szûnt az egységes
politikai magyar nemzet, a tudatban to-
vábbra is él a politikai nemzet hagyománya.

A nemzetért érzett közös felelõsség er-
kölcsi súlya nagyobb, mint az államjogon
nyugvó állampolgári öntudaté. Az állam-
polgár jogi értelemben nem érték, csak
alany, élõ állomány, adófizetõ. Az individuá-
lis érték az ember, az Isten teremtménye. A
nemzet azonban kulturális értelemben,
történelmileg és politikailag is érték, becses
közkincs. Mint az egyház, ami individuáli-
san szintúgy nem létezik mint a nemzet,
csak közösségként. Ha felelõsséget érzünk a
nemzetért, akkor felelõsen fogunk viszo-
nyulni a nemzet tagjai iránt is, tehát önma-
gunkhoz is. Ha felelõsek vagyunk önma-
gunkért, akkor tetteinkben felelõsek va-
gyunk a többiekért is. Mert önmagunkban
nem vagyunk nemzet, csak közösségként.

DURAY MIKLÓS

A trianoni ítélet, három nemzedék távlatából

A felszeletelt ország

Áldás népesség egy Trianon utáni plakáton
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A Magyar Református Presbiteri
Szövetség Békés Megyei Területi
Szervezete április 9-én tartotta I. félévi
megyei konferenciáját Békéscsabán. 

A megnyitó áhítatot dr. Imre Sándor, a
Tiszántúli Egyházkerület fõgondnoka, a
PSz Tiszántúli Egyházkerületi szervezeté-
nek elnöke tartotta Jézus elsõ boldogmon-
dása („Boldogok a lelki szegények, mert
övék a mennyek országa.” Mt 5,3) alapján.
A nem szokványos liturgiai formában, de a
hallgatóság figyelmét megragadó egyéni
stílusban elhangzott bizonyságtételben
többek között szó volt arról, hogy a sok
tudás nem biztos, hogy boldoggá teszi az
embert. Jézust anyagilag és lelkileg is
reménytelen helyzetben levõ emberek
hallgatták, és ilyen állapotban történtek
meg a gyógyulások. Illusztrációként bemu-
tatta egy dél-koreai misszionárius hitre ju-
tásának és gyógyulásának megragadó tör-
ténetét. Összegzésként arra biztatott, hogy
ne féljünk szegénynek lenni, mert az
áldássá válhat életünkben. 

A vendéglátó gyülekezet részérõl Marti
Miklós lelkipásztor, a szervezõk nevében
dr. Tóth János megyei elnök köszöntötte a
résztvevõket, majd a határontúli szerveze-
tek küldöttségeinek üdvözlõ szavai követ-
keztek: Venter Miklós, a Királyhágómelléki
Egyházkerület presbiteri szervezetének fõ-
titkára, Pályi József, az Erdélyi Egyház-
kerület szervezetének elnöke mondott
köszöntést, Balla Árpád pedig a Kolozsvári
Egyházmegye szervezete nevében szólt.

Az elsõ elõadásban dr. Kádár Péter, a
hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Refor-
mátus Gimnázium igazgatója ismertette
Kálvin Jánosnak Az egyház megreformálásának
szükségességérõl, 1543-ban írt könyvét. A
gondolatokat párhuzamba állította Klaus
Douglass: Az új reformáció címû munká-
jával, kiemelve azt a gondolatot, hogy „a
reformáció ránk váró feladat”! A történelmi
háttér részletes bemutatása mellett össze-
foglalta a súlyponti kérdéseket, az isten-
tiszteleti rend, az üdvösségtan, a sákramen-
tumok és az egyházszervezet kálvini
reformjairól. 

Dr. Buzogány Dezsõ kolozsvári teoló-
giai professzor a következõ elõadás során
Kálvin törvényeit mutatta be. Részletesen
ismertette az ófrancia nyelv hiteles fordítá-
sának nehézségeit és azokat a sajátos tör-
ténelmi-társadalmi körülményeket, melyek
a genfi városállamot jellemezték és amelyek
érdekes módon sok hasonlóságot mutattak
a korabeli erdélyi viszonyokkal.

Szó esett a szertartások, az úrvacsora, a
zsoltáréneklés, a gyermekek oktatása és a
házasság szigorú szabályozásáról, és érde-
kes volt hallani az „egyházõr” feladatkö-

rének bevezetésérõl, ami a mai körzetgon-
dozás szolgálatának elõfutáraként is fel-
fogható. Kálvin hangsúlyozta, hogy Krisz-
tus az, aki egyházának törvényt ad, és min-
den léleknek feladata és kötelessége annak
betartása. 

Verbális vétség okozta végzetét 

A konferencia programjában egy új so-
rozat indult el: 20. századi hitvallóink téma-
körrel. Elsõ alkalommal Mucsi András béké-
si presbiter, történelem szakos tanár Balogh
Mátyás békési lelkipásztor (1887-1953)
életérõl tartott, saját kutatómunkája ered-
ményeként értékes dokumentumokkal
gazdagított elõadást. Az egyszerû sorból és
a gyülekezet támogatásával képesítést szer-
zett lelkész 1931-ben megalapította a Békési
Reformátusok Szövetségét és a körzetekben
hatékony, áldott belmissziós tevékenység
kezdõdött el. A Jézustól tanult hûség és
szeretet vezérelte szolgálatát. Egyik „bûne”
a II. világháborús halottak eltemetése, a
végzetét okozó verbális vétség pedig a

Sztálin halálát kommentáló szellemes
megjegyzése volt („Lehunyta szemét a
szemét…”), amit beépített munkatársa
azonnal közvetített az államvédelmi
hatóságnak.

A konferencia fontos része volt a
MRPSz fõtitkárának, dr. Szilágyi Sándornak
az idén esedékes magyarországi presbiter-
választás elveirõl és lebonyolításáról való
tájékoztatása. Összefoglalta a presbiterség
bibliai és hitvallási alapjait és ismertette a
presbiteri tiszthez fûzõdõ elvárásokat.
Hangsúlyozta, hogy nem lehet bárki presbi-
ter és azt, hogy a presbiter nem a gyü-
lekezetnek, hanem Isten akaratának kell,
hogy engedelmeskedjen. Utalt egyházunk

presbiterválasztást szabályozó törvényeire
és bemutatta a presbiterválasztás hivatalos
lépéseit. A presbiterválasztás felelõsségére
való figyelemfelkeltés remélhetõleg jól
hasznosítható lesz a választási elõkészü-
letek során egyházmegyénk presbitériumai
számára és elõsegíti azok megújulását.

A program Marti Miklós lelkipásztor
hálaadó imádságával és áldásával zárult,
mely után a résztvevõk a vendéglátó
gyülekezet szeretetvendégsége keretében
további testvéri együttlétnek lehettek
részesei.

DR. TÓTH JÁNOS

PRESBITERI KONFERENCIA BÉKÉSCSABÁN

Kálvin reformjai és törvényei

Dr. Szilágyi Sándor a presbiteri tisztséghez fűződő elvárásokat ismertette

ARADI VENDÉGEK, ERDÉLYI ELŐADÓ
BÉKÉSCSABÁN. Immár hagyománnyá vált
hogy az Aradi és a szomszédos Békés megyei
Presbiteri Szövetség rendezvényeit kölcsö-
nösen látogatja a másik megye delegációja. Így
április 9-én az aradi küldöttség, a békésiek
szíves meghívásának téve eleget, részt vett a
Békés megyei Presbiter Szövetség ez évi első
konferenciáján, Békéscsabán. 

Ezen alkalmak a presbiterképzést hivatottak
szolgálni, így a meghívott előadók színvonalas
és érdekes előadásai mindig valami újdonságot
hoznak az érdeklődők számára. 

Az együtt töltött alkalomért és a sok
tanulságért köszönettel tartozunk Urunknak, a
házigazda békéscsabai presbitériumnak és az
előadóknak. Áldás kísérje további munkájukat!

VENTER MIKLÓS aradi PSZ-elnök

Dr. Buzogány Dezső a korabeli genfi és erdélyi
viszonyok hasonlóságairól is szólt
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Pünkösdi ajándék Magyarnak lenni (I.)

Határ Gyõzõ megfogalmazásában: „Ma-
gyarnak születni nem sokkal jobb, mint
kurdnak, jarubának vagy szingaléznak." Ez
nem leminõsítés akar lenni, hanem figyel-
meztetés arra, hogy semmifajta túlhajtott
nemzetbálványozás, s még inkább az önma-
gunk semmibevevése nem vezet sehova
abban a tekintetben, hogy mit is jelent ma-
gyarnak lenni és mi a szerepe nemzetünk-
nek széles e világban. Jó az, ha a jaruba tu-
datosan jaruba, a szingaléz éber józansággal
szingaléz, a magyar pedig el tudja magát
helyezni egészségesen a nemzetek sorában.

Tájainkon egyre inkább eluralkodik a
se-se, is-is, a „sem nem apã, sem nem víz"
szindróma, a „mindegy az, csak ember le-
gyen“ szlogennel körítetten. Ebben a kor- és
kórtünetben az a „bibi“, hogy az az ember-
palánta, aki nem tudja magáról, hogy tulaj-
donképpen ki is õ gyökerestõl, ágastól-
bogastól, az a más nyelven beszélõ és más
etnikai örökségû embertársát sem igen
tudja elhelyezni sehova, és egy egészséges
tisztelet, megbecsülés helyett, valami idét-
lenül talpnyali, vagy titkon sunyi-sovén
„morogi" viselkedést tanúsít.

Hamvas Béla definíciójában: „A nemzeti
öntudat az a képesség, amellyel a nép (és az
egyén) önmagát a többi nemzetek sorában
el tudja helyezni, és történelmi feladatait fel
tudja ismerni."

Nos! Az egészséges nemzettudatot nem
szabad összetéveszteni egy gyepük és agy-
abroncs közé szorított idétlen és hamis ál-
hungarizmussal!

Az '56-os események kapcsán Angliába
kisodródott Határ Gyõzõ, több évtizeddel
emigrációja után ekként látta az otthonia-
kat: „… görcsösen belemerültek valami
esztelen önbálványozásba, öncsudálásba, s
oly népnemzeti nárcizmus ez, amibõl kép-
telenek elõgabalyodni, kievickélni.“

Erre csak azt lehet felelni, hogy van
benne valami, de még az is jobb, mint a glo-
balizációval néha együtt járó „sehonnai bi-
tangság“.

Summa-summarum: sem az elegy koty-
valék-keverékség, sem a gerjesztett és ágas-
kodó nagymagyar „fajafiúság“, sem pedig a
fene nagyvilágba felszívódó „ködemberség“
nem fog bennünket visszavezetni önmagunk-
hoz, egymáshoz és a virtuális nemzethez.

Ami jó „recept“ lehet, az a „hamvasi
képlet“: „Ahhoz hogy a nemzeti öntudat
kialakulhasson, legalább egy nemzedék
szigorú önfegyelmezése, vagy tanultsága és
megrendíthetetlen komolysága kell.“ 

Becsülettel fel kell tennünk magunknak
a kérdéseket: kik is vagyunk mi genetikai-
lag, fajilag, honnan is jöttünk, mit jelent ne-
künk 1100 éves régiségünk itt a Kárpát-me-
dencében, hogyan is viszonyulunk a kör-
nyezetünkben élõ népekhez, nemzetekhez,
mire is tanított meg bennünket történel-
münk sok száz éves vérzivatara, hogyan
rögzítjük jelenünket és mit tartogathat szá-
munkra, a magyar nemzet számára a közeli
és távoli jövõ?

BOROS J. ATTILA

Pünkösdnek szerény helyet szoktunk biztosítani
ünnepeink sorában. Talán azért, mert
karácsonyhoz és húsvéthoz viszonyítva, nem
övezi annyira a hagyomány szõtte ünnepi
koszorú. A betlehemi bölcsõ kisdedében hitünk
felfedezi – még ha homályosan is – a Békesség
Követét. A húsvét elõtti mozgalmasság, majd a
nyitott, üres sír, a feltámadás csodája elé állít
bennünket. Pünkösdkor a szélviharban megje-
lenõ kettõs tüzes nyelv, érthetetlen jelenség
számunkra, és nem tudjuk azt egykönnyen
érzékelni napjaink tényei között. Érthetetlen
számunkra az a szóra bíró bátorság is, amint a
félelmek miatt rettegõ és bezárkózó tanítványok,
egyszeribõl Isten nagyságos dolgainak bizony-
ságtevõi lesznek – Péterrel az élen - Jeruzsálem
piacán. Ez a megkülönböztetés azért van, mert
nem látjuk világosan karácsony, húsvét és
pünkösd összefüggését. Pedig tudnunk kell
hitünk bizonyosságával, hogy a Szentháromság
egy, örök, igaz Isten pünkösdkor koronázta meg
megváltó tettét! Megkereste és megtartotta
mindazt, ami elveszett. A tékozló fiak elõtt
tágasra tárta az atyai ház ajtaját, otthont adott
az egyház megalapításával, hogy itt felké-
szülhessünk a majdani örökkévaló hajlékokban
való lakozásra. Isten a teremtéskor hatalmával és
atyai szeretetével rajtunk kívül cselekedett,
Krisztus által érettünk tett, Szentlelkével
bennünk akar munkálkodni.

A Biblia sokszor és sok formában említi a
Szentlélek munkáját. Ahol jelen van, ott mindig
rendkívüli dolgok történnek akár a prófétákra, az
apostolokra, akár a történelem karizmatikus
nagyjaira gondolunk. Ám a magunk kis életében
is tapasztalhatjuk, hogy vannak esetek, amikor
„más” emberré leszünk gondolkozásunkban,
szavainkban, cselekedeteinkben, döntéseinkben
egyaránt. Ilyenkor mindig a Lélek van jelen és
ajándékaiban részesít. Így lesz bennünk újjá
teremtõ hatalom, vezérlõ erõ, gyümölcseit termõ
„életfa”. Igen, akiket Isten Lelke vezérel, azok
Istennek fiai (Róm 8,14). Pünkösdnek ajándéka
az, hogy Istennek kegyelmes adományait, amiket
a Szentlélek közvetít, újra és újra feleleveníti
bennünk. 

Pál apostol munkatársának, az ifjú Timóthe-
usnak a Léleknek három ajándékára hívja fel fi-
gyelmét, amikor az erõnek, a szeretetnek és a jó-
zanságnak Lelkérõl beszél (2Tim 1,7). Nekünk is
szól ez az üzenet, hiszen mindnyájan azt az élet-
feladatot kaptuk, hogy élõ kövekként épüljünk lel-
ki házzá, ahol állandó istentisztelet van (1Pét 2,5).

Manapság gyakori panasz a fáradtság.
Nemcsak öregek, hanem fiatalok is, sõt
gyermekek is kimerültségrõl beszélnek. Mindenki
esengve várja a lazítás, a pihenés alkalmait. Itt
azonban nem az izmok elernyedésérõl van szó a
hétköznapok taposómalmában, a felgyorsult
életritmus hajszájában. Sokkal nehezebb az a
helyzet, amikor válságba kerülünk, amikor lelki
gyötrõdéseink közepette nem találjuk a meg-
oldást beszûkült, megsötétedett látásunk miatt, a
kiút pedig végleg elveszett elõttünk. Ilyenkor van
szükség igazán a lelki erõre. Ekkor érkezik a Lélek

a mi segítségünkre, éppen akkor, amikor még
imádkozni sem tudunk: nem tudjuk, mit kér-
jünk, és hogyan kérjük azt. A Lélek mindig az erõ
forrására mutat, az érettünk, a keresztfán erõt-
lenné vált Krisztusra, akinek ereje akkor és min-
dig erõtlenség által valósul meg. Isten mindig
Lelke által, a kegyelmet hordozó Lélek által adja
az erõt, mindig annyit, amennyire éppen
kritikus helyzetünkben, szükségünk van. Így vall
errõl a csodálatos erõnlétrõl az apostol: „min-
denre van erõm a Krisztusban, aki engem meg-
erõsít” (Fil 4,13). Erre az „erõforrásra” rá kell
mutatnunk környezetünkben, testvéreink elõtt.
Ennek a bizonyságtételnek hangvétele, egyben
ható ereje: a szeretet, amelyet ugyancsak a Lélek
gerjeszt fel bennünk. Ez a szeretet nem egyszerû
szimpátia, önzõ érdekbõl származó magatartási

mód, hanem segítõkészség, amelyben tapintat
van, amely tud megbocsátani, elfedezi a bûnt,
tûrni, remélni tud, és sohase rója fel a gonoszt,
(1Kor 13,4-8). Ne féljünk a szeretet „túladagolá-
sától” még akkor sem, ha esetleg bántalmakban
van részünk, mert a szeretethez a szenvedés is
hozzátartozik! Az erõ és a szeretet birtokában,
nagy szükségünk van józanságra, arra, hogy
magunkat és környezetünket elfogultság nélkül,
igazi valójukban ismerjük meg és értékeljük.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy saját belátásunk
és megítélésünk alapján mondjunk véleményt,
amely sokszor nélkülözi a realitást. A józanság,
tárgyilagosságot jelent, a tények valódi fenn-
állásának érzékelését, ugyanakkor higgadtságot,
mértékletességet és szerénységet is

A Léleknek ezek az ajándékai a templom
csendjébõl, az ünnepi meghittségébõl a hétköz-
napokba vezetnek, hogy ott Isten gyermekeiként
éljünk.

Ezért kérjük õsi imádságunkkal: „Jövel
Szentlélek Úristen!”           

ESZENYEINÉ SZÉLES MÁRIA

„És amikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan
egyakarattal együtt valának.” (ApCsel 2,1) Mikhail
Vrubel: Pünkösd. Freskórészlet, 1884.



AZ EGYHÁZKERÜLETI FÕJEGYZÕ-
VÁLASZTÁS ÜTEMTERVE. Március 15. -
Május 7. Gyülekezeti jelölések; Május 9. A
jelölések elbírálása, Nagyváradon; Május 9.
- 23. A jelölések eredményének közzététele;
Május 24. - Június 6. Fellebbezések, óvások
benyújtása; Június 6. - Június 9. a fellebbe-
zések, óvások elbírálása; Június 17. Egyház-
kerületi Közgyûlés, a fõjegyzõ megválasz-
tása; Június 18. - Július 3. Fellebbezések,
óvások; Július 4. - Július 11. A fellebbezések
elbírálása, eredményhirdetés. 

KURTA TŐTÖS SZABOLCS EVB-elnök

MEGHÍVÓ NÕSZÖVETSÉGI KONFE-
RENCIÁRA (...) Ha Isten megtartja életün-
ket, ez évi konferenciánkat 2011. július 23-án
tartjuk Székelyhídon. Témája a 2011. évre
meghirdetett önkéntesség: Önkéntesség
Krisztus Urunk szolgálatában. Református
nõszövetségünk munkájának a legtalálóbb
kifejezõje, hiszen errõl szól a küldetésünk.
Szeretetszolgálat a gyülekezetben és a csa-
ládban, diakónia, életszolgálat Isten egyhá-
záért. Szeretettel hívjuk a nõszövetségeket
és a gyülekezetek tagjait konferenciánkra.
Kérünk írásokat a gyülekezeti szolgálatról,
képes beszámolókat, imákat, verseket a kon-
ferencia-füzet számára. Beküldési határidõ:
június 1. Részvételi díj: 5 lej. 

Ezúton mondunk köszönetet a nagybá-
nyai konferenciánkon összegyûlt adomá-
nyaitokért (1600 lej), amellyel egy kárpát-
aljai iskola megmentéséhez járulhattunk
hozzá. Adományainkat ebben az évben
Varga Eliz nagyváradi asszonytestvérünk
gyógykezelésére szánjuk, aki májátültetésre
vár. Az adományokat a konferencia szín-
helyén vesszük át. Találkozónk részletes
programját rövidesen kiküldjük. Köszönet
minden szolgálatotokért, hûséges helytállá-
sotokért, kísérje áldás életeteket, szeret-
teitek, gyülekezetetek életét.

BOGYA-KIS MÁRIA egyházkerületi nőszövetségi elnök

BATIZ: TISZTELETBELI PRESBITERT
AVATTAK. Húsvét elsõ napján a Batizi
Református Egyházközségbe látogatott a
Németországban élõ Buna Miklós és csa-
ládja, akik éveken át adományaikkal
segítették az egyházközséget, az elmúlt he-
tekben pedig egy csodálatos orgonát ado-
mányoztak a gyülekezetnek.  A délelõtti ün-
nepi istentisztelet keretében Buna Miklóst, a
hála jeleként, a gyülekezet tiszteletbeli
presbiteri tisztséggel ruházta fel. 

MISSZIOLÓGIA, DIAKÓNIA, SZO-
CIÁLIS MUNKA TANULMÁNYI PROG-
RAM. A Selye János Egyetem Református
Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a
2011/2012-es akadémiai év alapképzésre,
missziológia, diakónia, szociális munka
tanulmányi programra. A jelentkezési
határidõ 2011. június 15. Bõvebb
információk a kar Tanulmányi Osztályán
kérhetõek, Mgr. Farkas Gabriellától
(+421353260612, farkasovag@ujs.sk) vagy a
kar Dékáni Hivatalában Öllõs Erzsébettõl
(+421353260656, ollos.erzsebet@ujs.sk)

LÉVAI ATTILA, a Selye János Egyetem Református
Teológiai Karának titkára

MISSZIÓI IRATTERJESZTÉS. Szer-
kesztõségünk, missziói vállalásként, immá-
ron bõ egy éve, 2010 márciusától küldi a
Harangszó lapszámait egyházkerületünk
nyugalmazott lelkipásztorainak; e kicsiny
gesztussal tisztelegve az Anyaszent-
egyházért végzett szolgálatuk elõtt. Kérjük
mindazokat a ny. lelkipásztorokat, akik
valamilyen oknál fogva nem kapják a lapot,
jelezzék Babes Ardai Erika szerkesztõségi
titkárnak. Tel.: 0742.148-373. E-mail:
harangszo@yahoo.com. Köszönettel: a szerk. 

FELHÍVÁS. Az erdõszentgyörgyi
LASZLOCONS KFT templomok, parókiák
és egyéb egyházi ingatlanok építését, külsõ-
belsõ felújítását, zsindelyezését, kazettá-
zását, salétromtalanítását vállalja. Referencia
munkák: szovátai, magyarigeni, hátszegi,
gyulakutai, beregkeresztúri, szamosardói,
misztótfalui, kõszegremetei református
templomok. Elérhetõségek: Kemenes
László, Tel.: 0745.917-096, e-mail:
laszlocons@yahoo.com.
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„Lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy szen-
tül gondolkozzam, Te indíts engem, Szentlélek,
hogy szentül cselekedjem. Hódítsd meg szíve-
met, Szentlélek Isten, hogy szentül szerethes-
sek. Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy
szentül oltalmazzak másokat. Oltalmazz en-
gem, Szentlélek, hogy szentségedről soha meg
ne feledkezzem.  Ámen.”

Augustinus

IDÉZŐJEL

JÓ HÍR
„Nemcsak az igazságnak cselekedeteiből, a
melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmas-
ságából tartott meg minket az újjászületésnek
fürdője és a Szent Lélek megújítása által.” Tit 3,5

A székelyhídi református templom

TÚRMEZEI ERZSÉBET 

Pünkösd után 
Pünkösd elõtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd elõtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd elõtt - esedezés, esengés.
Pünkösd elõtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd elõtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd elõtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erõt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

GYÁSZJELENTÉS - BOTOS ANDRÁS.
Légy hív mindhalálig, és neked adom az
életnek koronáját. Jel 2,10b. Megrendült
szívvel tudatjuk barátokkal és atya-
fiakkal, hogy Nagytiszteletû  

BOTOS  ANDRÁS
(*Kiskolcs, 1954. XI. 30.) Temesvár
segédlelkésze, Igazfalva, majd Szalacs
igaz lelkipásztora, életének 57. évében,  ez
év május 4-én tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Búcsúztatására szalacsi állo-
máshelyén május 6-án (pénteken) déli
12 órától került sor. Örök nyugalomra
neje szülõfalujában, Magyarókerekén
helyezték aznap du. 6 órakor. Gyá-
szolják: családja, gyülekezete, barátai-
nak, 1979-ben végzett évfolyamtár-
sainak, kollégáinak közössége.


