
Krisztus tanítványai tudják, hogy nem
boldogulhatnak imádság nélkül. Azt is
sejtik, hogy nem minden nevezhetõ fo-
hásznak, ami e fogalom jegyében tör-
ténik körülöttük, vagy éppen amit gya-
korolnak õk is az õsi hagyományok
nyomán. 

Érzékelik tanítójuk szavaiból, hogy Isten kész
az ember életének méltóságát helyreállítani,
valamint azt is, hogy ebben a folyamatban
minden léleknek részt kell vállalnia.

„Mennyei Atyátok Szentlelket ad azoknak,
akik kérik Tõle.” (Luk 11,13b) Máté evangé-
liumában jó ajándékokról tesz említést a
Szentírás. Isten Szentlelkét és javait készítette
elõ, mint valós és átadható ajándékokat, ame-
lyek eltagadhatatlanul életfenntartó szükség-
letei a mindenkori teremtménynek. Ezek az
ajándékok elfogadókra várnak. Felkínáló van,
az átvevõk bátortalanok, gyámoltalanok vagy
figyelmetlenek. Jézus Krisztus, közbenjáró
szeretettel közvetít az ajándékozó és a meg-
ajándékozandók között. Ennek köszönhetõ,
hogy ma is tanítja és bátorítja az egyre mos-
tohább sorsra, egyre elnehezedõ életfolytatás-
ra panaszkodók táborát. Nevel és lelkesít

bennünket is, akik zokon vesszük, hogy az
„azt bünteti, kit szeret” igazságát olykor való-
ban megízlelteti velünk.

Nem elkeseredni kell, hanem engedel-
meskedni. Imádkozz! Kérj alázatosan bármit,
azt is, amit lehetetlennek tartottál. Keresd
szorgalmasan, amit régen elveszítettél, amirõl
már lemondtál. Zörgess állhatatosan akkor is,
ha sokan azt mondják, hogy az ajtó nem nyí-
lik ki többé. 

Te vagy az, – aki olvasod ezeket a sorokat
– akinek tudomására hozza az Isten, hogy is-
meri rejtett és titkolhatatlan gondjaidat, de
nem hagy magadra, megkínál javaival, és
megtanít elfogadni azokat. Megtanít új em-
berként imádkozónak lenni, hogy Szentlelkét
elfogadd.

Bemutatja nekünk az új embert, akivé
lennünk szükséges. Pál apostol a Kolosséban
élõk Krisztus-követõ példáján így utal az ilye-
nekre: „… felöltözzétek az új embert, aki Terem-
tõjének képmására állandóan megújul, hogy egyre
jobban megismerje Õt.” (Kol 3,10) Az állandóan
megújulni képes ember, a valóságos új terem-
tés. Ezek tudják és hiszik, hogy felülrõl való

„Legyünk naponként megújuló új emberek, akik kérünk, keresünk és zörgetünk.” Érmihályfalva református
temploma

Kérjetek, keressetek, zörgessetek!
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Megmaradásunk
alapja
„Jézus monda nékik: Ha hiheted azt, minden
lehetséges a hívőknek.” (Mk 9,23) Amíg min-
den egyben van Isten rendelkezése szerint,
amíg eggyé, egy nemzettestté lehettünk az
idők során, ezer éven át a Kárpát-medencé-
ben, addig egészségesnek mondtuk magun-
kat, fiak és apák, leányok és anyák, széke-
lyek, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, újvidéki
magyarok. Trianon átka olyan lelki traumát
okozott egy nemzetnek, amelynek hatását,
következményeit, lelki és testi sérüléseit
nemzedékről nemzedékre örököljük, és sen-
ki sem törődik vele, hogy végső fokon mi lesz
ennek a következménye. 

Az emberi jogokat, az emberi méltó-
ságot, az egyenjogúságot, az egyenlő esé-
lyek lehetőségét védi a demokratikus világ-
rend és törvény, elutasítja a faji és nemzeti
diszkriminációt, csak a magyar kérdést ne
vegye senki elő. Az valamiért bűn. Valamiért
félelmetes, valamiért elkerülendő, nem
javaslott dolog, közel száz év szenvedés és
jogtalan döntés miatt jobb, ha nem beszé-
lünk róla. 

Saját közösségünkön belől elmondták
nagyapáink, apáink az igazságot, azt amiről
a leszakadt országrészeken, éppen a reánk
telepedett idegenek megfélemlítő rendelke-
zései miatt nyilvánosan beszélni nem volt
szabad róla. Elmondták, miért van bennünk
egy születésünktől bennünk húzódó félelem,
rettegés, remegés, kiszolgáltatottság érzése,
miért van bennünk az Istentől rendelt sza-
badság és emberi méltóság iránti vágy. Miért
ver a földhöz, miért dob tűzbe és vízbe közel
százéves betegségünk, amelyet senki sem
akart meggyógyítani az elmúlt évtizedek so-
rán, sőt szívesen látták volna vesződésünk,
pusztulásunk. 

Azonban úgy mint máskor, most is min-
dent megváltoztatott a történelem Istene, aki
látta, látja, hogy szükségünk van reá, és elin-
dult, hogy meggyógyuljon a trianoni szindró-
mában szenvedő nemzet. Jézus megelégelte
a reánk támadó farizeusok, hamis törté-
nelmet firkálók gúnyát, zaklatását, perleke-
dését. Jézus elindult felénk. Megválogatott és
egy mennyei bíró által időzített törvény értel-
mében cselekszik, gyógyításunkért érkezik. 

Amikor Jézus jelenléte megoldja egy
nemzet, egy kisebbségi sorba kényszerített
nép helyzetét, ott a farizeusok elhallgatnak.



„És bemenvén a házba, ott találák a gyer-
meket anyjával, Máriával, és leborulván
tisztességet tõnek néki, és kincseiket
kitárván, ajándékokat adának néki,
aranyat, tömjént és mirhát.” Mt 2,11

A mûvészetek nem tudtak betelni a testté
lett Ige megszületésével. Ferrari, van der
Weyden, Velasquez, Tiepolo, Foppa és a
többi mûvész pazar színekben mutatták be
a napkeleti bölcseket, amint imádva lebo-
rultak Jézus elé és átnyújtották ajándékai-
kat. Az elsõ parancsolat is így szól: Imádd
az Urat, a te Istenedet, teljes szívedbõl! Mit
jelent egyáltalán imádni? Mi mai emberek
szinte meg sem értjük, mit jelent az imádás.
Ajándékot vittek, mert mióta ember él a
világon, Ábel, Nóé, Ábrahám és mások,
adományokkal hódoltak Isten elõtt. Mi, mai
emberek mit viszünk Jézusnak ajándékba?
Imádjuk-e õt igazán, tudunk-e még, aka-
runk-e még adni neki és egymásnak igaz
tiszteletet?

Ahol értéket találunk, ott akaratlanul is
értékelünk, az érték maga után vonja az ér-
tékelést, még a mai modern világban is az
igazi értékeket nem lehet nem észrevenni.
Aki remekmûvet pillant meg, elõször cso-
dálkozik, aztán meghatódik, végül kifejezi
érzéseit. Napjainkban is, amikor Beethoven
szimfóniáit eljátssza a zenekar, utána nem
lehet megállítani a tapsvihart. A  csodálatos
dallamok nem maguktól lettek, a hangok
nem véletlenül álltak össze gyönyörû szim-
fóniává. Elõször Beethoven lelkében élt a
muzsika, majd õ vetette papírra. Amikor
tapsolunk, akkor Beethoven elõtt is kifejez-
zük hódolatunkat. Amikor a hegycsúcsról
föltárul a táj szépsége, a tenger méltóságos
csendje, s az erdõk sötét szõnyege, kitör
belõlünk: Pompás! Csodálatos! Nagyszerû!
A természet szintén továbbadja dicséretün-
ket annak, aki teremtette. 

Mit jelent tehát Istent imádni? Fölismer-
ni és elismerni, hogy Õ a legnagyobb érték,
minden érték foglalata és forrása. Valaki
egyszer azt mondta, milyen visszataszító az,
hogy Isten beül trónjába és azt kívánja,
hogy mindenki boruljon le elõtte és imádja
õt, mert õ azt élvezi. Michelangelo vajon
miért alkotott? Hogy õt tömjénezzék, akár
Beethoven is, hogy ünnepeljék? Nem, egy-
szerûen Istenre mutattak alkotásaikkal, a
lángész tûnt ki belõlük, akik megértették

Isten akaratát, és a hallgatóságból, a közön-
ségbõl is spontánul tört ki a tisztelet irántuk,
de Isten felé a hódolat is.

Az egyik ír legenda vak regösrõl beszél,
aki a falvakat járta s Istent dicsõítette. Egy
falu elõtt gyerekek játszottak, arra kérte
õket, hogy vezessék el a falu fõterére. A
gyerekek tréfát ûztek vakságából és sivatag-
ba vezették. Mikor azt hitte, hogy emberek
vették körül, elkezdett énekelni Isten
dicsõségérõl. Mikor végzett, felszólította a
körülállókat, hogy énekeljék vele együtt,
hogy úgy legyen, Ámen. A gyermekek leg-
nagyobb álmélkodására, a kövek kezdték
mondani áment. 

Ha az ember nem imádja Istent, akkor
imádják a hegyek, a tengerek és a csillagok.
Amikor egy színésznõ fellép, se vége, se
hossza az ünneplésnek, amikor egy spor-
toló aranyérmet szerez, fölzúg a tapsorkán.
Csak Istent nem illeti a dicséret?

Egy történet arról mesél, hogy a neves
költõ felolvasó estjét tartotta, amikor a fi-
gyelem és a hangulat megszakadt egy kis-
lány miatt, aki kopogtatásával és zavar-
kodásával az ajtó elõtt csak munkáját
végezte, és nem sejtette, hogy bent mi
történik. A költõ elküldte õt idegesen és az
elõadás után csak úgy úszott a sikerben.
Álmában megjelent a kislány, aki verseit
darabokra tépve azt mondta neki, hogy
jóllehet a verseid Istenrõl szólnak, de velük
magadat dicsõítetted, Isten csak ürügy volt,
hogy téged ünnepeljenek.

Istent nem lehet szavainkkal imádni,
életünkkel pedig megcáfolni. Istent imádni
elsõsorban az életünkkel kell. Ha Beethoven
szimfóniái tele volnának hamis hangokkal,
ha Michelangelo szobrai giccsesek volná-
nak, akkor nem dicsõítenék alkotóikat. Ha
én nem vagyok Isten képmása, hanem
torzképe, ha életem Isten karikatúrája,
akkor nem dicsõségére, hanem szégyenére
vagyok Teremtõmnek. Haydn, a nagy
zeneszerzõ minden partitúrája végére
odaírta: Egyedül Istené a dicsõség! Halála
elõtt azt vallotta magáról, hogy úgy voltam
életemmel, mint mûveimmel, Istennel
kezdtem és Istennel végeztem. Õ volt az a
láthatatlan aranyfonal, amely végighúzó-
dott életemen.

2012. elsõ napjaiban hadd szánjuk idõn-
ket Isten imádására, ajándékaikat, legyenek
azok testi-lelki adományok, tegyük le Jézu-
sunk elé, hogy életünk beszéljen arról, ki a
mi Teremtõnk, ki a mi Urunk, kinél kez-
dõdött életünk, kinél végzõdik, földi idõnk,
életünk aranyfonala kinek a kezében van, s
akkor áldásokban gazdag, boldog új eszten-
dõnk lesz. 

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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A LÉLEK CSENDJE

Mit jelent Istent imádni?

az a képesítés, amiben naponként részesül-
nek. Krisztus szüntelenül közli Isten arcát
(imago Dei), ugyanakkor szüntelenül közli
Szentlelkét is, hogy a megújulni vágyóknak
erõforrása legyen. Õk a világ számára is nél-
külözhetetlen valóságos kegyesek. Az egy-
ház hitelének és tekintélyének hordozói. Az
igazi kegyes embert onnan lehet felismerni,
hogy minden szavával és szolgálatával segí-
ti, hogy rajta keresztül Isten mennyben elõ-
készített ajándékai környezetében minden
testvéréhez eljussanak. Nem enged a kísér-
tésnek, hogy valamit is önmaga eredmé-
nyének lásson, avagy saját dicsõségének tu-
lajdonítson. A kegyes ember Krisztus elõtt
térdelve kér, keres és zörget; ezután öröm-
mel hirdeti, hogy Aki a szív ajtaján zörgetett
bejött és az övéivel együtt vacsorál (Jel 3,20).

Az álkegyesek fáradhatatlanul jelzik képzelt
kiválóságuk okán, hogy mennyi mesebeli
jóval dicsérték az Urat, és ha mégis – mond-
ják álszentül – sokan szerencsétlenek körü-
löttünk, magukra vessenek, elvégre nem
mindenki imádsága nyomán lesz pénz és
hatalom. Így vannak körülöttünk sokan a
modern világ újkori irgalmatlan szamaritá-
nusai közül.

Kedves Testvéreim! Az újesztendõ új
idõt hoz. Új napokat, heteket és hónapokat.
Megszoktuk évek során, hogy ez így törté-
nik, éppen ezért egykedvûen, alig-örömmel
várjuk a következõt. Tehetünk azért, hogy
jobb legyen. Legyünk naponként megújuló
új emberek, akik kérünk, keresünk és zör-
getünk. Legyünk megújuló szívvel újból
imádkozó kegyes emberek, hogy újabb
ajándékok érkezzenek a mennybõl. 

Legyen áldott Isten, Aki megáldja éle-
tünket a következõ esztendõben!

KÉRJETEK, KERESSETEK...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

Gy. Szabó Béla alkotása



Az évforduló alkalmából hálaadó istentisz-
teletre indult a Láncos templom gyüleke-
zete. Harangszó buzdított, hívogatott ünne-
pelni, emlékezni, hálát adni, köszönettel
leborulni. 

1901. április 18-án alakult, Isten kegyel-
mébõl a Lorántffy Zsuzsanna Egylet, Biki
Károly esperes-lelkész irányításával, majd
1925-ben Boros Jenõ lelkipásztor szolgálata
idején újraszervezik és felveszi a Lorántffy
Zsuzsanna Nõszövetség nevet.

Elõdeink mindvégig áldásos tevékeny-
séget folytattak. Nemes céljaik és szándé-
kaik ma is érvényesek és követendõ példák:
megtartani nemzetünket, templomunkat,
gyakorolni és megerõsíteni hitünket, segí-
teni a szegényeket, felkarolni az árvákat, be-
tegeket látogatni és ápolni, vigasztalni a
bánatos lelkûeket és nem utolsó sorban biz-
tosítani, ha kell kiharcolni fiataljainknak az
egyházi oktatást. 

Imádkozni és hálát adni jöttünk. Lel-
künk telve volt ünnepi áhítattal. Velünk ün-
nepelt a bicskei testvérgyülekezet számos
tagja, úgyszintén a sárospataki református
egyházközség kóristái, lelkipásztoraikkal
együtt. 

Megteltek a padok ünnepelni vágyók-
kal. Lelkipásztorok, városi elõljárók, férfiak,
nõk, fiatalok és idõsek, mind szeretõ te-
kintettel követték a zászlós bevonulást. A
zászlón színes szalagok, Isten szent Igéivel
ékesítve, köszönetet, hálát és emlékezést
közvetítve a szemlélõnek.

Akarva-akaratlan felidézem nt. Kanizsay
László lelkipászor és Kanizsay Ildikó tiszte-
letes asszony drága emlékét. Ildikó asszony
volt az 1990-ben újraalakult nõszövetségünk
elnöknõje. Kedves lényével, tiszta hitével,
õszinte szeretettel ölelt át mindannyiunkat,
békét árasztva maga körül, mélységes
megértést és együttérzést tanusítva
mindenki iránt. Áldott legyen emlékük.

Igét hirdetett nt. Máté János, a bicskei
testvérgyülekezet lelkipásztora. A Jer 29. ré-
szébõl szólt hozzánk Isten. Mi valóban építet-

tünk házakat, fákat plántáltunk és gyerme-
keket szültünk a 42 éves kényszerhallgatás,
kommunista kormányzás idején. Bár foglyok
voltunk saját szülõföldünkön, mindig hit-
tünk és bíztunk Isten szent ígéretében: „Akkor
segítségre hívtok engem és elmentek és imádtok
engem és meghallgatlak titeket.” (Jer 29,12)

Hiszem, hogy imáink meghallgatásra
találnak és mindig lesznek követõi Lo-
rántffy Zsuzsannának nemeslekûségben,
adakozásban, kitartásban, jócselekedetben,
szeretetben és hitben, anyaszentegyházunk
gazdagodásáért, gyülekezetünk békéjéért
és boldogságáért. Ennek megvalósulásáért
jó, ha mindannyian megszívleljük jelenlegi
elnöknõnk, Korda Ildikó tiszteletes asszony-
nak a 110 éves évforduló alkalmából el-
hangzott beszámolójának kezdõ igeversét:
„És mindent, amit csak cselekesztek, szóval vagy
tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cseleked-
jetek, hálát adván az Istennek és Atyának Õ
általa.” (Kol 3,17)

Nt. Szilágyi Balázs lelkipásztorunk kö-
szöntésében a 118. zsoltár 24. versével bizta-
tott minket. Nt. Virág Sándor sárospataki
lelkipásztor Lorántffy Zsuzsanna életérõl
beszélt. Nt. Kovács Sándor esperes a sze-
retet fontosságát hangsúlyozta. Köszöntötte
nõszövetségünket nt. Bogya Kiss Mária egy-
házkerületi nõszövetségi elnök, nt. Nagy
Erika, egyházmegyei nõszövetségi elnök,
akiket jól ismerünk és szeretünk. A jelenle-
võ lelkipásztorok: Sipos Miklós, Higyed Já-
nos, Reha Endre és Kiss József Isten Igéjével
köszöntötték az ünneplõket.

Örömmel hallgattuk Ary Dalma és Han-
kovszki Ilona szavalatait és Stier Alexa
csodálatos zongorajátékát. Énekkel dicsérte
az Urat Soli Deo Gloria nevû kórusunk és a
sárospataki kórus, miközben a nõszövetségi
tagok újabb szalagokkal ékesítették zász-
lónkat.

A zárszót a mi kedves nt. Korda Zoltán
lelkipásztorunk mondta, megköszönve a
részvételt, a közös ünnepet. 

KÁDÁR JULIANNA

Harangszó NOSZÖVETSÉG 3

SZÁZTÍZ ÉVES SZATMÁR-LÁNCOS NŐSZÖVETSÉGE

Emlékezés és hálaadás

Az utódok elődeik áldásos tevékenységére is emlékeztek a nőszövetségi jubileumon

Ez új idõ …
Ez új idõ, újesztendõ,
Most kezd újulni,
Újulását, víg örömmel
Kezdjük hirdetni.

Hirdeti már a Messiást
Eljöttnek lenni,
Legyetek a nagy Istennek
Mind új hívei.

Úr Jézusunk, mi Krisztusunk
Áldjál minket!
Bor, búzával, békességgel
Látogass minket!

Eltölt már egy óesztendõ,
Melyben bánkódtunk,
Bánatinkban siralomra
Sokszor jutottunk.

Jutott hozzánk ez új idõ,
Melyben vigadjunk,
Vígságunkban az Istennek
Hálákat adjunk!

Isten lép mindenki elé és kérdez. Kérdése nem
marad válasz nélkül. Elhangzott már ez a vallo-
más sokszor és sokunk ajkáról, most egy valaki
közülünk szól, elmond mindent. Vallomásának
summája, hogy helyzetünkkel és az abból adódó
megaláztatással és fájdalmakkal nem bírunk.
Nem tudjuk legyőzni, ezt már nem lehet tovább
bírni. Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Újvidék ma-
gyarsága együtt kiáltja: „Ha valamit tehetsz, légy
segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk.” 

Jézus nagyon jól érzi, érti, hogy ebbe a „ha”
feltételes módra utaló kötőszóban benne van az
idők közben kialakult bizonytalanságunk, kicsiny-
hitűségünk, amelyet nem merünk bevallani. Itt az
ideje beszélni róla. Nem te vagy a hibás Uram,
hogy eddig nem érkezett el gyógyulásunk. Mi va-
gyunk a hibásak. Mert nem volt egy felelős ma-
gyar miniszter, kormány, aki ezt felvetette volna:
„Trianont újra kell tárgyalni. Itt az idő beszélni
róla.” Nem a románokkal és nem a tótokkal, ha-
nem azokkal, akik ezt kitervelték és alkalmazták,
érvényre juttatták. Ha ezen a világon senkit sem
lehet megalázni, diszkriminálni, büntetni, akkor
itt az ideje, hogy amit elrontottak, azt helyre kell
igazítani. Részünkről, ennyire feltétlenül szük-
ségünk van, magyarnak lenni, el kell fogadni
egymást és végre összefogni, mert az erő, amitől
fél Európa és félnek nagyon sokan, éppen ke-
resztyén, Jézusban bízó hitünkben van.

„Minden lehetséges a hívőknek” – mondja
Jézus. A bibliai hitetlen nemzetség azonnal hinni
kezd, más lesz, amikor meglátja Jézust, Isten
Fiát. Hinnünk nekünk is kell!

Megmaradásunk alapja Jézusra nézni,
őszintén színt vallani és kimondani közös ma-
gyar imánkat, immár kételkedés és bizonytalan-
ság nélkül: „Uram, könyörülj magyar népünkön.”

Első jelei e könyörületnek megmutatkoznak
Isten nemzetet egyesítő szeretete révén, ezt már
csak egy követheti, a teljes egységre jutás örö-
me. Ezért imádkozzunk!

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A
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Tavaly nyáron éppen 20. esztendeje volt,
hogy a jelenleg Kazincbarcika-Alsón szolgáló
Tóth Sándorral találkoztam. Akkor még én is
egy másik állomáshelyen szolgáltam, Tas-
nádszarvadon. Az Úr 1991. esztendeje volt.
Nálunk még elevenen élt bennünk a
„forradalom”. Már szabad volt külföldre is
menni, már akinek volt útlevele. Nekem volt. 

Azelõtt, ha az akkori püspöktõl munka-
helyi igazolást kértem útlevélkérelemhez,
azzal utasított el: „van az országban látni-
való elég, majd ha mindent láttál, akkor
gyere kérni és adok”. Azóta se ismertem
meg az egész országot, de útlevelem mégis
csak van. Szóval 1991 volt, és mi Sáros-
patakon voltunk a Református Világtalál-
kozó ottani rendezvényén. Ott és akkor jött
oda hozzám nt. Tóth Sándor, akkori ózdi
lelkipásztor és meghívott egy õszi szolgá-
latra, amit én meghatódva el is fogadtam. 

Kedves alkalmakat töltöttünk az ózdi
hívek közösségében, és õk is voltak nálunk
egy látogatáson. Közben úgy adódott, hogy
mi lelkészek más pászmába kaptunk meg-
bízatást. Sándor Barcikára, én Szilágybal-
lára. De a testvériség megmaradt. Köztünk
is meg a hívek közt is. „Az évek jöttek, men-
tek” és lassan a barcikai hívekkel is találko-
zók jöttek létre, amit évente felváltva azóta
is gyakorolunk. Közben a barcika-alsói test-
véreink testvérgyülekezeti kapcsolatba ke-
rültek egy felvidéki református gyülekezet-

tel, a Tornaljaival. Egy beszélgetés alkalmá-
val úgy gondoltuk, hogy a testvéri három-
szöget jó lenne bezárni, azaz Tornalja és
Szilágyballa is legyen testvérkapcsolatban
egymással. Egy szép gyülekezeti esemény
keretében került sor a megállapodás aláírá-
sára. 2004-ben avattuk a templomkertben a
két világháborúban elesett ballai hõsöknek
emléket állító turulmadaras alkotást. Az
eseményre meghívtuk ft. Tõkés László,
akkori püspököt és a két vendéggyülekeze-
tet: Barcikát és Tornalját. Megállapodásun-
kat ellátta kézjegyével a püspök úr is, áldá-
sát kérve a kapcsolatokra. 

Azóta minden évben találkozunk, vala-
melyik gyülekezetben. Tavaly Tornalján
voltunk. Augusztus végén huszonketten
indultunk a jó 300 km-es útnak. Megér-

kezéskor szeretettel vártak bennünket a csa-
ládok, a gyülekezet. Az elszállásolás csalá-
doknál történt, akik között mély ke-
resztyéni kapcsolatok alakultak ki. Másnap-
ra átjöttek a barcikai testvéreink is. Délelõtt
egy elõadás hangzott el. Ebben az esztendõ-
ben a családra koncentráltak a szervezõk, és
az elõadás is ebben a témakörben mozgott. 

A gyülekezeti házban elköltött közös
ebéd után jól esett egy kis hûsölés az egyik
közeli barlang mélyén. Másnap újult erõvel
gyülekeztünk a vasárnapi istentiszteletre,
ahol az igét én hirdethettem. Alapigém a
Jn 16,12-15a volt, melyben Jézus arról
biztosít bennünket, hogy még sok monda-
nivalója van a mi számunkra. Jó az, ha van
egymás számára mondanivalónk. Baj van
ott, ahol már nincs mit mondjanak egy-
másnak a felek. Ajándékokkal kedvesked-
tünk egymásnak. A szolgálat után rövid
mûsor következett a frissen, erre az
alkalomra alakult énekkarunkkal.

Természetesen magunkkal vittük a má-
jusban felszentelt gyülekezeti zászlónkat is,
amely nagy érdeklõdésnek örvendett, és
amit a fõgondnokunk, Máté Zoltán vigyá-
zott, hordozott. A szolgálat után közös
ebédre került sor az egyik közeli vendéglõ-
ben. Azt követõen a gyülekezeti házban az
asszonyok finom süteményekkel és egy
tortával kedveskedtek. 

Közös imádság és ének után érzékeny
búcsút vettünk egymástól és az újabb találko-
zás (Ballán) reményében indultunk haza. 

BOROS ÁRPÁD lelkipásztor

A Zilahi Egyházmegye gyülekezeteinek nõ-
szövetségei Egrespatakon tartották 2011-es
találkozójukat november 5-én. Az önkéntes-
ség volt a nap témája. Tizenhét egyház-
községbõl voltak jelen képviselõk, több
mint 130-an gyûltünk öszze. Nagy ünne-
peken szokott így megtelni a kicsi templom. 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfá-
radtatok és megterheltettetek, és én megnyugosz-
talak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igá-
mat, és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és
alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti
lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörûséges és
az én terhem könnyû.” (Mt 11,28-30) Ezzel az
igével köszöntöttem az egybegyûlteket.
Valóban az az igazság, hogy ezek az asszo-
nyok mindig azért jönnek el egy-egy talál-
kozóra, mert Jézus Krisztussal akarnak talál-
kozni, hozzá akarnak megérkezni. Jó ezt át-
élni úgy, hogy közben hasonló lelkületû,
ugyanolyan vágytól hajtott ismerõsökkel ta-
lálkozunk, egymás hite által épülünk.

Dr. Fodorné Nagy Sarolta teológiai ta-
nár hirdette az igét a kezdõ istentiszteleten
a Jer 38-39 és a Gal 5,22 alapján. Jeremiást
sáros verembe vetették ellenségei, mert

nem volt hajlandó mást mondani, mint ami
az igazság, mint ami az Isten szava. Szorult
helyzetében egy szerecsen férfi, Ebed-
Melek segített rajta. Ez a szolga a maga
helyén cselekedte azt, ami lehetõsége volt.
Az õ önkéntes szolgálata által is láthatóvá
vált, hogy a Lélek gyümölcse: szeretet,
öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság,
hûség, szelídség, mértékletesség. 

Két nõszövetségi zászló, az egrespataki
és szilágycsehi bemutatására is sort került.
Oláhné Szánthó Júlia, zilah-ligeti lelkipász-
tornõ mondott áldást azon asszonyok életére
és munkájára, akik e zászlók alatt szolgálnak. 

Nt. Bogdán Zsolt esperes is köszöntötte
az egybegyûlteket, mondanivalóját egy ké-
résben sûrítette össze: „Imádkozzatok értünk,
atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és
dicsõíttessék.” (2Thessz 3,1) Igen fontos az
önkéntes szolgálat a gyülekezetben, amikor
valaki, valakik biztosítják az imahátteret.
Imádkozzatok egymásért, a gyülekezeti ta-
gokért, az Anyaszentegyházért és a lelké-
szetekért, hívta fel a figyelmünket.

A rövid szünet alatt az egrespataki nõ-
szövetség tagjai lelkesen kínálgatták szi-

lágysági vendégszeretettel a kalácsot, szend-
vicset, teát.

A szünet után Berke Eszter nagyvárad-
rogériuszi segédlelkipásztor élménybeszámo-
lót tartott. Az elmúlt nyáron Afrikában,
Kenyában végzett önkéntes munkát. Szavai-
nak kicsengése az volt, hogy lehet, nem min-
denki jut el önkéntes szolgálatra Kenyába, de
engedjük, hogy ott, ahol vagyunk, Isten a ma-
ga és egymás javára használjon bennünket.

Záró áhítattal és ebéddel ért véget talál-
kozónk.

SZILÁGYINÉ KUPÁS ÉVA
egyházmegyei nőszövetségi elnök, lelkipásztor

NŐSZÖVETSÉGI TALÁLKOZÓ EGRESPATAKON

„Jöjjetek énhozzám...”

Testvérlátogatás a Felvidéken

A szilágyballai énekkar felvidéki szolgálata

A nőszövetségi zászlók bemutatása



A következõkben azokat a templomokat
mutatjuk be részletesebben, amelyeknél je-
lentõsebb felújítási munkálatokat végeztek
a rendszerváltást követõ másfél évtizedben,
kidomborítva mind a helyreállítások hibáit,
mind pedig ezek erényeit, de a felsorolásba
bekerültek azok a fontosabb mûemléki
értékekkel rendelkezõ templomok is – érte-
lemszerûen elsõsorban a középkori eredetûek –,
melyeknél az esedékes javításoknál vagy a
teljes felújítások esetén fokozottabban kelle-
ne figyelni a vakolatrétegek által még rejtett
építészeti, falfestészeti értékekre valamint a
helyes építészeti és mérnöki megoldásokra.

A XIII. században épült albisi templom
Bihar megye Árpád-kori téglaépítészetének
érdekes és egyedülálló emléke. Egyediségét
a keresztboltozatos szentély fölött emelkedõ
tornya és a fal vastagságában kiképzett lép-
csõi adják. Falusi templomhoz képest igen
tágas hajóját támpillérek erõsítik. Esedékes
felújítása elõtt a falnedvesség és repedések
által jelzett statikai problémák miatt az épü-
let körültekintõ diagnosztikai kutatásokra
szorul, de számolhatunk az építészettörténe-
ti jelentõségû megfigyelések lehetõségével is. 

Az érábrányi egykori premontrei rendi
templomot elõször 1234-ben említik. Nem
ismerjük a kolostor rendi jellegének megszû-
nési körülményeit, ez azonban legkésõbb
1552 tájára tehetõ, ekkortól protestáns
plébániatemplomként szolgált az 1940-es
évekig. A ma egyhajós téglafalazatú rom-
templom rövid félköríves, negyedgömbsü-
veggel boltozott szentéllyel záródik, mely a
hajóhoz félköríves diadalívvel csatlakozik. A
poligonális szentély ritka megoldású, félkör-
íves záródású ablakainak bélletét kívül hen-
gertag kereteli. A hajó déli falán nagy magas-
ságban négy félköríves záródású, keskeny
ablak sorakozik. Az épülettõl nyugatra egy
saroklizénás, ablakok nélküli homlokzati
torony állt, ezt 1901-ben elbontották. 

A romosodó épület sorsát a mellette az
1937-47 közt felépült és szerepét átvevõ új
református templom megléte pecsételte meg.
Helyzete jól példázza azt a hálátlan állapo-
tot, amikor egy századokig szolgált mûemlé-
ki értékû templom teljesen elárvulttá válik,
mivel az õt már nem használó és értékét sem
becsülõ gyülekezet semmilyen gondot nem
fordít többé állagának megõrzésére. A ha-
sonló helyzetekért persze az államot és az
egyházi fõhatóságot éppúgy felelõsség ter-
heli. Sajnos a helyi közösség közönye még
manapság, a helyreállítások megkezdése
után is érezhetõ: a romot nem érzik sajátjuk-
nak, a megismerése érdekében végzett kuta-
tómunkával és a ráfordított támogatással
szemben is fenntartásaik vannak. 

A kilencvenes években merült fel az érté-
kes romtemplom felújításának igénye, ekkor
fordult az Egyházkerület a Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériumához támogatásért.
A helyreállítást teljeskörû, többéves régészeti

feltárás és falszövetvizsgálat elõzte meg, me-
lyek során körvonalazódott az épület bonyo-
lult építéstörténete. A XII. századi egyhajós,
félköríves apszisú templomhoz már eredeti-
leg is csatlakozott északról egy keskeny,
négyszakaszos kápolna, szintén félköríves
szentélyzáródással, amit késõbb emeletessé
alakítottak, terei élkeresztboltozatosak voltak
Az épületegyüttest a XIII. század folyamán
fokozatosan bõvítették, így alakult ki a há-
romhajós nyugati rész, homlokzatán felte-
hetõen két toronnyal. 

Az említett kutatások alapozták meg a
szakszerû restaurálást, ami szerkezeti meg-
erõsítést, a fedélszék és az oromfalak rekonst-
rukcióját és külsõ-belsõ helyreállítást foglal

magában. A 2003-ban elkezdõdött munkála-
tok elvégzése után a tervek szerint a temp-
lomban egyház- és mûvelõdéstörténeti kiállí-
tás kapna helyet, ami az objektum turisztikai
látványosságértékét is fokozná s ez remé-
nyeink szerint a fenntartását is szavatolná.

Az Érmellék déli részén fekvõ Szalárd
református temploma – mely eredetileg
obszerváns kolostortemplomnak épült – a
gótikus mûemlékekben nem túl gazdag
Bihar megyének a XV. századi formáját vi-
szonylag híven õrzõ épülete. Mai periferi-
kus, a helység északnyugati széléhez közeli
fekvését az magyarázza, hogy a török hó-
doltság után a Berettyó áradásai elõl dé-
lebbre húzódott a település. Egykor a mezõ-
város központi részén állt, tõle kissé észak-
nyugatabbra – a késõbb Madarászkertnek
nevezett területen – emelkedett az 1291–94-
tõl adatolt plébániatemplom. Ennek egy
részletét és a körülötte elterült temetõ nagy
részét a kilencvenes évek végén tárták fel.

A református templom története, létezé-
sének elsõ másfél századában, a reformáció

elterjedéséig szorosan összefügg a Csáky
család történetével, õk voltak a kolostornak
és Szûz Máriának szentelt templomának fel-
építõi is 1400 körül. A poligonális szentély-
tõl északra áll a ferences kolostorokra jel-
lemzõ helyzetû középkori torony, legfelsõ
emelete a XVIII. században épült. Mellette
találjuk a Csákyak temetkezõhelyéül is szol-
gált, sekrestyévé alakított  egykori magán-
kápolnát, boltozatának zárókövén Csáky-
címerrel. Az 1991-93 közt végzett felújítási
munkálatok alkalmával számos középkori
részlet került napvilágra – a szentélyben
egy hármas ülõfülke, befalazásában egy
XIV. századi típusú síremlékkel, boltozati
bordákkal és egyéb középkori faragványok-
kal – és ugyanekkor vált ismertté egy há-
rom jelenetbõl álló falképegyüttes. Kibon-
tása nem szakember által történt, de a Nem-

zeti Kulturális Örökség Minisztériumától
elnyert pályázati támogatással sikerült felü-
leteit megtisztítani majd példás módon
restaurálni a falképeket, melyek közül az
egyik Szûz Máriát ábrázolja gyermekével,
kétoldalt Szent Istvánnal és Szent Imrével,
illtve Szent Katalinnal és egy püspökszent-
tel, a másik kettõ pedig Mária életébõl vett
jeleneteket.

Az épület összességében nyert a mûem-
léki értékek bemutatásával, s a XVIII. szá-
zadban beékelt boltozat elbontásával
élményszerûvé vált kápolna tere további
lehetõséget nyújt egy a jövõben kialakítan-
dó kiállítási tér berendezésére is. Az elõ-
került kõfaragványokat egyelõre a szentély-
ben állították ki.

A templomtól északra állt a kolostor s
talán egy udvarház is, melynek alapfalai
szintén elõkerültek a kilencvenes évek ele-
jén, a jelenlegi parókia épületének alapozá-
sakor.

EMŐDI TAMÁS

Műemléktemplomok a Partiumban (3.)
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A szalárdi református templom



Az október 22-én, Sarkadon tartott presbite-
ri konferencia bevezetõjében Dr. Tóth
János megyei elnök Dr.h.c. Szabó Dániel-
nek az országos elnökségi ülésen elmondott
kérdését idézte: „Mit ér az ember, ha ma-
gyar református presbiter?” Azt javasolta,
hogy a válaszra hagyjunk idõt magunknak
– a felelõsséget vállaljuk fel, az értékelést
illetõen pedig reménységgel tekintsünk, a
megbízásunkat felülrõl küldõ és életünket
kegyelmesen elfogadó mindenható Istenre.

A nyitó áhítatot a testvérszervezeti kap-
csolatok mûködésének jegyében Módi
József, az Aradi Egyházmegye esperese,
ágyai lelkipásztor tartotta a 8. boldogmon-
dásról. Az üzenet megértéséhez tudatosí-
tani kell, hogy ellentét áll fenn Krisztus
világa és a mi világunk között. Számítani
kell rá, hogy ha hûséges tanítványként bé-
kességre törekszünk, üldöztetésben lesz ré-
szünk. Ezzel együtt vállalni kell a „villám-
hárító” szolgálatot és közben ügyelni, hogy
mi magunk ne sérüljünk meg. Szokatlan
kívánsággal zárult az igehirdetés: ne legyen
soha túlságosan nyugodt az életünk – Isten
igazsága ügyében ne restüljünk meg.

A konferencia kiemelkedõ eseménye és
programja volt Gulácsy Lajos nyugalma-
zott kárpátaljai püspök bizonyságtétele.
Lajos bácsi – kérte, hogy így szólítsuk – fia-
talos, meggyõzõ erõvel adott tudósítást hit-
valló életérõl és szolgálatáról. Beszámolt a
kárpátaljai csodákról, arról a lelkületrõl,
amely bosszantására volt a hatalomnak: nem
volt lázadás, nem volt öngyilkosság a nehéz
idõkben, s ahonnan elhurcolták a lel-

kipásztorokat, ott a presbiterek váltak Isten
eszközeivé a gyülekezetek talpra állításában. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy most na-
gyobb a veszély, mint 60 évvel ezelõtt volt,
a nagy szabadság csábításai közepette a mai
társadalmat csak Isten beszéde, Isten Igéje
mentheti meg. felelevenítette 7 és fél éves
„kazahsztáni kiruccanását”, amelyrõl azt
vallja, hogy mivel Isten kezébõl fogadta el a
próbatételt, az Õ áldását tapasztalta meg a
nyomorúságban is. A nehéz évtizedek so-
rán edzõdött hite azzal a boldog bizonyos-
sággal ajándékozta meg Lajos bácsit, aki je-
lenleg is aktív, szolgáló életet él, hogy a ha-
láltól nem félni kell hiszen nem kerülhetjük
el -, hanem legyõzni, s az a jó érzésünk le-
het, hogy minél öregebbek vagyunk, annál
közelebb kerültünk Isten országához. Gon-

dolatai, szavai felelõsséget ébresztettek, bíz-
tattak és hiteles példát adtak mindnyájunk
számára.

Pentaller Attila szarvasi lelkipásztor az
emberi szabad akaratról beszélt érdekesen
és szemléletesen, a modern számítógépes
technika lehetõségeit használva. Kalmár
János, a vendéglátó Sarkad-Belvárosi gyüle-
kezet lelkipásztora vezette a záró imaközös-
séget, melynek aktivitása is hálaadásra in-
dító volt és azt jelezte, hogy Isten áldása
gazdagon kiáradt a jelenlevõkre.

A rendezvényen a határon túli testvér-
szervezetek is képviseltették magukat.
Venter Miklós, a királyhágómelléki PSZ
fõtitkáraként és az aradi PSZ elnökeként
adta át köszöntését. 

A közel 150 résztvevõ Isten iránti hálá-
val köszönhette meg a házigazda sarkadi
gyülekezet vendéglátó szeretetét és gon-
doskodását. 

DR.T.J.

6 PRESBITER Harangszó

A Királyhágómelléki Református Egyházke-
rület Presbiteri Szövetsége október 22-én
délelõtt 10 órától tartotta õszi közgyûlését
Nagyváradon, az Egyházkerületi Székház
dísztermében.

A nyitó áhítaton Forró László lelkipásztor,
mb. fõjegyzõ az 52. zsoltár alapján hirdette
Isten igéjét. Az áhítatot követõen került sor
a számbavételre, majd dr. Bognár Zalán, a
Károli Gáspár Református Egyetem történé-
sze tartotta meg elõadását az ‘56-os magyar
forradalomról.

A napirend elfogadása után a jelenlevõk
meghallgatták az egyházmegyék elnökei-
nek, a szövetség elnökének, a gazdasági- és
a sajtóreferens beszámolóját. A közgyûlés a
jelentéseket egyhangúan elfogadta. 

Döntöttek a 2012-es tagsági díjról, ami
maradt a személyenkénti 10 lej, a magyar
református vállalkozók szövetségének létre-
hozásáról, a RORPSZ megalakításáról, a fel-
nõttképzés beindításáról, a pénztáros banki
felhatalmazásáról. A szövetség 2012. már-
cius 19-én tartja tíz éves jubileumi megem-
lékezését. 

A VIII. PSZ konferencia Hadadon, a
helyi Dégenfeld Egyházi Központban lesz
megtartva 2012. augusztus 31 – szeptember 2.
között. A Sepsiszentgyörgyi IV. számú gyü-
lekezet templomépítésére 500 lejt adomá-
nyoztak a résztvevõk. Közgyûlés foglalko-
zott a presbiterek átvilágításával, a kettõs ál-
lampolgársággal és a népszámlálással is. 

LÁSZLÓ KÁLMÁN elnök

A Presbiteri Szövetség közgyűlése 

Ókeresztyén
áldó imádság

Az Úr legyen elõtted,
hogy az igaz útra 
vezessen Téged!

Az Úr legyen melletted,
hogy karjaiba zárjon
és oltalmazzon Téged!

Az Úr legyen mögötted,
hogy megõrizzen Téged
a gonoszok álnokságától!

Az Úr legyen alattad,
hogy kifogjon, ha elesel,
és kihúzzon Téged a csapdából!

Az Úr legyen benned, 
hogy megvigasztaljon Téged,
ha szomorúság nehezedik a szívedre!

Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen Téged,
ha ellenség ront Rád!

Az Úr legyen fölötted,
hogy áldás szálljon Rád!
Így áldjon meg Téged a jóságos Isten!

(IV. századi ír áldás)

*

Szerkesztõségünk a fenti verssel kö-
szönti a tíz éves Presbiteri Szövetséget,
Istentõl megáldott jubileumi esztendõt
kívánva presbiter testvéreinknek! A szerk. 

A szövetség márciusban tartja tíz éves jubileumi
megemlékezését. Fotó: Tóth Zsigmond

Isten kezéből fogadott próbatétel

Sarkadi református templom



Harangszó MOZAIK 7

OLVASÓLÁMPA

Fogadj, fogadj szívedbe Isten
Nepáli
naplójegyzetek
Orvosok

Csilla: Egy cseh orvos csoporttal látogattuk meg
a szlámokat. A folyó mellett, ahol a szlámok élnek
szinte elviselhetetlen volt a sok szemét szaga,
amit a monszum miatt a megáradt folyó hozott
magával. A helyi iskolában gyûltek össze a
gyerekek és felnõttek, hogy megvizsgálják õket. A
ideiglenes rendelõként mûködõ két osztályte-
remben gyenge fény mellett fogakat húztak és
tömtek, sebeket tisztítottak és kötöztek az
orvosok. 

Mivel az orvosok egy hónapra jöttek Nepál-
ba, nem tudhatják a helyi nyelvet, ezért
fordítókra volt szükségük. Ebben voltam én is
segítségükre. A szlámok nagyon boldogok voltak,
hiszen nagyon ritkán jutnak el orvoshoz. Isten
szeretetét, így tapasztalták meg ezek a gyerekek
és felnõttek, akiket nem érint meg senki.

Erdélyi elõadó, Nepálban

Minden évben a nemzetközi csapatnak kép-
zést tart a nepáli OM. Ilyenkor nemzetközi
elõadót hív meg a stáb. Ez évben Dr. Horváth
Leventét hívta meg a nemzetközi OM, egy 10
napos elõadássorozat tartására, amelynek témája
a Sámuel elsõ könyve volt. 

Az elõadássorozat után, Katmanduból
elutazva a gurung népcsoportot kerestük fel
Leventével együtt. A Lopráng nevû gurung falu
2950 m magasan a hegy tetejére épült. Egy napot
töltöttünk közöttük és Krisztusról tettünk
bizonyságot. Levente számára biztosítottuk a
fordítást, miközben történeteket mesélt a
gurungoknak. Majd a busz tetején utaztunk
vissza (5 órán át) Katmanduba.

Magarok között

Attila: Február közepétõl, 30 napot töltöttem
a magarok földjén, ahol 37 falut látogattunk meg,
8 gyülekezetben szolgáltunk, 9 iskolába osztottuk
meg az evangéliumot a diákokkal és tanárokkal, 9
faluban vetítettük le a Jézus filmet a helyi lako-
soknak és 2256 traktátust adtunk el az emberek-
nek. A gyülekezeteket (ahol még sokszor a keresz-
tyén alaptanítás hiányát tapasztaljuk) 358 hit-
mélyítõ könyvvel segítettük.

A falvakban az írástudatlanság nagy, a há-
zakban nincs kémény, így a bentrekedt füst szív-
és légúti megbetegedéseket idéz elõ a lakosság kö-
rében, nagy szükség van orvosságra és orvosra
is, mert a környéken nincs kórház, sem orvos.

Az iskolák felszereltsége nagyon rossz, így
tanfelszerelésekre és bemutató anyagokra van
szükség. A szükségeket felmértük, mind a gyü-
lekezetben, mind a helyi közösségekben, így majd
meg fogjuk tudni tervezni a segítségnyújtás
változatait is.

SZABÓ család, Nepál

Müller Dezsõ lelkipásztor-költõ egyházkerüle-
tünk gondozásában megjelenõ kötetében negyven
évet átfogó költészetébõl kínál mintegy másfél-
száznyi termést ízelítõül. Már ismert és fiók mé-
lyérõl most elõkerülõ versek sorakoznak négy cik-
lusba szerkesztett formában. A verselõ lelkész ed-
dig is bátran megnyitotta lelkének legtitkosabb
kamráit, de most mélyebbre is behív oda, ahol
nemcsak történetek leltárkönyve van, hanem a
kikerülhetetlen események alkalmával megfogant
érzések, kellemetlen vagy éppenséggel kényelmet-
len gondolatok. Az író lelkivilága põrére vetkõ-
zötten, teljes nyíltsággal és õszinteséggel kerül
az olvasó lelki szemei elé. Müller Dezsõ kímélet-
lenül verseli ki magából a fájdalmat, az örömöt
(amibõl kevesebb jut), vagy az emlékeket úgy,
mint a vágyakat. 

A sokat szenvedõ lelkész-költõ vallomása
megkeseredett sorsáról óhatatlanul élénk idézi
Jób életét. Egyikõjük sem tagadja meg Istent. A
tragédiák és drámák elemzése elvezet az ok-
okozati összefüggések felismeréséig, de ennyi
nem elegendõ, mert a cél megértése a legfõbb
lényeg. Müller Dezsõ nem beszél ártatlan szen-
vedésrõl, sõt inkább a kozmikus szférákat is ural-
ma alá csábító „sárkányvér-átok” hatalmaskodá-
sát teszi felelõssé. Egyértelmû utalás történik
több költeményben is a bûnesetben elesõ emberre,
aki a sátán befolyása alatt lesz azzá, akinek nem
kellett volna lennie. Az emberiség nagy botlását
nem lehet csupán az elsõ emberpár tévedéseként
elkönyvelni. Nemzeti, egyéni sorsunk tele van a
napról-napra fokozódó törleszthetetlen tartozás

elemeivel. A „törött korsóvá vált élet” – nemcsak
szomorú költõi kép a magyar nemzet állapotáról,
hanem az embert formáló Teremtõ munkájának
az elcsorbulásáról szóló gyászhír. A sárkányvér-
átok áradását Isten szünteti meg, a törött korsók
javítását ugyancsak Õ veszi kézbe. Müller Dezsõ
talán észre sem vette, hogy kötetében a Megváltó
(Isten rehabilitációs munkájának végrehajtója)
születésérõl sokkal több vers jelenik meg, mint az
üdvtörténet más fontos alkalmairól. Ez sem vé-
letlen! A pap-költõ ünnepli Krisztus születését,
ünnepli a megváltás érkezését. 

Nehéz ott élni, ahol „alig akad, ember ki
szörnyeteg helyett csillagokat festene”, vagy ahol
„nyirkos ködben fetreng az alázat”, mert ilyen
helyen „torpant meg bennem a boldogság” –
mondja szúró bánattal a költõ. Valahol vala-
mennyiünk közös szenvedése csendül ki ezekbõl a
gondolatokból, mert valamennyien elszámoltat-
nánk a múltat mindazzal, amit nem adott meg,
vagy amit egyenesen elrabolt tõlünk. Azonban
nincs lehetõség erre, legfeljebb annyi, hogy „éj-
szakánként arról álmodok, mint koszos kabátot
magamról ledobom.” Müller Dezsõ küzd a vég-
zetszerûen ránehezedõ tehetetlenséggel. Felfedezi
a szülõföld és annak lakóinak bátorító jelenlétét.
„Ahol a gyûlölet is édesebb”, vagy „sokszor okom
sincs a búsulásra”, ott bár „õrlõdik szívemben az
élet”, de „ne tudd megenni kenyeredet... míg
nem teszel meg mindent azért, hogy jobb legyen
a világ”. Nagyon ismerõs az erdélyi sorsú ember-
nek a költõ diagnózisa: „valahol bennem lesza-
kadt egy csillag, valahol bennem kitikkadt egy
kút.” „Mint szentjánosbogár melyrõl lekopott a
fény, olyan az életem” – folytatja nevünkben is a
sorsával megbékélni nem akaró ember. 

Müller Dezsõ joggal emeli fel szavát a bá-
nattal szemben, ez az õ önvédelme, ezzel védi
kortársait is. A versek olvasói akaratlanul is azo-
nosulnak saját aggodalmaikkal, kudarcaikkal és
Istennel szembeni nehezen vállalható bírálata-
ikkal. Meghökkentõen kimond mondatokat, ame-
lyek mindenikünkben megfogalmazódnak, de
azokat többnyire (ál)szemérmesen elhallgatunk.
Úgy tûnik több a keserûség a versekben, ami
terjedelem szerint igazolható is, viszont ki kell
hallanunk a bizalom szavait is, amelyek éppen az
ünnepi alkalmakkor jelentkeznek, amikor Isten
kiemel a mélységbõl. 

A legnehezebb állapotban, a haldokló gyer-
mek mellett mondja ki, „szikrába szökken mara-
dék reményem”, és folytatja hittel és rimánkodva
mindannyiunk óhaját: „fogadj, fogadj szívedbe
Isten.” 

Nehéz és félelmetes keresztutakon szenvedõ
testvéreknek, márpedig valamennyien ilyenek
vagyunk, ajánlom megszívlelendõ olvasmány-
ként Müller Dezsõ verseit.

CSŰRY ISTVÁN

(Müller Dezsõ: Fogadj, fogadj szívedbe
Isten, Kiadja a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület, Nagyvárad, 2011.)

MÜLLER DEZSŐ

Fohász 
Ha felhõ kúszik
a tengernyi égre
segíts lángot lobbantanom
a pislogó fényre
ha könnyzápor hull
a megsebzett tájra
segíts zsebkendõt húznom
a bágyadt láthatárra
ha a fák kontyáról
leesnek a fészkek
segíts visszahoznom
az elrepült fecskéket
ha körös-körül
a tagadások nyernek
segíts visszaadnom
hitét az embernek
és ha kirajzolódnak szárnyai
a röpködõ madárnak
segíts kimondanom
hibáit a világnak!



Ady Endre születésének 134. évfordulójára
emlékeztek november 19-én, a költõ szülõ-
falujában, a korábban Szilágy, ma Szatmár
megyéhez tartozó Érmindszenten. A tele-
pülés református templomában ökumeni-
kus istentisztelettel vette kezdetét az irodal-
mi zarándoklat. 

Balla Árpád helyi lelkipásztor köszön-
tötte a templomot zsúfolásig megtöltõ részt-
vevõket: a határon innen és túlról érkezett
egyházi és világi méltóságokat, elöljárókat,
irodalmárokat, pedagógusokat és diákokat.
Szentbeszédet mondott Schönberger Jenõ,
a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye
püspöke. „Ady Endre az emberi lélek nyug-
talanságával kereste a választ az emberiség
nagy kérdéseire. Istenes verseibõl kitûnik,
hogy közel állt ahhoz, hogy megtalálja a vá-
laszt, de nem volt elég kitartó és mindig
visszatért a kételkedés árnyékába” – fogal-
mazott a római katolikus püspök. 

Ehhez a gondolatmenethez kapcsoló-
dott Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület püspöke is, aki Ady

Endrét „perlekedõ világi prófétának” és a
„kemény és ítéletes szavak zseniális megfo-
galmazójának” nevezte. A prófétaság kari-
katúrája, a bibliai Jónás példáján keresztül
az igehirdetõ arra hívta fel a figyelmet,
hogy „az örömöt kisajátítani, önzõségben
vagy önsajnálatban élni nem kedves csele-
kedet Isten elõtt”.   

Az istentiszteletet követõen Ady szülõ-
házának udvarán, a költõ mellszobránál
folytatódott a megemlékezés.

Az ünnepi beszédek sorát L. Simon
László költõ, a Nemzeti Kulturális Alap
elnöke nyitotta meg, aki erdélyi utazásainak
élményét is felelevenítve a magyar-magyar
és magyar-román megbékélés szükségsze-
rûségét hangsúlyozta. Szili Katalin függet-
len országgyûlési képviselõ, ünnepi beszé-
dében arra hívta fel a figyelmet, hogy Ady
Endre egyszerre volt magyar és európai.
Mindaz, amit költészete képvisel, arra emlé-
keztet bennünket, mai magyarokat, hogy
alakítói lehetünk saját sorsunknak legyen
szó a jólétünk megteremtésérõl, vagy az

autonómiatörekvésekrõl, hangoztatta a
képviselõasszony. 

Tõkés László, az Európai Parlament al-
elnöke, az EMNT elnöke beszéde elején fel-
elevenítette Ady születésének századik év-
fordulója alkalmából, az ébredezõ ellenállás
évében, 1977-ben tartott zarándoklatot. Ak-
kor a Szekuritáté ügynökeinek jelenlétében
zajlott az ünnepség. 

Az Ady-költemények szavalásával és a
költõ megzenésített verseinek elõadásával
kísért ünnepség végén Csûry István,
királyhágómelléki püspök mondott áldást,
majd a résztvevõk megkoszorúzták Ady
Endre mellszobrát.

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI KÖZGYÛLÉS.
A Királyhágómelléki Egyházkerület novem-
ber 18-án tartott közgyûlése Lukács József
szilágynagyfalui lelkipásztort választotta az
Egyházkerület fõjegyzõjévé. Sor került
Babes-Ardai Erika hegyközkovácsi, Berke
Eszter nagyvárad-rogériuszi, Tóbiás Tiborné
Csiki Emõke Piroska nagyvárad-velencei se-
gédlelkészek, valamint Erdei Árva István
szamoskóródi és Kürti Tamás pelekeszi he-
lyettes lelkészek felszentelésére. 

A közgyûlés Pro Ecclesia díjjal tüntette
ki a Batizi, Arad-Gáji és Szilágyperecseni Re-
formátus Egyházközséget, valamint Márkus
László szilágysomlyói egyházmegyei fõ-
gondnokot és Hermann Schaefer németor-
szági egyházi alapítványi elnököt. Pro Partium

díjban részesült a hollandiai KOEN Alapít-
vány, valamint Kéri Gáspár székelyhídi pres-
biter és tájházalapító, és Szabó Terézia, a Szat-
mári Református Gimnázium alapító igazga-
tója. (A KRE Tájékoztatási Szolgálata nyomán)

ERDÉLYI NAPTÁRAK 2012-RE. Több
királyhágómelléki település is szerepel a
friss Erdély Anno és Erdélyi Várak Anno
falinaptárakban. Az érdekes ismeretter-
jesztõ szövegekkel ellátott kalendáriumok
száz éves képeslapokkal vannak illusztrálva.
A váradi származású szerkesztõ, Balázs D.
Attila több régi felvétellel is kedvezett a
partiumiaknak. A 2012-es esztendõre szóló
Erdélyi Anno-ban Zilah, Nagybánya, Arad,
Tasnád és Nagyvárad mellett egy különle-
ges fotón feltûnik a békebeli Püspökfürdõ
is. A királyhágómelléki idõutazás az Erdélyi

Várak Anno-ban
is folytatódik, a-
hol Erdõd, Nagy-
szalonta és Várad
vára mellett Te-
mesvár is megele-
venedik a naptár
oldalain, több hí-
res erdélyi erõd-
del együtt. E szép
kivitelû falinaptárakat párjukkal, a Székely-
föld Anno-val együtt keressék a helyi köny-
vesboltokban.
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Főjegyző-választás, lelkészszentelés és díjátadó
jellemezte a közgyűlést

„Perlekedő világi prófétá” és a „kemény és
ítéletes szavak zseniális megfogalmazója”, mondta
igehirdetésében Adyról Bölcskei Gusztáv püspök

„Az új év sokunkban szorongást vált ki.
Sokszor aggodalmaskodunk: vajon mit hoz a
jövő? Úgy gondolom, nagyon fontos
komolyan vennünk, hogy a jövő azt hozza,
amit Isten elkészít számunkra, hogy az Ő
kezében van a jövő, az Ő kezében van a
személyes jövőnk is. Életünk ideje is az Ő
kezében van, akármilyen sok aggasztó
körülmény vesz is körül bennünket, és
temérdek nyomorúság van minden téren,
nekünk bíznunk kell abban az Istenben, aki
tegnap, ma és örökké ugyanaz. És ez kioltja
az emberben a félelmeket, a sokszor
fölösleges szorongást, és ad reménységet és
békességet.”

CSERI KÁLMÁN

IDÉZŐJEL

ÉRMINDSZENTI ZARÁNDOKLAT - 2011

A „perlekedő világi próféta”

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS. „Mert én tu-
dom, hogy az én megváltóm él, és utoljá-
ra az én porom felett megáll.“ Jób 19,25
Õszinte részvétünket és együttérzésün-
ket fejezzük ki lapunk volt fõszerkesztõ-
jének, ft. Csûry István püspök úrnak és
családjának, szeretett édesapja elvesztése
miatti fájdalmában.

A HARANGSZÓ SZERKESZTŐSÉGE



Mindnyájan el fogunk változni a mi
Urunk Jézus Krisztus gyõzelme által
(1Kor 15,51–58)

1. NAP. VASÁRNAP
Téma: A szolgáló Krisztus változtasson át

minket.
Alapige: Az Emberfia sem azért jött, hogy

neki szolgáljanak, hanem hogy õ
szolgáljon. Mk 10,45

Zak 9,9–10  Királyod érkezik hozzád, aki
igaz és diadalmas, alázatos...

Zsolt 131  Uram, nem fuvalkodik fel
szívem

Róm 12,3–8  Különbözõ ajándékaink
vannak

Mk 10,45  Az Emberfia … azért jött, ...hogy
szolgáljon

2. NAP. HÉTFÕ
Téma: Változzunk át az Úr alázatos

várásában!
Alapige: Engedj most, mert az illik

hozzánk, hogy így töltsünk be minden
igazságot. Mt 3,15

1Sám 1,1–10  Anna bizalma és türelmes
várakozása

Zsolt 40  Türelmesen várni az Urat
Zsid 11,32–34  Ezek hit által országokat

gyõztek le, igazságot szolgáltattak
Mt 3,13–17  Engedj most, mert az illik

hozzánk, hogy így töltsünk be minden
igazságot

3. NAP. KEDD
Téma: Változzunk át a Szenvedõ Szolgán

keresztül!
Alapige: Krisztus is szenvedett érettetek.

1Pt 2,21
Ézs 53,3–11   Fájdalmak férfia, betegség

ismerõje
Zsolt 22,12–25  Nem veti meg... a

nyomorult nyomorúságát
1Pt 2,21–27  Krisztus is szenvedett érettetek
Lk 24,25–27  Hát nem ezt kellett-e

szenvednie a Krisztusnak...?

4. NAP. SZERDA
Téma: Változzunk át az Úrnak a gonosz

fölötti gyõzelme által!
Alapige: Te gyõzd le a rosszat a jóval.

Róm 12,21b
2Móz 23,1–9   Ne állj a rosszat akaró

többség mellé
Zsolt 1  Boldog…, aki az Úr törvényében

gyönyörködik
Róm 12,17–21  Te gyõzd le a rosszat a jóval
Mt 4,1–11  Az Urat a te Istenedet imádd, és

csak neki szolgálj

5. NAP. CSÜTÖRTÖK
Téma: Változzunk át a feltámadott Úr

békességén keresztül!
Alapige: Jézus megállt középen és így

szólt hozzájuk: „Békesség néktek!”
Jn 20,19

Mal 3,24  Az atyák szívét a gyermekekhez
téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz

Zsolt 133   Ó, mily szép és mily
gyönyörûséges, ha a testvérek
egyetértésben élnek

Ef 2,14–20  Õ a keresztfán megbékéltette
mindkét nemzetséget az õ testében és
megölte az ellenségeskedést

Jn 20,19–23  Eljött Jézus, megállt középen,
és így szólt hozzájuk: „Békesség
néktek!”

6. NAP. PÉNTEK
Téma: Változzunk át Isten folyamatosan

jelen lévõ szeretetén
Alapige: Az a gyõzelem, amely legyõzte a

világot, a mi hitünk. 1Jn 5,4
Hab 3,17–19  Az Úr, az én Uram ad nekem

erõt
Zsolt 136  „...örökké tart szeretete!” 
1Jn 5,1–6  Az a gyõzelem, amely legyõzte a

világot, a mi hitünk
Jn 15,9–17  Nincs senkiben nagyobb

szeretet annál, mintha valaki életét
adja barátaiért

7. NAP. SZOMBAT
Téma: Változzunk át a Jó Pásztoron

keresztül!
Alapige: „Legeltesd az én juhaimat!”

Jn 21,17
1Sám 2,1–10   Senkit sem tesz hõssé a

maga ereje
Zsolt 23   Te velem vagy: vesszõd és botod

vigasztalnak engem
Ef 6,10–20  Álljatok meg tehát...!
Jn 21,15–19  „Legeltesd az én juhaimat!”

8. NAP. VASÁRNAP
Téma: Egységben Krisztus uralma alatt!
Alapige: Aki gyõz, annak megadom, hogy

velem együtt üljön az én trónusomon.
Jel 3,21 

1Krón 29,10–13  A te kezedben van az erõ
és a hatalom

Zsolt 21,1–7  Fejére színarany koronát
teszel

Jel 3,19b–22  Aki gyõz, annak megadom,
hogy velem együtt üljön az én
trónusomon

Jn 12,23–26  Ha valaki nekem szolgál, azt
megbecsüli az Atya

REMÉNYIK SÁNDOR

Gondolatok az
imádkozásról

Ma oly sok kérdés tépett, szaggatott. 
És egyre sem jött mentõ felelet. 
Testvér, Te hogy gondolod ezeket? 

Miért imádkozol?... 

Hogy kiért, tudom: gyermekeidért, 
És apjokért, a Te jó uradért, 
Minden testvéredért,
És magadért legutolsó sorban. 

De miért, de miért? 

Hiszed, hogy aki ott fenn sátoroz, 
S a világokat tengelyük körül 
Forgatja örök-egy forgással, 
Akihez a Te imádságod szárnyal: 
Mi kicsiny dolgainkat számon tartja? 
Mit tudod Te, mit tudom én,
Mit tudjuk mi, mi az Õ akaratja!... 
Amit elvégzett; meg kell hogy legyen, 
Változtat-e azon ima, fohász, 
Imádkozzál bár völgyben, vagy hegyen, 
Vagy tenger fenekén?... 

Ó, de úgy-e a remény, a remény? 

Vagy talán Te is úgy imádkozol, 
Mint én, mint én?
Hitetlenül, süketen és vakon,
Csak, mert valamit még próbálni kell,
S mert mást nem tudok, hát imádkozom, 
Mert különben a szívem megszakad. 

Ó, tudom, Te nem így imádkozol 
Az érzéketlen csillagok alatt.

Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért

Imahét 2012Harangszó-
melléklet



Tudjuk-e, mit jelent közösségben imádkoz-
ni? Miért „egyetemes“ az imahét? Nos,
kezdjük a közös imádkozással. Az ótesta-
mentumi istentiszteletnek a gerincét alkot-
ták a papság és a gyülekezet hangos, közös
imái. A zsidóságnak rögzített ima-szövegei
voltak és vannak. Az Újszövetség népe
Jézus Krisztustól tanult imádkozni. Utolér-
hetetlen erejû és tömörségû a Mi Atyánk.
De ez csak egy minta. Ezen kívül minden
kétségünket, bajunkat, gondunkat gyerme-
ki bizalommal elmondhatjuk neki, saját sza-
vainkkal. Jézus Krisztus intése, hogy ne
nyilvánosan imádkozz, hanem titkon, a
„belsõ szobádban", hogy csak az Atya hallja
– ez nem a közösségi imádkozás ellen irá-
nyult, hanem a farizeusi önmutogató sze-
replés ellen, azok ellen, akik az utcán is le-
terítették kis szõnyegeiket és odatérdepelve
imádkoztak, hogy mindenki  lássa, milyen
vallásosak. Bizony senki ne azért imádkoz-
zék, hogy hallják meg milyen szépen kö-
nyörög Istenhez. Az Apostolok Cselekede-
teiben megrendítõ példáját kapjuk az õske-
resztények imáinak. Oly erõvel ostromolja
közösségük az eget, hogy megrendül a föld,
és lehull a bilincs a halálra ítélt apostol
kezérõl. A hóhér másnap üres cellát talál.

Mit jelent az, hogy egyetemes? Azt je-
lenti, hogy felekezetközi, minden keresz-
tény ágazat részt vehet benne, amennyiben
elfogadja Jézus Krisztust egyetlen megvál-
tójának, és atyafiának tekint mindenkit, aki
õt imádja és követi. Miért egyetemes? Mert
a felekezetekre szakadozott keresztény egy-
házban mindig voltak olyanok, akik meg-
emlékeztek a Jézus imájáról, akik az egysé-
gért imádkoztak: „… hogy mindnyájan
egyek legyenek, mint Te énbennem, én te-
benned, hogy egyek legyenek mibennünk"
(Jn 17,21). A közös imádkozást eleitõl
kezdve a keresztény világ egységének a
vágya hatotta át. Az idei közös imádkozás is
a Krisztus-hívõk egységéért fogja ostromol-
ni a kegyelem királyi székét. 

Ennek az imádságban való összetarto-
zásnak a kifejezõje az imahét egész világra
kiterjedõ közös programja. Az 1940-es évek-
ben Kolozsvárt az 1846-ban alakult Evangé-
liumi Alianz-ra (Szövetségre) hivatkoztak az
ilyen ökumenikus találkozások alkalmával.
A 20. század elején imanyolcadnak is nevez-
ték ezeket a találkozásokat, majd egy fran-
cia abbé, Paul Couturier emelte fel szavát a
közös felekezetközi imádkozásért a római-
katolikus egyházban, és õ hívta ezt a szép
vállalkozást egyetemes imahétnek. Azóta
világszerte így ismerjük. 1958 óta a lyoni
Unite Chreitenne és az Egyházak Világtaná-
csa Hit és Egyházszervezet Bizottsága, tehát
római-katolikus és protestáns teológusok
közösen dolgozzák ki az imahét anyagát.
Napjainkban is a protestáns jellegû Egyhá-
zak Világtanácsa és a vatikáni Keresztény
Egység Pápai Tanácsával együtt készíti az
ima-programokat. Elvileg január harmadik
hetében van, vagyis vasárnaptól vasárnapig
nyolc alkalomra hívjuk meg a gyülekezetek

tagjait. Ez nem szabály csak tanács. Sokfelé
késõbbre, esetleg februárra halasztják, hogy
szomszéd gyülekezetek és vendég-igehir-
detõk is részt vehessenek.

Mire ügyeljen a közös imádkozó? Tõ-
mondatokban, lényegre törõen és röviden
ajánlott elmondani, amivel hódolok a Min-
denható elõtt. Õ nagyon türelmes a meg-
hallgatásban, de akikkel együtt könyörgök
gyarló emberek, és hamar elfáradnak a fi-
gyelésben. Éppen ezért az ismétléseket is jó
elkerülni a hangos imában. Amikor valaki
imájára áment mondok, az olyan mintha én
imádkoztam volna. Ezért nem szükséges
nekem ugyanazokat a gondolatokat elismé-
telni, ugyanazokat a kéréseket felsorolni.

Ugyanígy fontos, hogy hangosan, érthe-
tõen formáljuk szavainkat, hogy a velünk
imádkozók lélekben csatlakozni tudjanak
imánkhoz! Ez a közös imádkozás értelme. Ezt
az Úr Jézus is megerõsítette: „mondom nék-
tek, ha ketten közületek egy akaraton lesznek
mindenben, amit kérnek azt mind megadja
nékik az én mennyei Atyám“ (Mt 20,14).
Mennyivel inkább megadja, ha nem ketten,
hanem százketten vannak hitbeli-szívbeli kö-
zösségben egymással!

Nem illik bölcs tanácsokkal ellátni a
Mindenhatót. Tudja Õ mit akar. Fölösleges
elmondani neki, hogy mit hiszek. Isten azt
is tudja, hogy mi az, amit hiszek és mi az,
amit nem. Az imádság célja nem az, hogy
„szépen imádkozzunk". Istent nem hatják
meg a stilisztikai bravúrok, költõi képek,
csak az õszinte szavakra nyitott a füle. Re-
formátus gyülekezeteink azt hallották évti-
zedekkel ezt megelõzõen a szószékrõl, hogy
Istent csak választékos stílusban szabad
megszólítani. Tévedés! Nekünk Jézus egy-
szerû, tõmondatokban elmondott imája, a
Miatyánk a példa. Ha Õ megszólíthatta
ilyen egyszerûséggel az Atyát, mi is hozzá
merészkedhetünk keresetlen szavainkkal.

Mit tartalmazzon az imánk? Semmi eset-
re ne csak kéréseket. Azokkal folyamatosan
ostromoljuk az eget. De elmarad a magasz-
talás, a hódolat, az imádat, a hálaadás a vett
áldásokért. Megcsökkent a bûnvallás, a
megalázkodás, elfelejtettünk könyörögni az
engedelmeskedni-tudásért, a Lélek sugal-
mazásáért. Elfelejtjük megkérdezni, mit szól
terveinkhez, életmódunkhoz.

Kéréseinkben azonban ne csak magun-
kért, vagy a hozzánk tartozókért esedez-
zünk. A Krisztustól tanult felelõsséggel fáj-
jon felebarátaink fájdalma is. Könyörögjünk
a gyógyíthatatlan betegekért és az orvoso-
kért, a nélkülözõkért, a hajléktalanokért,
árvákért. Imádkozzunk lelkipásztorainkért,
politikusainkért, a minisztereinkért, polgár-
mesterünkért, a börtönbe zárt rabokért és
rabtartóikért, bírákért, csavargókért, alkohol-
és drogfüggõkért, és azokért, akik foglal-
koznak velük a szenvedélybeteg-misszió-
ban. Mennyi mindenkit hordozhatunk
Isten színe elõtt!

Bárcsak minél többen eljönnének gyüle-
kezeteinkbõl a vendég-igehirdetõk meg-
hallgatására és közösen, hangos szóval kö-
nyörögnénk a Mindenható elõtt!

KARCZAGI SÁNDOR ny. lelkipásztor

II IMAHÉT 2012 Harangszó

Miért és hogyan imádkozzunk?

„Kéréseinkben azonban ne csak magunkért, vagy a hozzánk tartozókért esedezzünk. A Krisztustól tanult
felelősséggel fájjon felebarátaink fájdalma is”

PETRŐCZY KATA SZIDÓNIA

Békességes tûrést adj…

Békességes tûrést adj, édes Jézusom,
Hogy meg ne bántsalak, megváltó 

Krisztusom,
Kétségbeeséstõl õrizz, oh Istenem,
Szûnjék meg, ha tetszik, én súlyos keresztem.


