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Bízd újra életed Krisztusra! Boldog új esztendõt kívánunk!

Lábnyomok a hóban
Apám a vasárnapi szunyókálás után kiállt a
verandára és rágyújtott. Délutáni árnyéka
hosszan nyújtózott a lépcső előtti hókupa-
con. „Megint seperhetek” – gondolta bosz-
szankodva, a hulló hópelyheket nézve.

Egyszer csak a nagy, pihenő csendben
valami nyöszörgésfélét hallott. „Biztosan egy
fázós kutya”. Jobban fülelni kezdett, még a
cigarettába sem szívott bele – és kivehetőbb
lett a sírás. Valahonnan a dombról jött, a csu-
pasz szőlőskertek felől.

Valami vagy Valaki küldte, szinte tolta fel
a dombra, úgy ahogy volt, vékonyan öltözve.
Alig talált utat a hóban, ezért meg-megállt
hallgatózni. Letért a sikátorról a kertek felé.
Hívta a gyenge, egyre gyengülő síró hang. A
gödrökben a hó derékig ért már, de taposott
tovább magasra emelve lábait… Aztán meg-
látta a gyermeket: sapka, kabát, sőt cipő nél-
kül feküdt ott összekuporodva, mint egy kis-
kutya. Szőkés haja már fagyott tincsekben
lógott pici koponyáján, zokniján hó gombó-
cok lötyögtek. Arcocskája és kezei szeder-
jesre puffadtak, csak nyöszörgött már.

Apám karjaiba vette, betakarta bekecsé-
vel és leheletével próbálta melengetni. Aztán
elindult vele az apró lábnyomok után, melyek
a Kis utca felé vezettek. „Talán az első ház-
ból való” – gondolta okoskodva, a kisfiú sző-
kesége után ítélve. Látásból ismerte a csa-
lád öt apró, mind szőke gyermekét.

Lábával kinyitotta a kaput, az ajtót nem
kellett, mert az tágra-nyitva állt a bentről
kiáradó füst miatt és bevitte a remegő kis
testet a konyhába.

– A gyermeket a hóban találtam, a kertek
alatt – magyarázta az apró, kötényes
asszonynak.

– Tegye le a kályha mellé. De mindegy,
mert úgysincs benne tűz. Biztosan az a bi-
tang apja után kóborgott el, miután megint
összevesztünk. Nyulászni jár, madarászni,
viszi magával a kicsiket, itthon meg nincs mi-
vel befűteni – mondta az asszony tovább
mosogatva, a gyermekre sem nézve.

Apám meghökkent. Letette a gyermeket
az odatolt székre, rajta hagyva bundás beke-
csét is.

A sok apróság közül az egyik kúszó-
mászó odament négykézláb a megmentett
testvéréhez: – Dujka, Dujka – ismételgette
mosolyogva, miközben fagyos zokniját simo-
gatta. Mintha ő lenne az egyetlen családtag,
aki megérezte testvére baját.

Gy. Szabó Béla alkotása



„…kérdezgetni kezdték egymást, ki az közü-
lük, aki ezt meg fogja tenni. Majd versengés
támadt köztük, hogy ki a nagyobb közülük.”
Lk 22,23-24

Lukács egyedi módon arról ír, hogy mit tet-
tek a tanítványok a páska-vacsora elfo-
gyasztása (mely ugyanakkor az utolsó va-
csora is volt) után. A tanítványok nem csak
azt vitatták, hogy ki az áruló közöttük, ha-
nem azt is, hogy ki a legnagyobb, a legte-
kintélyesebb közöttük. Jézus elbúcsúzott tõ-
lük a vacsora közös elfogyasztásával, az asz-
talnál elmondta, hogy egy valaki majd el-
árulja, s azt is, hogy kié az elsõbbség az
emberek között Isten szerint. Tanítványait
az úrasztali közösségben is a helyes gondol-
kodásra tanította, hogy majd akkor is helye-
sen gondolkodjanak, viselkedjenek, amikor
õ már nem lesz testben közöttük.

A tanítványok mennyire nem értették
meg az úrvacsorai közösség lényegét, jelen-
tõségét!  Szomorú, mennyire nem érezték át
a búcsúzást, nem vették komolyan, hogy
Jézussal utoljára vannak együtt, utoljára
hallgatják beszédét! Mintha nem jutott
volna el szívükig az a krisztusi, megváltói
szeretet, melynek jeleire Jézus a Vele való
vacsorázásban nyilvánvalóvá tett! 

Úrvacsorai közösség után mivel foglala-
toskodsz? Meddig visszhangzik benned a
krisztusi kegyelem, szeretet, melyben a
Szentlélek megerõsített téged? Meddig tart
benned a hálaadás Krisztussal való élõ kö-
zösséged ajándékáért? 

Õ azonban ezt mondta nekik: „A királyok
uralkodnak népükön, és akik hatalmat gya-
korolnak rajtuk, jótevõiknek hívják magu-
kat. Ti azonban ne így tegyetek, hanem a leg-
nagyobb közöttetek legyen olyan, mint a leg-
kisebb, és az elöljáró olyan, mint a szolga.”
Lk 22,25-26

Jézus felhasználja a tanítványok egymás kö-
zötti vitáját arra, hogy megtanítsa õket arra,
hogy ki igazán a legnagyobb Isten szemében.

Jézus kifejezetten követésre alkalmat-
lannak tartja a saját korában uralkodó kirá-
lyok, a környezetében vezetõ világi hatal-
masságok eltorzult, önkényes uralkodási
módját. Szerinte nem az a legnagyobb, aki
„jótevõnek” tartja magát, és annak nevezi és
nevezteti magát, miközben a valóságban
erõszakkal, elnyomással irányítja az alája
rendelõdött embereket. Jézus szerint a
naggyá válás módja nem az elnyomás, a fe-
lülrõl való erõszakos vezetés, hanem a szol-
gálat. Jézus azt tartja követésre méltónak,
amikor valaki, aki hivatalával, tisztségével
Istentõl hatóerõt, hatalmat kapott, azt a
közösség javára, a közjó számára használja
fel. Az igazán elöljáró, aki a legtöbbet szol-
gálja közösségét. 

Jézus szerint, aki nagy akar lenni, az
szolgáljon, aki a legnagyobb akar lenni, az
szolgáljon a legtöbbet. A legnagyobb ne kü-

lönüljön el többiektõl, ne éreztesse felsõbb-
ségét, elsõbbségét, ne dicsekedjen a többlet-
szolgálattal, hanem úgy szolgáljon, mint aki
a legkisebb. A legnagyobb olyan kell legyen,
mint a legkisebb, az elöljáró pedig olyan,
mint az asztal körül szolgáló. 

Mindenkor a hatalmat nyert ember, a
vezetõi tisztséget elnyert ember, legyen az
„világi” vagy „egyházi” nagyság, Istentõl
kapta hatalmát, hatóerejét, vezetõi felada-
tát, azért, hogy Istent képviselje azok közös-
ségében, akiket az Úristen alája rendelt. 

Gondold át a jézusi mérték szerint he-
lyed és szereped környezetedben, családod-
ban, gyülekezetedben, hazádban. Akármeny-
nyire nehéz, szokatlan, egyedi, te a szolgálat
útját válaszd és vállald, ne az elnyomásét!

„Mert ki a nagyobb, aki az asztalnál ül vagy
aki felszolgál? Ugye, aki az asztalnál ül? Én
mégis úgy vagyok köztetek, mint aki
szolgál.” Lk 22,27

Jézus saját példájára hivatkozik, amikor a
szolgálat által elnyerhetõ nagyságról tanított.

A közfelfogás az, hogy az a legnagyobb,
aki az asztalfõnél ül és kiszolgálják, nem
pedig az, aki felszolgál. Jézus korában az
asztalok körül rabszolgák szolgáltak fel, s
tudjuk, a rabszolgákat a gazda tulajdoná-
nak, beszélõ gépnek vagy állatnak tekintet-
ték, nem pedig embernek, a maga emberi
méltóságával. 

Jézus ellentmond a közfelfogásnak, Õ
azt tanítja, hogy aki felszolgál, az szolgál, és
az nagy dolog, értékes dolog, nem kevesebb
a szolga annál, aki az asztalnál ül és várja,
hogy kiszolgálják.

Jézus saját példájára utal, noha õ a leg-
nagyobb, hatalma, tekintélye egyenlõ az

Atyáéval, mégis úgy van tanítványai között
az asztalnál, mint aki felszolgált és aki szol-
gálja õket. Jézus nem csak arra utal, hogy õ
megmosta tanítványai lábát, felszolgálta az
ételt, az italt a vacsoránál, mint egy rabszol-
ga, hanem arra is, hogy Õ nem magáért jött
e világba, nem a maga érdekéért áldozza fel
magát. 

Vágyj arra, hogy légy naggyá, de ne
úgy légy nagy, ahogyan a Jézus nélkül élõ,
gondolkodó és viselkedõ emberek teszik,
hanem úgy, ahogyan arra Jézus mutatott
példát, ahogyan a szívükben Jézust hordo-
zó emberek járnak elöl. 

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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A Lélek csendje

Gy. Szabó Béla alkotása

Újévi köszöntõ
Régi jó szokása a magyar embereknek,
Esztendõt temetni összesereglettek.

Esztendõt temetni, újat köszönteni,
Múltból a jövõbe bátran tekinteni.

E szokáshoz híven összesereglettünk,
Hogy az elmúlt évtõl szépen búcsút vegyünk.

Búcsút vegyünk annak öröm, bánatitól,
Eredményeitõl és kudarcaitól.

Nem volt sikertelen az elmúlt esztendõ,
Áldásban, termésben nem volt szûkölködõ.

Isten megáldotta verejtékhullásunk,
Ha nem is színültig, tele a hámbárunk.

Szõlõhegyeink is gazdagon teremtek,
Vidámító jó bort bõven csepegtettek.

Barátságot szõni, bánatot felejtni,
Sógorság, komaság összejön vigadni.

Összejön, de szemét a jövõbe veti,
Vajon mit takar az? Folyton azt kérdezi.

Örömet takar-e vagy pedig bánatot?
Sikert, eredményt-e vagy pedig kudarcot?

Ne felejtsd, jó népem: a haladás titka,
Ma is, ezután is: imádság és munka.

Küzdj, és bízva bízzál, szükség az imádság,
Emberé a munka, Istené az áldás.

Örömmel köszöntlek ez Újesztendõben,
Áldás szálljon rátok gazdagon és bõven.

Mezõn kalász nõjön, réten fû zöldüljön,
Munkában a nóta vidáman csendüljön.

Miben szûkölködünk? – ami még meg nincsen,
A beállott Újévben adja meg az Isten.

Ez a kívánságunk, ami még úgy kéne,
Megértést és békét a népek szívébe.

Hogy keresztény néped megtérjen és éljen,
Sok szenvedés után boldog idõt érjen.

Adjon az Úristen ez újévben víg kacagást, csengõt,
Adjon Isten mindnyájunknak
Boldog Újesztendõt. 

(Elmondta: Ilyés Ferenc, Désfalva, 1993)



Emlékezni hívogatta a híveket a misztót-
falui református templom harangja, október
13-14-én. Két nevezetes eseményre: egyház-
megyei presbiteri konferenciára és nõszö-
vetségi jubileumi évfordulóra került sor.

A presbiteri konferencia az emlékezés
ünnepe volt, helységünk nagy és neves szü-
löttjére, Misztótfalusi Kis Miklósra emlékezett
és emlékeztetett. Igét hirdetett Fekete Károly,
a debreceni teológia rektora. Igehirdetése Kis
Miklós szellemét idézte, aki nem sajnálta ott-
hagyni a külföldi jólétet, a biztonságos életet,
s hazajött Erdélyországba, szülõhazájába, hogy
magyar népét, a magyar reformátusságot
szolgálja. Nem jött üres kézzel, magyar nyel-
vû Bibliát hozott, az ún. „Aranyas Bibliát”,
ennek példányszámait saját költségén nyom-
tatta ki Amszterdamban, saját metszésû be-
tûivel, hogy olvasmányt, szent könyvet ad-
jon a magyar ember kezébe.

Sajnos, az ellene való áskálódás, a meg
nem értés, amely akkor is jellemzõ volt az
erdélyi társadalomra, felõrölte egészségét.
Korai halálát okozta (1650–1702). Egyedül
felesége, Székely Mária volt az, aki utolsó
leheletéig kitartott mellette küzdelmes éle-
tében. Örök pihenõje a kolozsvári Házson-
gárdi temetõben van.

Emlékét mi, tótfalusi magyar reformátu-
sok ápoljuk, büszkék vagyunk arra a gyûj-
teményes házra, amely szellemi értéket
képvisel.

Kis Miklósról tartott elõadást Õsz Elõd
Sándor, az Erdélyi Egyházkerület levéltá-
rosa, aki már többször értekezett nálunk a
nagy mester, betûmetszõ, kultúrpolitikus,
nyomdász kapcsán.

Hogy a gyûjteményes ház Misztótfalu-
ban létrejött, s ma is létezik, azért elsõsor-

ban a két Molnár Józsefet illeti köszönet.
Egyikük, Molnár József Károly, gyülekeze-
tünk lelkésze volt, majdnem harminc évig.
Jelenleg Nagyváradon éli nyugdíjas éveit,
és még mindig gyûjt, ír Misztótfaluról és Kis
Miklósról. Õ vásárolta meg saját pénzén az
„Aranyas Biblia” egy példányát, s õ kezde-
ményezte a gyûjtõ munkát is.

Ezt a gyûjteményt bõvítette ki, két he-
lyiséget betöltõ anyaggá a Münchenben
letelepedett Molnár József nyomdász,
lapszerkesztõ, lapkiadó, aki sajnos ma már
nincs az élõk sorában. Õ volt az, aki 1991-
ben, saját költségén múzeummá fejlesztette
s a református egyházra hagyta gyûjte-
ményét.

Örvendtünk annak a lehetõségnek,
hogy 2002-ben, Misztótfalusi Kis Miklós
rehabilitációjára nálunk, a mi templomunk-
ban került sor. Korának hatalmasai az egy-
ház ellenségét látták benne. Eklézsiaköve-
tése ellenére is, mint megbélyegzett bûnös
halt meg. Veress Dániel monodrámájában
így hangzik Kis Miklós fohásza: „Méltatlan
szolgádat, Tótfalusi Kis Miklóst pedig ve-
zesd életének útján a Te szándékod szerint,
csillapítva nyugtalan lelke sok fájdalmát és
minden háborúságait. És ha eljön az óra, ne
engedd Istenem, hogy nyomtalanul eltöröl-
tessenek az én jótéteményeim, melyeket
életemben cselekedtem.”

A másik módja Kis Miklós emléke õrzé-
sének, ápolásának az, amikor 1997-ben az
újraalakuló nõszövetségünk feleségének,
Székely Máriának a nevét vette fel. Ennek
égisze alatt szolgálja az Urat és a gyüleke-
zetet, kitartó és odaadó munkával nõszövet-
ségünk.

ROMOK MÁRTA
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Misztótfalusi emlékőrzők

A Misztótfalusi Kis Miklós életét, munkásságát bemutató gyűjteményes ház sok látogatót vonz

A múlt áldásai
„Istenem, ne hagyj el késõ vénségemben sem, míg
csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a
jövõ nemzedéknek.” Zsolt 71,18

November 4-én, vasárnap délután, má-
sodik alkalommal került megrendezésre az
Ágyai Református Egyházközségben az idõ-
sek vasárnapja. A presbiterek és más gyüle-
kezeti tagok példás összefogása eredménye-
ként megszervezõdött a mozgáskorlátozott,
házhoz kötött idõs egyháztagok templomba
szállítása. Istennek legyen hála, a sok gyö-
nyörû virággal ékesített templomba szép
számban érkeztek idõs testvéreink, a gyer-
mekek és ifjak serege, valamint a falu szá-
mos lakója.

Az istentisztelet alapigéjéül szolgáló 71.
Zsoltár 14-21. versei elsõsorban az idõskor
áldásaira hívták fel a gyülekezet figyelmét,
hangsúlyozva azt, hogy az öregkor – a
maga gyengeségeivel és bajaival együtt – az

Úr ajándéka, mellyel határozott célja van az
Õ gyermekei életében. Nehéz elfogadni azt,
hogy a kor elõrehaladtával egyre körülmé-
nyesebb a mindennapi teendõk elvégzése,
de visszaemlékezve a múlt áldásaira, erõt
meríthetünk ma is az Õ igéjébõl. 

Az igehirdetés után a gyermekek éne-
kekkel és szavalatokkal köszöntötték az idõ-
seket, s mosolygós arcukkal varázsolták csil-
logóvá a nagy- és dédszülõk szemeit. Ezt kö-
vette az ifjak énekszolgálata, mely különösen
szépen hangzott László Barbara gitár-
kíséretével. Majd egy újabb generáció, a
középkorúak szavalatai buzdították a gyer-
mekeket az idõsek tiszteletére és szeretetére.

Az istentiszteletet az ökumenikus kórus
két gyönyörû énekszolgálata tette meghit-
tebbé, s Koncsek Gizella nyugalmazott ta-
nítónõ Reményik Sándor Templom és isko-
la címû versének elszavalásával, minden
jelenlévõ számára feledhetetlenné.

Nemzeti imánk eléneklése után, gyüle-
kezeti tagjaink jóvoltából szeretetvendég-
séggel folytatódott az együttlét, s alkalom
adódott az egymással való beszélgetésre is.
A találkozó után egyik gyülekezeti tagunk
felajánlásából minden idõs testvérünk egy-
egy csokor virággal és örömteli szívvel
térhetett haza, azzal a reménnyel, hogy ha
az Úr úgy akarja, ismét találkozni fogunk!

MÓDI KINGA vallástanár

A gyermekek is köszöntötték az időseket
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A világ, amelyben ma élünk soroza-
tosan nehézségekkel, akadályokkal
szembesül: gazdasági válság, munka-
nélküliség, infláció, alkoholizmus, ká-
bítószerezés, hajléktalanság, bizonyta-
lanság. Az ember testi, lelki, szociális
védelemre szorul. 

Az egyház egyik fontos feladata a misszió,
Istentõl kapott feladat. Az iszákosmentés,
hajléktalangondozás társadalmi feladatot
old meg. Az alkoholista és hajléktalan hátat
fordít Istennek, nem tud dolgozni, nem
képes saját magát és családját fenntartani,
ezért vissza kell hozni õt Isten közösségébe.

E célt szolgálta az Arad-Mosóczi-telepi
egyházközségben október 22-27. között
megszervezett, hagyományos iszákosmentõ
és gyógyító konferencia. Az alkalmakon az
alkoholbetegek mellett gyülekezeti tagok is
részt vehettek. Az egyhetes program felosz-
tásában délelõtti bibliamagyarázatok, dél-
utáni elõadások, és esti evangelizáció kapott
helyet. Az igehirdetéseket kiscsoportos
beszélgetések, közös imádságok, személyes
bizonyságtételek egészítették ki.

A konferencia hétfõi elsõ napján, elõadás
elõtt bemutatkozásra került sor. A délelõtti
foglalkozások 10 órakor kezdõdtek. Az
elõadások után kiscsoportos beszélgetésekre
került sor az elhangzottakról. Ebéd után
csendes pihenõ, közös séta, illetve egyéni
lelkigondozói beszélgetésekre volt lehetõség.

Ahol az Ige meghallgatásra 
talál

Az együttlét légkörét különösen mélyítették
az igehirdetések. A harmincnyolc éve béna
férfi, akit Jézus szava meggyógyított, nem
ismerte szabadítóját. Jézus nem a Bethesda
vízével gyógyította meg a beteget. Isten át-
érezte a magányos, beteg ember nyomorú-
ságát. A történet folytatása bizonyítja, hogy
a testi-lelki beteg orvosa, gyógyítója egye-
dül Jézus Krisztus. Isten világosan megmu-
tatta ennek az embernek és nekünk is, hogy
ki vitte végbe ezt a csodát.

Az alkoholizmus olyan betegség, ame-
lyet egyedül csak Jézus Krisztus tud gyó-
gyítani. Az orvosi kezelés nem helyettesíti a
kimondott lelkigondozást. Ma is sokan
vannak ilyen testi-lelki betegek, bátortala-
nok, tehetetlenek. Aki találkozik Jézus
Krisztussal, annak nincs szüksége gyógy-
vízre, szent helyekre, „csodatevõkre”. Jézus
ma is csodát tesz mindenütt. Ma is szól hoz-
zánk és hív bennünket Igéje által, kimon-
dott szavával cselekszik: „Kelj fel, vedd a
nyoszolyádat és járj”.

Napjainkban sokat beszélnek testi és
lelki betegségekrõl. A kettõ szoros kapcso-
latban van egymással, vagyis a lelki szenve-

dés, a lélek betegsége gyakran okozhat testi
megbetegedést. Ezért kell tisztázni dolgain-
kat Istennel, becsületesen megvallani bû-
neinket. Válaszul Istentõl erõt kapunk a
mindennapi élethez, munkánk elvégzésé-
hez. A tönkrement életû emberek olyan lel-
kiállapotban vannak, ahol Isten Igéje meg-
hallgatásra talál, a kudarcok sok esetben
odavezetik õket.

Hit és imádság – lelki kezeink

Aktuális kérdéseink kerültek terítékre a
vérfolyásos asszony történetében is: testi-
lelki betegség, a magány, az egyedüllét, az
elszigeteltség. A nõ félénken közeledett
Jézushoz a tömegen keresztül, és megérin-
tette az Úr ruhájának szegélyét. A hit és az
imádság az a lelki kéz, amely a Krisztusban
levõ erõt megragadja, és az Õ gyógyító,
megújító, megszentelõ ereje beleárad a szí-
vedbe, a mindennapi harcaidba, feladataid-
ba, hatásai láthatóvá válnak az életedben.

A Krisztussal való kapcsolat által vál-
tozás történik bennünk! Megújulás, gyó-
gyulás! A titkon meglett boldog tapasz-
talásnak – a kicsinyke hit egy mozdulatából
– nyilvánvalóvá kell válnia. Így növekszik
Jézus dicsõsége. A megvallott hit, a bizony-
ságtétel elkötelez Krisztus mellett, tovább-
segít az úton.

Isten irgalmából évente többen szaba-
dulnak, rendezett szellemi-lelki állapotban.
Íme, egyik szabadult testvérünk vallomása:
„Az igehirdetések, bibliaolvasás nyomán
meg kellett látnom, hogy nem csak az ivás
probléma az életemben, hanem sok más

bûnöm is van. Ebben a megkötözöttségben,
rabságban, nem csak ittam, hanem gyakran
a családomnak, környezetemnek is sok gon-
dot okoztam. Isten Igéje azonban nem ha-
gyott nyugodni addig, míg meg nem aláz-
tam magam, le nem borultam eléje. Mert
addig nincs szabadulás, ameddig igazán,
õszintén be nem vallom bûneimet. Csak a
Krisztus általi szabadítás tud megtisztítani.”

Az iszákosmentés kettõs életmentés.
Megment a pusztulástól, a fizikai haláltól,
másrészt pedig Istenhez, Krisztushoz, az
Élethez való visszajuttatást jelenti.

A gyógyítóhét végén Jézus az Õ megtö-
retett testének és kiontott vérének jegyeivel
erõsített meg bennünket.

KOMÁDI SÁNDOR

„Az iszákosmentés kettős életmentés”

Tisztázzuk dolgainkat Istennel. Archív felvétel

SZÁMADÓ ERNŐ
Megnyugvás

Mily szörnyû az élet,
Mégis szépnek látom.
Nekem ez a világ, 
Muzsikáló álom.
Olyan gazdag vagyok!
Dúsabb, mint egy nábob,
Magaménak érzem
Az egész világot.
Nem azt hányom-vetem
Ami éppen nincsen
Meglátom azt, amit
Megadott az Isten.
Véges dolgokban is
A végtelent érzem
Rab vagyok és mégis
Szabadság a részem.
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Misztótfalunak a Szatmár-nagybányai mû-
út sávjai által közrefogott, kõkerítéssel is kö-
rülvett református temploma viszonylag
híven õrzi XV. századi állapotát: gazdagon
profilozott csúcsíves nyugati kapuja, ülõfül-
kéje, szemöldökgyámos sekrestyekapuja és
tabernákulumfülkéjének sajátos kialakítású
kerete gótikus faragványok, ablakainak
mérmûit azonban kiszedték, szentélyének
boltozatát lebontották. Héjazata és alacsony
hajlásszögû, alulméretezett fedélszéke is
cserére szorul, ezért a közeljövõben felújí-
tását tervezik. Tornya 1893-ban épült hozzá.

A Tisza mellett fekvõ máramarosi
Hosszúmezõ templomának középkori ere-
detérõl inkább csak arányai tanúskodnak,
csúcsíves ablakzáradékaiban nem találunk
mérmûveket. Támpilléreket és diadalívet nél-
külözõ sokszögzáródású szentélyét fiókos
donga- és élkeresztboltozat fedi, nem kizárt
azonban, hogy eredetileg bordás szerkezete
volt. Egy falkutatás itt is napfényre hozhat
még egyéb középkori elemeket.

Kisebb méretû késõ gótikus református
templom áll Szamosardó fölött egy domb-
tetõn. Hajóját és a nyolcszög felével záródó,
két boltszakasznyi hosszúságú szentélyét
kéttagú támpillérek erõsítik, a hajónál
aszimmetrikus elrendezésben. A szentély
északi oldalához az egykori sekrestye he-
lyére 1958-ban harangtornyot építettek. A
deszkamennyezetes templom ablakaiból
hiányoznak a mérmûvek. Nyugati kapuja
félköríves, a sekrestyekapu pedig szemöl-
dökgyámos, mindkettõ csavart kanellúrájú
lábazatról induló, hengertagos bélletû. Dia-
dalívét utólag alakíthatták félkörívessé,
konzoljai fölött az egykori diadalívkereszt
fészkei láthatók. Az egyik déli saroktám-
pillér vízvetõ fölötti kváderén fekvõ helyze-
tû Drágffy-címer található, valószínûleg

Drágffy János patronátusa nyomaként. A
hajó északi falán, a felsõ párkány alatt sti-
lizált függõ liliom- vagy tulipánsoros festett
díszítés fut végig. 1928-ban a szentélyben a
padló javítása alkalmával sírkamrákat
találtak.

Ippen egy 1327. évi birtokosztályban
említik a Szent András tiszteletére épült
templomot, melynek hajóját õrzi a mai re-
formátus templom. A XVIII. században egy-
séges, tagolatlan belsõ terû teremtemplom-
má átalakított, majd portikusszal és to-
ronnyal bõvített épület 5,94x6,55 (vagy 9,30?)
m-es belsõ méretû nyugati fele képezi a
középkori épületmagot, déli homlokzatán
egy-egy befalazott és vakolatsávval jelölt
ablakkal illetve kapuval. A 2002-2003-ban
végzett tatarozás alkalmával a déli közép-
kori hajófalszakaszon három befalazott ab-
lakot figyeltek meg, kutatásra azonban, saj-
nos, nem került sor, noha a legjobb alkalom
kínálkozott erre, s lehetõség nyílt volna a
feltárt középkori elemek bemutatására. A
templom két XVII. századi, a Bideskuti csa-
lád tagjainak emléket állító sírkövet is õriz. 

Az 1909. évi, Sztehlo Ottó általi átépí-
tése elõtt a krasznai református templom
szabálytalanságaival, robosztus arányaival a
provinciális gótikát példázta. Hajójának –
éppúgy mint Csehen – csupán a nyugati vé-
ge és a diadalívhez csatlakozó szakasza ma-
radt meg. Déli bejárata elõtt eredetileg nyi-
tott, dongás portikusz állt. Fõkapujának
csak csúcsíves záradékát tagolja homorla-
tokkal közrefogott körte és félkörte profilú
béllet. A szentély tompa csúcsíves ablakai-
ból hiányoznak a mérmûvek, és hiányoztak
– az átalakítás elõtti években készült fotó-
kon – a hajó három déli ablakából is. Pataki
Asztalos János 1736-ban festett kazettás fa-
mennyezete fedi jelenleg a hajót, kétsza-

kaszos, a nyolcszög öt oldalával záródó
szentélye pedig keresztboltozatos, sarkait
tagolatlan támpillérek erõsítik. A boltozaton
hat üres pajzs függ, bordáit átfaragták. A
boltozattartó gyámokat valamelyik átalakí-
tásakor a felismerhetetlenségig lefaragták,
és talán ugyanekkor a sekrestyebejáratot és
a pasztofóriumot is. Ép maradt viszont dé-
len a csúcsíves ülõfülke. A négyszintes
homlokzati tornyot – mely részben talán
XVII. századi lehet – elegáns négyfiatornyos
sisak fedi.

Krasznahorvát református temploma
kisméretû, falusi késõ gótikus templom re-
neszánsz részletekkel, sokszögzáródású
szentéllyel és 1741-ben festett famennyeze-
tes hajóval. Mind déli, mind pedig nyugati
kapuja egyenes szemöldökû, gazdagon ta-
golt faragvány a XVI. század elejérõl, felte-
hetõen egykorúak a templommal. Elõbbit
fogsoros párkány zárja, szárköveinek alsó,
négyzetes mezõiben rozetták helyezkednek
el. A déli kapu béllettagolása sajátos, pro-
vinciális megoldású. Körbeírt halhólyagpár
illetve a csúcsívbe futó osztópálca alkotják a
félköríves és csúcsíves mérmûvek záradé-
kát. A kétlépcsõs támpillérek alsó vízvetõi
alatt hat, mélyített mezejében reliefszerûen
díszített kváder található. Van köztük goti-
záló vakmérmû, nyolcszírmú rozettapár,
kettõs, átlós állású levélköteg – köztük sza-
kállas fõvel –, lilompár gyöngysorral és egy
ismeretlen címer, a pajzs felsõ ívhajlatában
rozettával: bal mezejében négy farkasfog,
jobb oldalán pedig egy nyeles, hangvilla
alakú tárgy látható.

A haranglábban felállított harangot
1669-ben öntötte a XVII. század második
felének egyik legismertebb mestere.
Felirata: „In honorem Dei Fudit Me Mathias
Vlrich in Eperies. Anno 1669”.

EMŐDI TAMÁS

Műemléktemplomok a Partiumban (10.)

Hosszúmező templomának középkori eredetéről
inkább csak arányai tanúskodnak

A krasznai templom korábban a provinciális
gótikát példázta

Ipp temploma két XVII. századi, a Bideskuti család
tagjainak emléket állító sírkövet is őriz
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A hagyományoknak megfelelõen, a Nagy-
váradi Református Gyülekezeti Szövetség
szervezésében tartott ünnepi, reformációi
istentiszteleten vehették át a 2012. évi kitün-
tetettek a presbiterek számára alapított
Czeglédi-díjakat – egy-egy díszes oklevelet
és Deák Árpád plakettjét. Összeállításunk-
ban az elhangzott dicsérõ beszédekbõl köz-
lünk részleteket, melyeket Veres-Kovács
Attila lelkipásztor bocsájtott szerkesztõsé-
günk rendelkezésére. 

Nemes Lujza – Nagyvárad-Rét
Nemes Lujza református keresztyéni

vallásossága nem merül ki pusztán a meg-
szokott templomba járásban, hanem sokkal
több annál. Isten-szeretetét, gyülekezetéhez
és templomához való ragaszkodását, szoros
kötõdését nemcsak hívõ felmenõitõl örököl-
te, hanem õ maga is hittel gyakorolja. Im-
már tizenkét esztendeje presbiterként is
szolgálja a Nagyvárad-Réti Egyházközsé-
get, de mellette részt vállal az egyházkerü-
let presbiteri szövetségének elnökségi mun-
kájában is. Gyülekezeti és kerületi szinten
nagy szorgalommal veszi ki részét a válto-
zatos szolgálatból.

DR. PÁLFI JÓZSEF lelkipásztor

Póti Pál – Nagyvárad-Szõlõs
Elõbb egyháztagként, majd presbiter-

ként jelentõsen kivette részét a gyülekezeti
munkákból. Jó hangú, jó kedélyû énakkari
tagként is, áldozatra kész hívõként is, no
meg kétkezi mesterként is. A gyülekeze-
tünkben elvégzett sokrétû munkája jó ideig
fogja õrizni tehetségét. Társaival együtt ke-
rítést készített, tetõt fedett, a szerelésekben,
javításokban, újításokban, átalakításokban
állandóan részt vett. Felesége ebben is társa:
asszonytestvéreivel a munkálatokat végzõ
férfiak számára sütött-fõzött. Férje oldalán a
hitvestárs is tevékenyen vesz részt a gyüle-
kezeti munkában. 

SZŰCS IMRE lelkipásztor

Balog Árpád és Balog Erzsébet –
Nagyvárad-Csillagváros
Balog Erzsébet gyülekezetünk nõszö-

vetségi elnökeként alaposan kivette részét
az egyház életében, valódi szolgáló ember-
ként igyekezett megtartani a közösséget.
Kaligrafikus írásával naplóban örökítette
meg a Nõszövetség életének eseményeit.
Balog Árpád 12 évig tartó presbitersége ide-
jén igazolta segítõkészségét, hûségesen
munkálkodott egyházközségünk lelki meg-
erõsödéséért, de különösen kivette részét az
építkezési munkálatok lebonyolításában.

Példás házasságuk és hitbeli életvitelük
követésre méltó nagyváradi magyarságunk
lelki egészségének helyreállításához és megõr-
zéséhez. A széthulló családok világával szem-
ben, õk az egészséges szilágysági református
szellemiséget élik meg itt, Nagyváradon. 

VINCZE ZOLTÁN és VINCZÉNÉ PÁLFI JUDIT lelkipásztorok,
BARNA ANTAL főgondnok

Féth Irén – Biharpüspöki
Egész élete e településhez kötõdik, mely-

nek szellemisége és hagyományai meg-
határozták késõbb egész életét. A meleg,
családi légkör, melyben felnevelték, biz-
tosította számára azt a lelki gazdagságot és
örökséget, amelyet megõrizve, reménye
szerint, késõbb átadhat az övéinek. Ez telje-
sedett be 46 évvel ezelõtt, amikor házassá-
got kötött azzal, akit Istentõl kért el hûséges
férjül. E házasságból három gyermek szü-
letett, majd lett gazdagabbá hat unokával.

Miben rejlik mindig megújulni kész,
Isten áldásával kísért életének titka? Akár-
mit tett is, közben élõ kapcsolatban maradt
Istennel. Innen táplálkozik kitartása, határo-
zottsága és szelídsége. A mindenki iránti fe-
lelõs szeretetrõl Isten útmutatása szerint
gondolkozik. Ennek édes terhével vállalja a
közösségért való szolgálatot.

SZEKERES SÁNDOR lelkipásztor

Kelemen József – Nagyvárad-Velence
Kelemen József a hûséges emberek faj-

tájából való. Januárban lesz 37 éve, hogy
megszakítás nélkül dolgozik asztalosmes-
terként ugyanazon a munkahelyen, a Lem-
nul Szövetkezetben. Bizonyára ugyanilyen
hûséges lett volna továbbra is presbiteri
tisztségéhez, melyben 9 évet töltött el, ha
nem következik be egészségi állapotának
romlása. Így is a presbiteri szolgálatban el-
töltött esztendõk számos lehetõséget kínál-
tak számára, hogy az Úr hûséges sáfáraként
dolgozzon gyülekezetépítõ munkánkban.

Voltak bátor kiállásai is, amikor a gyüle-
kezet viharos éveket élt át. Véleményét
felsõ egyházi tisztségviselõk elõl sem titkol-
ta el, amikor a gyülekezet jó rendjének a
megõrzésérõl volt szó. Merte az igazat szó-
lani alkalmas és alkalmatlan idõben (2Tim 4,2),
ahogy az Ige mondja.

FARKAS ANTAL lelkipásztor

Szabó Lajos – Nagyvárad-Rogériusz
A Nagyvárad Rogériuszi Egyházközség

presbitériumának 1993 óta, megalakulása
kezdetétõl tagja. Miután az egyházközség
Fazakas Sándor lelkipásztor vezetésével és a
Presbitérium messzemenõ támogatásával
ingyenes bérletbe kapta a templom építésé-

hez szükséges területet, Szabó Lajos az elsõ
„kapavágástól” kezdõdõen aktívan kivette
részét a gyakorlati tennivalókból is.

Mindeközben hûséges látogatója ma-
radt az istentiszteleti alkalmaknak is, és
gyülekezeti szolgálatát mondhatni teljes
értékûvé tette az által, hogy 1990 júliusától,
azaz megalakulásától tagja a mára már 2
hanghordozót is megjelentetett Nagyvárad
Rogériuszi Református Énekkarnak. Meg-
fontolt, bölcs hozzászólásaival a Presbité-
rium véleményformálásának is békességes
alakítója.

KEREKES JÓZSEF lelkipásztor

Gróf Piroska – Nagyvárad-Õsi
Nagyvárad-Õsiben elõbb templomos

gyülekezeti tagként tartottuk számon, aki a
kis gyülekezet fejlesztésének tervét gazdag
adományaival támogatta, majd bekapcsoló-
dott a belmissziói szolgálatba. Tagja lett az
Árva Bethlen Kata Nõszövetségnek, a gyü-
lekezet énekkarának. Presbiteri szolgálatát
mindig alázatos szívvel és lélekkel, valamint
a templomhoz ragaszkodó szeretettel foly-
tatta. Gyülekezetünkben kedves férjével
együtt igazi példát mutatnak a fiataloknak
és családoknak a templomlátogatás, igehall-
gatás és szeretetszolgálat szerteágazó terü-
letein.

CSŰRY ISTVÁN püspök

Kiss Gyula – Nagyvárad-Újváros
Kémeren született. Az otthon szelleme,

vallásossága meghatározó egész életére.
Mint annyian mások, Kiss Gyula is megél-
hetését a nagyvárosban kereste. Fémforgá-
csolóként dolgozott, és elsõ pillanattól be-
kapcsolódott az egyházi életbe, hisz a temp-
lom, a vallás lehetett az a kapocs, ami össze-
kapcsolta a maga mögött hagyott otthont az
itt talált otthonnal. Alig egy év után az újvá-
rosi gyülekezet presbiterének, majd 10 éve
gondnokának választotta, mely tisztségé-
ben a mostani választáskor is megerõsítette.

Szolgálatára a hûség jellemzõ. Bölcs ta-
nács vagy bármilyen kétkezi munka – õ
mindenre készen áll és csendes alázattal
szolgálja Anyaszentegyházát, gyülekezetét.

HERDEÁN GYÖNGYI, SÁNDOR LAJOS lelkipásztorok

Ádám Sándor – Nagyvárad-Olaszi
Nem a nagy szavak, de az õszinte tettek

embere. Határozottsága és az egyháza iránt
érzett felelõssége okán kiérdemelte, hogy a
gyülekezet gondnokává választották 1996-
ban. Belsõ vívódások, látható és hallható
küzdelmek ideje volt az õ gondnokságának
16 éve a presbitérium többi tagjával együtt.
Ezalatt megépült a gyülekezeti ház, a
Lorántffy Központ, többszöri templomfel-
újítás és tetõfedés gondja sûrítette életét az
egyházban. Mindez lehet, hogy elfárasztja a
lelkes embert is, de hogy hitét nem csorbít-
hatja, az bizonyos. Az õ hite is csak megerõ-
södött ezalatt a 23 küzdelmes év alatt, amíg
a gyülekezet vezetõségében vállalt szolgálatot.

VERES-KOVÁCS ATTILA lelkipásztor

Czeglédi-díjas presbiterek – 2012
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Eszem – leszem Adorjáni László karikatúrája

Sokszor hiányoljuk egyházainkból az ismert
közéleti személyiségek jelenlétét. Nyilván
nem a rossz értelemben vett celebeket ér-
tem alattuk, hanem azokat, akik a ma diva-
tos médiamajomkodás nélkül, becsületes
munkával kerültek a figyelem és a meg-
becsülés középpontjába és magaslatára.

Ezért is örültem, amikor az egyik ma-
gyar református portál mert nyitni és nyo-
mába eredt a kérdésnek, amely mindannyi-
unkat érdekelhet: hogyan látnak minket az
elkóborolt bárányaink? Õk hogyan gondol-
kodnak hitrõl és egyházról? A szóban forgó
beszélgetésben a hitét nem egyházi közeg-
ben gyakorló Cserhalmi György, ismert és
elismert színész vallott errõl.

Õszinte volt, kendõzetlen, kritikus, de
érzésem szerint nem bántani akaró. Olyan,
amilyen egy elkóborolt bárány lehet.
Sértett, kritizáló, keserû, de lelkében mégis
Istenre és közösségre vágyó. Elõbbit
hangosabban ki is mondja, utóbbit már
sokszor csak mi kell keressük a mondatai
között, a lélek apró rezdüléseiben.

Nos, ezen a ponton ez fontos, rég hiá-
nyolt és jó szándékú kezdeményezés irányt
vesztett, kisiklott. Sokan megsértõdtek.
Számos hozzászóló kikérte magának a szí-
nész „egyházkritikáját”, mely szerintük egy
önelégült és vádaskodó ember megnyil-
vánulása.

A „sértettek” figyelmét a cikk szerzõje
próbálta az eredeti célhoz visszairányítani:

felháborodás helyett vagy éppen mellett,
meghívhatná valaki az interjúalanyt egy va-
sárnapi istentiszteletre. Megjegyzem, az ap-
ropó megvan hozzá: a színész többször is
említette az evangélium, a jóhír hirdetésé-
nek fontosságát, szükségességét.

Számtalanszor elmondjuk tanácskozá-
sainkon, megbeszéléseken, hogy túl belter-
jesek vagyunk, nehéz felkelteni az Igére az
elcsatangolt bárányok, a keresõk figyelmét.
Integrálni, megszólítani szeretnénk, és errõl
számos programunk, beszédünk és jegyzõ-
könyvünk tanúskodik majd az utókornak,
de úgy tûnik, hogy még mindig nem tu-
dunk meghallgatni.

Vagy, ha mégis, megszokott reflexeink-
kel feléje akarunk kerekedni, sarokba akar-
juk szorítani, hogy „nem úgy van az öcsém,
ahogy te gondolod!” Görcsösek leszünk és
csapkodunk, ha a világ – kérdésünkre (!) –
nem az általunk várt sztereotip, udvarias,
dicsérõ válaszokat mondja. Hanem valami
mást. Sok év, évtized egyháznélküliségének
keserûségét, fájdalmát.

Nem tudom, hogy az elcsatangolt bá-
ránynak az ingerült és gyerekes kiosztó vá-
laszokból mi szûrõdött le a maga számára,
de attól tartok nem az, hogy vasárnap dé-
lelõtt szívesen elmenne egy templomba.

Megéri visszalapozni, vajon a jó pász-
tor, hogyan is csinálta mindezt?

FÁBIÁN TIBOR

TOLLVONÁS

Elkóborolt bárányaink...

Gyurka is elnevette magát, kicsit odébb lök-
ve lábával a kis totyogót… És talán már el is fe-
lejtette szerencsétlen helyzetét. Talán gyermeki
szívében, agyában fel sem merült a félelem. Ő
csak sírt, mert fázott, mert nem érte utol az apját,
mert elveszítette nyomát. Az lehetett a legna-
gyobb baja, hogy imádott szülője ez egyszer
nem vihette magával. Milyen is a gyermeki lélek?
Annyira bizakodóan jónak látja mostoha sorsát,
hogy megbocsátó hite, szeretete sosem véli
rossznak még a „bitang” családfőt sem. Ha el
akarja érni szeretett atyját, ragaszkodása nem
ismer akadályt: nincs elég magas kerítés, mély
árok, nagy hófúvás, talpat felsértő, tövises tarló.

Visszafelé apám is elkezdett dideregni. Az ő
nadrágjára, ingére is ráfagyott a hó, fekete haja
szárnyként csapkodta forró, verejtékes hom-
lokát. „Holnap viszek szegényeknek egy talpfát a
tűzre”.

Ez volt első embermentő cselekedete. De ő
sosem gondolt így vissza rá, mert úgy vélte,
hogy jókor volt, jó helyen és saját nagy szeren-
cséjére megmenthette ezt a kisfiút a korai ha-
láltól. Ez volt akkori délutánjának küldetése,
mivel őt ott akkor Valaki a dombra felküldte.

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

A hűség
Ruth különös története háromezer év távla-
tából ma is idõszerû. Egyszerû alakja nem
merült a feledésbe, pedig nem volt sem pró-
fétanõ, sem királynõ, sem ünnepelt hõsnõ.
És mégis nevét viseli egy négy fejezetbõl
álló szép könyv a Szentírásban. Ruth neve
nem a fentiek névsorába sorolható, hanem
helye: a szorgalmas földmûvelõ nép leányai
között van. 

Ruth könyve a héber Bibliában azon öt
tekercs (megilloth) egyike, melyeket a zsi-
dók nagy ünnepein szoktak felolvasni. A mi
Szentírásunkban Ruth könyve a Bírák és a
Sámuel könyvei között található, mintegy
összekötõ fonalat képezve a két könyv kö-
zött, és egyben útmutatást is adva Dávid ki-
rály származására vonatkozóan.

Ruthnak Boázzal folytatott párbeszédé-
bõl megtudunk két igen fontos tényt:
idegen nép leánya lévén, megtalálta helyét
az idegenségben, a számára idegen város-
ban. Személye két nép barátságát hivatott

példázni. Abban a korban ez nagy dolog
volt. Idegen nép közé ment tiszta ismeret-
lenségbe, mert szíve ezt parancsolta. 

Ruth követte élete során anyósát. Íme, a
hûség mintaképe! Késõbb sem volt félté-
keny anyósára, mert megszületett gyerme-
két örömmel adja annak kezébe. A történet
bizonyítja, hogy a sok másféle tapasztalat
ellenére, anyós és meny között is lehet
õszinte szeretet, mély barátság, súlyos áldo-
zatokat is vállaló összetartozás.

A történet nemes lelkû. Szereplõi nem
tudták, amit mi tudunk: hogy jóságuk jutal-
ma a megszületendõ Gyermek lesz, kit a
próféták elõre megjövendöltek.

Boáz személyében elõttünk áll a derék
izraelita földmûves, aki a maga szolgáival
meghitt és szeretetteljes viszonyban volt.

A Ruthoz hasonló, nemesen cselekvõk-
rõl mondotta Jézus: „De mondom néktek,
hogy sokan eljönnek napkeletrõl és nap-
nyugatról és letelepednek Ábrahámmal,
Izsákkal és Jákobbal a mennyek orszá-
gában”. (Mt 8,11)

BÁNYAI LÁSZLÓ

JÉKELY ZOLTÁN 

Esztendeink
Szántottunk szép szenvedéssel,
Boronáltunk békességgel,
Vetettünk könnyhullatással,
Nem arattunk nagy vígsággal.
Ugye, nem hazug az Írás,
Hogy megtérül mind a sírás,
S kik könnyhullatással vetnek, 
Nagy vigassággal aratnak.



ÉLESDI PRESBITEREK ESKÜTÉTELE.
Október 28-án, a délutáni istentisztelet ke-
retében esküt tett az Élesdi Református Egy-
házközség újonnan, illetve újraválasztott
presbitériuma, valamint gondnokai. Az
ünnepi alkalmon a Hozsánna kórus szol-
gált. A presbitérium határozata értelmében
tiszteletbeli presbitereket is avattunk:
Kovács Lajost, 42 évi szolgálatát megkö-
szönve, valamint Fejes Györgyöt, 20 évi
presbiteri és gondnoki szolgálatát követõen.

A gyülekezeti alkalom szeretetvendég-
séggel zárult az új gyülekezeti házban,
ahová az istentisztelet minden résztvevõje
meghívást kapott.

DÉNES ISTVÁN

KONFERENCIA ÉS SZAKMAI NAP A
REFORMÁCIÓ JEGYÉBEN. Október 27-én,
Nagyváradon került sor az õszi kántorkon-
ferenciára, melyre egy partiumi és két ma-
gyarországi elõadót hívtak meg. A reformá-
ció jegyében szervezett szakmai értekezés
reggeli áhítattal vette kezdetét, majd ifj.
Geréb Miklós lelkipásztor A genfi zsoltárok
évszázadai címmel tartott elõadást. A genfi
zsoltárok megjelenésének 450. évfordulóján
a zsoltárok népszerûségérõl, dallam és
szöveg kapcsolatáról, néhány zsoltár mai
feldolgozásáról is szó esett. Ezeknek bib-
likus tartalma, imádságos és hitvalló jellege
a reformáció kezdetétõl meghatározza a
protestáns egyházak lelkületét. A zene a
reformáció szívverése volt, Kálvin számára

nem volt fontosabb a prédikáció, mint a
gyülekezeti éneklés.

A református énekkincs egy másik érté-
kes részét képezik a régi magyar énekek,
melyekrõl Berkesi Sándor debreceni tanár,
karnagy értekezett A reformáció korának
magyar ének-irodalma címmel. A gazdagon
illusztrált, közös énekléssel egybekapcsolt
történelmi idõutazás során felvillantotta a
legszebb históriás énekeket, hitvalló õseink
egyszerû, nemes, népdalszerkezetû vallásos
énekeit, mint pl. az Uram Isten, siess minket
megsegíteni, Siess, keresztyén lelki jót hallani,
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege
kezdetûeket. Az elõadások sorát Kiss Zoltán
orgonamûvész-tanár folytatta, aki Nyíregy-
házáról érkezett, ezúttal az orgonák törté-
netével ismerkedhettek meg a résztvevõk.
Közbenjárásával gazdag könyvszállítmány
érkezett Budapestrõl, a kántori szolgálathoz
szükséges hasznos segédanyagok, melyek
megvásárolhatók az Egyházkerületnél.

Az elõadást karvezetés óra követte, me-
lyen már a délutáni hangversenyre is ké-
szültek a résztvevõk. A nagyvárad-újvárosi
templomban tartott zenés áhítaton Farkas
Zsolt elõadótanácsos hirdetett igét, majd a
Partiumi Keresztény Egyetem néhány hall-
gatója által összeállított mûsor hangzott el,
Brugós Anikó tanárnõ vezetésével. A
Nagyváradi Kántorok Kórusa spirituálékat
adott elõ, majd a Kántorképzõ Tanfolyam
énekkara szolgált. 

OROSZ OTÍLIA VALÉRIA

SZERK. MEGJ.: Több olvasónk felhábo-
rodottan jelezte, amit magunk is tapasz-
talunk, hogy idõrõl-idõre olyan szerzõk
tollából is megjelennek lapunkban írások,
akik más fórumokon és helyszíneken a
Harangszót lejáratni igyekeznek. Mivel
nem szeretnénk senki lelki hasadását elõ-
segíteni, ellenben a lap iránti lojalitás mini-
mális szintje elvárható minden szerzõnktõl,
ezért felkérjük mindazokat, akik magukra
ismernek, hogy a jövõben változtassanak
kettõs magatartásukon vagy forduljanak
más médiumokhoz írásaikkal. A szerk.

REFORMÁTUS RÁDIÓMÛSOROK.
Szombatonként, délelõtt 10 órától jelent-
kezik a nagyváradi Partium Rádió hullám-
hosszán a HarangSzó címû rádiómûsor,
Ghitea-Szabó József Levente szerkesztésé-
ben. Ugyanezen a címen a szatmárnémeti
City Rádióban, szintén szombaton, délután
6 órától hallható református mûsor. Szer-
kesztõ: Rácz Ervin. A Mária Rádióban hall-
ható Református félóra szerkesztõje Veres-
Kovács Attila. A mûsor péntek délelõtt 10.30

órától a Partiumban, míg a vasárnap este
19.30 órától kezdõdõ ismétlés egész Erdély-
ben hallgatható. 

HARANGSZÓ – A KIRÁLYHÁGÓ-
MELLÉKI REFORMÁTUSOK LAPJA.
Lapunk kéthétrõl kéthétre nyújt lelki
táplálékot, keresi a református keresztyén
választ a mai ember kérdéseire. Beszámol
gyülekezeteink és külhoni református test-
véreink életébõl, egybekapcsolja olvasóit
határon innen és túl. A folyton változó
mában igyekszik rámutatni arra, aki tegnap,
ma és mindörökké ugyanaz: Jézus Krisz-
tusra, aki az út, az igazság és az élet. 

Legyen ön is tagja a királyhágómelléki
református olvasók nagy családjának! 

Harangszó
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja

ISSN 1221 - 0323
Megjelenik kéthetente. Ára 1,50 lej.

Felelős szerkesztő: Fábián Tibor. Tördelőszerkesztő: Petrikó Ildikó. Korrektor: Oroszi Kálmán. Külmunkatársak: Balázsné Kiss
Csilla, dr. Csohány János, Kupán Árpád, Lőrincz Lóránd-Péter, Orbán Levente, Tóth Zsigmond. Szerkesztőségi elérhetőségek:
Harangszó, 410001, Oradea (Nagyvárad), str. Moscovei (Szilágyi Dezső u.) nr. 14. Tel.: 0259-416-067. E-mail:
harangszo@yahoo.com. Honlap: www.kiralyhagomellek.ro, www.harangszo.blogspot.com. A lapban megjelent cikkek nem
feltétlenül a szerkesztőség álláspontját tükrözik. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapterjesztés: 0259-435-386
(Igazgatótanácsi Hivatal).
Készült a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám nyomdájában. Felelős vezető: Wagner Erik.

8 HÍRVIVO Harangszó

IDÉZŐJEL
„Gaztettek néma tanúi lettünk, minden hájjal
megkentek vagyunk, kitanultuk a tettetés meg
a köntörfalazás művészetét, tapasztalataink
alapján bizalmatlanná váltunk az emberek
iránt, és sokszor adósak maradunk nekik az
igaz és őszinte szóval, az elviselhetetlen
konfliktusok közepette puhánnyá vagy akár
cinikussá is lettünk – vajon használhatók
vagyunk még? Vajon az erőszakkal szembeni
belső ellenálló képességünk elég erős,
önmagunkkal szembeni őszinteségünk elég
kíméletlen maradt-e ahhoz, hogy vissza-
találjunk…”

DIETRICH BONHOEFFER

Az élesdi gyülekezet presbitériuma, lelkészükkel

Tiszteletbeli presbitereket is avattak


