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Pünkösd lezárta ünnepeink sorát. Megéltük
egyéni és a gyülekezet közösségében a kará-
csonyt, a Megtartó eljövetelének sorsfordító
ünnepét. Megálltunk döbbenten a kereszt
alatt. Benéztünk kétkedve, mégis örvende-
zéssel a nyitott sírba, és meghallottuk a
minden kételyt, hitetlenséget legyõzõ evan-
géliumot, az élet diadaláról szóló híradást:
„Én élek, ti is élni fogtok“ (Jn 14,19). Érthetet-
lenül néztünk a mennybe távozó, trónját el-
foglaló gyõztes Krisztusra, és mi is vettük
pünkösdkor, az egykori tanítványokhoz
hasonlóan, a Szentlelket, a mi „Pártfogónkat“,
aki vígasztal és mindörökké velünk marad.

Ünnepeink sora egy merõben új helyzet
kialakulására mutat: végérvényesen legyõze-
tett a halál, és diadalmaskodott az élet! Mind-
az, ami akkor, és ott történt, reánk is vonat-
kozik, rólunk is szó van, minket is érint eme
sorsdöntõ, a mi életünket is meghatározó
eseményekrõl szóló örömhír. Nem amolyan
„papos“ szólamok ezek, hanem olyan tények,
amelyek Istenünknek, kegyelmes Atyánknak
hatalmáról és szeretetérõl beszélnek.

Hogyan tovább? Ez a mi kérdésünk ün-
nepeink végén, a hétköznapokban, tovább az
ünnepek nélküli idõszakban. Különösebb
változás nélkül visszazökkenünk a hétközna-
pokba? Továbbra is éljük az eddigi megszo-
kott életrendünket? Pünkösd ugyanis döntõ
változást jelent a mindenkori ember életében!
Isten tágra nyitotta mindnyájunk számára
kegyelmének ajtaját és egy új életformát
ajándékozott nekünk, ami meglátszik, meg
kell látszódnia egyéni és közösségi életünk-

ben egyaránt. Isten, aki a teremtéskor rajtunk
kívül cselekedett, Krisztusban érettünk tett
meg mindent üdvösségünk érdekében, pün-
kösdkor bennünk akar új életet munkálni. A
Szentírás arra tanít, hogy a Szentlélek vezérlõ
hatalom (Róm 8,14), és akiket vezet és irányít,
azok Istennek gyermekei.

Nem vagyunk egyformák. Mindnyájan
más és más körülmények között élünk. Más a
gyermek, más a felnõtt és ismét más a meg-
öregedett ember helyzete. Abban azonban
egyek vagyunk, hogy Isten mindnyájunknak
adta a fiúság Lelkét, az újjáteremtõ és vezérlõ
hatalmat. Ezekben a különféle élethelyzetek-
ben lehet, Istenünk atyai jósága szerint, új
életben járni. Akik vették a Lelket az elsõ
pünkösd napján, egyszerre egy akarattal
álltak egymás mellett Jeruzsálem piacán, kü-
lönbözõ helyekrõl, tartományokból érkeztek,
más-más nyelven beszéltek, mégis értették
egymást, örömmel hallgatták az evangéliu-
mot, és változás következett be életükben.
Ahol a Lélek jelen van és munkálkodik, ott
„mássá“ lesz az ember: egyszerre érti Istenét
és embertársát, és tudja, hogy mi a teendõje.
Az elsõ pünkösd után, az öntelt, magabiztos,
tekintélyes farizeus: Saul, Damaszkuszba in-
dult lihegõ öldöklési vággyal, hogy pusztítsa
az elsõ keresztyéneket, de nem a fõtanácshoz
érkezett elõzetes megbízottként, hanem mint
új ember lépett be Ananiás házába, és élete
egészen más irányt kapott: megkezdte apos-
toli szolgálatát (ApCsel 9).
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Test és Lélek
egysége
„Mert a mi országunk mennyekben van,
honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is
várjuk.” (Fil 3,20)

Kedves Testvéreink! A Kárpát-medence
reformátussága négy évvel ezelőtt közös
elhatározással fejezte ki együvé tartozását,
tanúsítva, hogy a Lélek egységét nem lehet
önkényes politikai eszközökkel szétszakíta-
ni. Közös alkotmányunk elfogadása részben
orvosolta a kilenc évtizedes elszakítottság
miatt támadt hiányérzetet, részben pedig
igazolta, hogy Krisztus magyar református
követői csak együtt kereshetik a választ az
utóbbi években elmélyült lelki válságra is.

Hányattatott történelmünk során sok
mindent elvesztettünk: hazát, megélhetést,
sokszor még a holnap reményét is, de Isten-
be vetett bizodalmunk mindvégig megma-
radt. Ezt nyilvánítottuk ki 2009. május 22-én,
a református egység napján, amikor közösen
vallottuk meg, hogy Krisztus a jövő, és mi
együtt akarjuk követni őt.

A mögöttünk hagyott néhány esztendő-
ben is azért munkálkodtunk, hogy egysé-
günk a hit megvallásában, a közös liturgiá-
ban, a misszióban és a szeretetszolgálatban
megerősödjön. Hitvalló őseinkkel együtt mi is
állítjuk, hogy a mi országunk a mennyekben
van, ahol nem lesz fájdalom, kiáltás, könny,
és nem lesz halál (Jel 21,4). A Szentlélek
megtanított minket arra, hogy a történelmi
hiányaink közepette is lássuk Isten megtartó
gondviselésének és kegyelmének örök több-
letét, amely felette nagy bőséggel megha-
ladja minden veszteségünket. A református
egység napja ezért nem veszteségeinkre
emlékeztet bennünket, és nem kötöz hozzá
a fájdalmas múlthoz, hanem éppen ellen-
kezőleg: a jövőben feltáruló lehetőségekhez
fordít. Valljuk, hogy Krisztus nélkül nincs
jövő, és nincs egység, ezért erősítjük meg
évről évre mindazt, amit négy esztendővel
megfogadtunk: „Krisztus a jövő, együtt kö-
vetjük őt!”

2013 májusa

A GENERÁLIS KONVENT ELNÖKSÉGE

(A GK Elnöksége a fenti körlevéllel kö-
szöntötte a Kárpát-medencei magyar refor-
mátus gyülekezeteket, a Magyar Református
Egység Napján.)



„Akarsz-é Jeruzsálembe felmenni és ott
ítéltetni meg ezekrõl én elõttem?”
(ApCsel 25,9b)

Festus Félix utóda, júdeai helytartó volt (Kr. u.
60-62.), teljes neve Porcius Festus volt. Õelõt-
te vádolták be Pált a zsidó papok, akik sú-
lyos vádjaikat nem tudták bizonyítani, csak
felsorakoztatni. Valószínûleg a helytartót le
is fizették, csak azért, hogy Pált elítéltessék.

Festus nem nézi le a római polgárt, Pált,
nem gyûlölte õt szándékosan, mégis halálos
veszedelemnek tette ki, mert anyagi hasznot
remélt a bíráskodásban. Mint bíró nem az
igazság oldalán állt, hanem a haszonlesés ér-
dekelte. A jog embere jogtalanul bánik Pállal.

Mindannyian kerülhetünk, vagy talán
már kerültünk is, olyan helyzetbe, amely-
ben jogtalanul bánnak velünk. Ilyenkor Pál-
hoz hasonlóan kérjük jogainkat, s Krisztus-
ra tekintõ hittel hordozzuk el az igazság-
talanságot, bizakodva várjuk, hogy Isten
javunkra közbelép.

„…mikor vádlói elõálltak, semmi bûnt
nem hoztak fel azok közül, amiket én
sejtettem.” (ApCsel 25,18b)

Római szemmel Pálnak nem volt semmi-
lyen bûne. A zsidóság által felsorakoztatott
„bûnök” csupán üres hazudozások voltak,
mondvacsinált okok az ítéletre, melyek ne-
vetségesek voltak. Festus is belátta és most
helyesen ítélt Agrippa király elõtt, hogy
Pálnak nincs elítélendõ bûne.

Ez a leírás hasonlít Krisztus elítélésének
történetéhez. Pál megtapasztalta, milyen le-
hetett Urának, Krisztusnak elítélése. Pálnak
is ártatlanul kellett szenvednie.

Sokszor mi is ártatlanul szenvednünk a
ránk mondott hazugságok, vádak, hamis
rágalmazások miatt. Az ilyen szenvedést
„megtiszteltetésnek” vesszük, Krisztusért,
hozzá hasonlóan kell sokszor szenvednünk
az evilágiak krisztustalansága és Krisztus-
ellenessége miatt.

„…téged szolgává és bizonysággá rendel-
jelek úgy azokban, amiket láttál, mint
azokban, amikre nézve meg fogok néked
jelenni.” (Ap Csel 26,16b)

Pál büszke és öntelt ember volt, tökéletes
zsidó tanító, megtérése elõtt. Krisztus azon-
ban porig alázta, hogy megtapasztalja az Õ
hatalmát és az alázat értékét. Krisztus meg-
alázta õt azért, hogy utána felmagasztalja,
és ismét lábra állítsa.

Krisztus szava, megjelenése e mai na-
pon is porig alázhat minket, földre kénysze-

ríthet, de ha Õ lesújt, fel is fog emelni min-
ket szelíden. Krisztus nem volt bosszúálló
Pállal szemben. Azért alázta meg, hogy
alkalmassá tegye a szolgálatra, melyet neki
szánt. Az alázat gyümölcse az Istentõl való
felmagasztaltatás.

Ha úgy érzed, hogy Isten megalázott,
azzal nem büntet, inkább fel akar készíteni
arra a szolgálatra, amit csak alázattal lehet
végezni.

„Kívánnám Istentõl, hogy ne csak
majdnem, hanem nagyon is, ne csak te,
hanem mindazok, kik ma engem hall-
gatnak, lennétek olyanok, aminõ én is
vagyok, e bilincsektõl megválva.”
(ApCsel 26,29)

Pál kiszolgáltatott helyzetét nem fogta fel
tragikusan. Pál a kihallgatásban lehetõséget
látott arra, hogy mind Festus, mind Agrippa
hallgatja Jézusról szóló mondanivalóját,
lehetõségként kezelte sorsát arra, hogy
keresztyén hitre vezesse az ítélethozókat.
Pálban ég a missziói lelkület, tettre és szóra
készen áll meg mindazok elõtt, akik még
nem Krisztus követõi. Minden szava,
minden megnyilvánulása Krisztus felé való
közelítés, attól függetlenül, hogy milyen
környezetben és milyen körülmények
között van. Emberek közötti forgolódása
nem más, mint könyörgõ kérés, hogy
váljanak Krisztus követõivé.

Pál imádsága legyen a mi imádságunk
is, imádkozzunk azért, hogy akik hallgat-
nak minket, foganjon meg és szülessen meg
bennük a Krisztus-hit.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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Kós Károly alkotása

KÁNYÁDI SÁNDOR

Kõkoporsó
alkalmi versezet Molnár Józsefnek
Tótfalusi Kis Miklós méltó és
hûséges tanítványának

a világnak olyan
szögeletin élünk
ahol csak holtunkban
adják ki a bérünk 

a mi ünnepeink
feketével írvák
támaszaink mohos
sírkövek és fejfák 

és egy kõkoporsó
magasra emelve
mintha a szellemek
ravatala lenne 

fölötte Szenczi-gond
Apáczai-bánat
s protestáló hitünk
mit reánk testáltak 

hogy akadna mindig
kikben meglakolnak
meggátolói a
közönséges jónak 

(...)

s akik életükkel
föl-fölmosolyozzák
meggyötört arcodat
édes Erdélyország

A Lélek csendje



A misztótfalui református gyülekezet április
14-én, vasárnap ünnepi istentiszteletre
gyûlt össze, hogy az ezelõtt 22 évvel ello-
pott úrvacsorai poharak helyett átvegye az
új ezüst serlegeket. A gonosz kezektõl ello-
pott kegyszerek XVI. század elejiek voltak:
ezüstkelyhek, ezüst és ón tányérok, ónkan-
nák 1505, illetve 1523-as felirattal. Felbecsül-
hetetlen értéket képviseltek, persze tudták
ezt a tolvajok is. A kegyszerek évszázadokig
a gyülekezet tulajdonában voltak, azokat
használták úrvacsoraosztáskor és kereszte-
lések alkalmával. Nyomuk veszett, csak a
feltört és alaposan megrongált páncélszek-
rény maradt utána, semmi egyéb. 

Az a tény, hogy a gyülekezet az isten-
tisztelet keretében átvehette, megfoghatta,
megsimogathatta az új ezüst úrvacsorai
kelyheket, csodálatosan szép kivitelezés-
ben, az Úr kegyelmébõl következhetett be.
Boldogan énekeltük, hogy: „Az Úr csodásan
mûködik, / De útja rejtve van, / Tenger takarja
lábnyomát, / Szelek szárnyán suhan. / Mint
titkos bánya mélyében / Formálja terveit, / De
biztos kézzel hozza föl / Mi most még rejtve itt.”
(458. dicséret)

Amikor a fent említett szörnyûség meg-
történt, sokunkban feltört a vád, hogy miért
mérte az Úristen ezt a csapást a gyüleke-
zetre, hisz mindig istenfélõ, építkezõ életet
élt. Valószínû ezzel akarta hitünket próbára
tenni, még jobban megerõsíteni. „Bölcs
terveit megérleli / Rügyet fakaszt az ág” – ebbõl
a rügyfakasztásból született meg a gond-
noknõ és a presbiterek azon gondolata,
hogy új, a régiekhez hasonló úrasztali kely-
heket kellene készíttetni, ami bizony nagy
anyagi áldozattal jár. „Gondolj merészet és
nagyot, / És tedd rá életedet” – írja Vörösmarty
Mihály: Keserû pohár címû versében.

Így volt ez a két kehely elkészítése ügye
kapcsán is. A kisebbik kehely árát a gond-
noknõ, Pozán Edit vállalta, a nagyobbikat a
presbiterek (Kerekes Kis Ágnes, Chende
Jolán, Bónis Enikõ, Tebõcs Mária, Kása
Csaba, Kócsi Miklós, Szabó Sándor), a tisz-
teletes úr, Ecsedi Árpád és a 2012-ben kon-
firmált ifjak (Ambrus Levente, Szondi
Denis, Pozán Stefan, Pelók Kristóf, Szabó
Zsolt). Áldozatos adakozásuk Istennek tet-
szõ cselekedet, hálával, nagy elismeréssel és
köszönettel tartozik az egész gyülekezet.

A hálaadó istentiszteleten a tiszteletes
úr az 1Móz 28,10-15 alapján hirdette az igét.
Jákób esetébõl kiindulva ecsetelte, hogy
hosszú út állt a gyülekezet elõtt, tele félel-
mekkel, akadályokkal, de bízva az isteni se-
gítségben, hiszen Õ mindenkor jelen van,
útjai kiszámíthatatlanok, a segítség bármi-
kor megérkezhet. Jákóbnak is álmában je-
lent meg létra formájában, amellyel át tudta
hidalni közte és Isten között keletkezett,
áthidalhatatlannak tûnõ akadályokat. Re-
ménységgel töltötte el, az Úrral való találko-
zást jelentette számára, így szólította meg
õt. Az Úristen a mi gyülekezetünket is meg-
szólította, a gondnoknõ, a presbiterek, kon-
firmándusok, a lelkipásztor személyében.
Ezt nevezzük isteni áldásnak, megáldotta
munkájukat, erõt adott nekik a cél véghez-
viteléhez. 

A gyülekezet hálatelt szívvel énekelte a
488. dicséretet: „Áldásoddal megyünk, / Me-
gyünk innen el, / Boldog már a szívünk, / Néked
énekel.”

Köszönjük, Istenünk, hogy ezt is
megérhettük, az isteni kegyelem valóra vált.

ROMOK MÁRTA
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„Az Úr csodásan működik...” 

Új ezüst serlegekkel pótolták a két évtizede ellopott kegyszereket a misztótfalusi gyülekezetben

Konfirmáció –
képekben

Élesd

Hosszúmező

Lázári

Örvénd

Érmihályfalva
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Emlékezés Debreczeni Istvánra, Nagy-
szalonta, Szatmár és Temesvár író-lelki-
pásztorára, halálának 40. évfordulóján.

Tudjuk, a református teológiában az emberi
érdem nem kap súlyt. Elhalványítaná
ugyanis az egyetlen, az embertõl független
érdemnek, a Krisztus érdemének abszolút je-
lentõségét. Mégis kötelességünknek tartjuk a
Krisztus „jó bizonyságot nyert” tanítvá-
nyairól való megemlékezést. Ezek seregében
Debreczeni István lelkipásztor kiemelt helyet
foglal el. Amikor róla készített festmény-
arcmással ajándékozták meg temesvári
szolgálata 15 éves évfordulóján, így intette
híveit: Azt szeretném, hogy ne az én képemre és
ne énreám, hanem mindig mindenki Õreá nézzen,
akire nézek én is szüntelen: a hitnek Fejedelmére
és elvégzõjére – az én Uramra: Krisztusra.

Azt hinnénk, egy befele forduló, a saját
lelki elõmenetelére összpontosító embertõl
származnak e szavak, azonban szó sincs er-
rõl. Debreczeni István Isten Igéjének olyan
szolgája volt, aki a gyülekezeti munkával
egy idõben tálentumait befektette a tágabb
közösségi életbe, a sajtó útján történõ pasz-
torációba, a mûvelõdés értékeinek tovább-
adásába.

Csaknem hihetetlenül hangzik: a „kom-
munista” becenévvel illetett romániai iro-
dalmi lexikon nem állhatott össze úgy, hogy
Debreczeni István neve kimaradjon belõle.
Való igaz, nem tüntetik fel alapfoglalkozá-
sát: lelkipásztor. Ez nem is lett volna lehet-
séges 1981-ben, az istentagadó hatalom or-
száglása idején, viszont ami fontos, ott talál-
juk Debreczeni Istvánt irodalomtörténész
meghatározással. A költõóriás Arany János-
sal kapcsolatos kutatásai révén – egyházi fõ-
hivatása mellett (!) olyan nevet szerzett ma-
gának, hogy azt nem lehetett mellõzni. Így
került be abba az arcképcsarnokba és isme-
retterjesztõ áttekintésbe, amely a romániai
magyar szépirodalmat, közírást, tudomá-
nyos irodalmat és mûvelõdést szemlézte
végig a monarchia szétesése utáni idõben.
(A Romániai Magyar Irodalmi Lexikonra
gondoljunk, amely további öt kötettel egé-
szült ki az 1989-es decemberi fordulat után.)

Élete, szolgálati állomáshelyei

Vegyük sorra vázlatosan Debreczeni István
életét, szolgálati állomáshelyeit. Nagysza-
lontán született 1887. május 17-én. Miután
Debrecenben szerzett lelkészi képesítést
(1910), Nagyszalontára osztották be kispap-
nak, ahol Arany János veje, Széll Kálmán
lett egyik „felettese”. A hajdúvárosban ké-
sõbb rendes lelkészi állást töltött be – egé-
szen addig, amíg meghívták a szatmári Lán-
cos templomba (1925). Innen tizenegy év
múltán lett Temesvár elsõ lelkipásztora,
ahol nyugdíjazásáig maradt hivatalban
(1959). Már a nagyszalontai évek idején fel-
tûnt hûsége, munkabírása, aminek követ-

keztében egyre jelentõsebb tisztségeket töl-
tött be. 1948-ban egyházkerületi fõjegyzõvé
választották. Elõzetesen „bölcs és józan
megfontolásból” kijelentette, hogy nem kí-
ván nevesítést/jelölést a püspöki tiszt betöl-
téséért megindult zajlásban.

Korábban már akkor vallott ékesen sze-
rénységbõl, amikor nem követte tûzön-
vízen át a nagyvárad-újvárosi egyházköz-
ség meghívását a parókusi állás elfoglalásá-
ra – 1942-ben. A „hazatért” nagyváros von-
zotta ugyan, mégis a magyar állami hivata-
losságok jobbnak látták, ha továbbra is Dél-
Erdélyben marasztják, õ pedig „megértette
az idõk szavát”: ott maradt és dolgozott to-
vább Temesváron.

A nagyszalontai kezdõ években nõsült
meg (1914): Balogh Erzsébet, egy helybeli
tanítónõ lett a felesége, akivel két fiút nevel-
tek fel és diplomáztattak. 1959-ben vonult
nyugdíjba. Egyik ma is élõ temesvári utódja
tanúsítja, hogy a „békeharc” kezdetén nya-
kára ültetett esperese sok keserû terítékkel
traktálta, úgyhogy a Szekernyés-monográ-
fia (címe: Temesvár reformátussága) által
rózsaszínûbe öltöztetett nyugdíjazási dísz-
let a valóságban egészen másképp hatott.
Így érthetõ meg, hogy a város szellemi éle-
tébe mély gyökerekkel kapaszkodó író-lel-
kipásztor, Debreczeni István élete nyolcadik
évtizedében magára vállalja a kitelepedés
gyötrelmeit és áttelepedik Magyarországra.
Nem kétséges, hogy a szeretett gyülekeze-
tében nyugdíjasként szerzett tapasztalatai
legyûrtek benne minden viszolygást, mit az
akadékoskodó állami bürokráciával szem-
ben érzett. Kárpótlásul Berettyóújfaluban
talált lelki oázist maradék éveinek (1965),
ugyanitt találva meg a „végsõ nyugalmat”
is. Elhunyt 1973. január 9-én.

„mindig élenjáró”

Egyházi szolgálatának méltatásakor figye-
lembe kell vennünk az illetõ kort kiválóan
ismerõ Tõkés István meglátását, aki a
misszióhordozók felsorolásakor – az 1950-es
éveket megelõzõ idõkbõl – Erdély legmun-
kásabb és legtermékenyebb tanítói és veze-
tõi mellett – két királyhágómelléki szemé-
lyiséget emel ki: Nagyváradról Csernák
Béla püspököt, valamint a Temesvárott szol-
gáló, „mindig élenjáró” Debreczeni Istvánt.

Sok lenne felsorolni, hány irodalmi tár-
saságnak volt fáradozást jó lélekkel vállaló
tagja, vezetõje. Egykori segédlelkésze,
Higyed István így foglalja össze közírói te-
vékenységét: A gyülekezetekben folytatott
munkásságával egyidejûleg már 1922-tõl szer-
kesztõje volt az „Egyházi és iskolai Szemlé”-nek,
késõbb a nagyváradi egyházkerület hivatalos lap-
ját, a „Reformátusok Lapjá”-t szerkesztette, és
neve mint fõszerkesztõé jelent meg az 1932-ben
megindult Református Jövõ családi néplapon. A
fiatal szolgatárs nagyra becsült fõnöke halá-
lakor gondosan egybegyûjtötte és közzétet-
te bibliográfiáját.

Eszerint: Debreczeni István neve alatt
hat önálló egyházi tartalmú munka jelent
meg, ezek közül az egyik mû két kötetben.
(Hit és erkölcstan c. konfirmációi elõkészítõ
könyvét másodszor is kiadták.) Hasonló-
képpen kidolgozott ugyancsak hat önálló
irodalmi publikációt. Közülük öt Arany
János életével és mûvével foglalkozik, a ha-
todik a Debreceni Kollégium történetét is-
merteti. Szép tanúság, hogy 1938-ban, az
országtól elszakított Partiumban nyomtatja
ki formáló iskolájának történetét. Az idõsza-
kos kiadványokat is dúsította írásaival.
Több teológiai és „világi” lapban volt újra és
újra jelen prédikációival és egyéb írásaival.
Amikor az egyházaknak vissza kellett hú-
zódniuk a templomok falai közé, Deli Péter
álnéven írta tovább szíve gondolatait.

Megjegyezzük, hogy egyházi szakfolyó-
iratunkban, a Református Szemlében össze-
sen 14 írással van jelen az évek folyamán
Debreczeni István, ezek közül hat minõsül
tanulmánynak. 

Felfogásában a gyülekezeti és egyházi
vezetõ zászlóvivõje a református egyház-
nak. Testi-lelki gyakorlottságán múlik, hogy
mennyire biztos kézzel viszi a hívek élén a
„fehér lobogót”, és szellemi beállítottságán
múlik, hogy mindig megtalálja a helyes
irányt. Ha megfelelõjét keressük egyházunk
nagy családjának szolgálatban, Ravasz
László püspök helyetteséhez, Kovács J.
Istvánhoz mérhetjük Debreczeni István
személyét. Különbség kettõjük közt az
eltérõ pálya és az eltérõ érdeklõdés mellett,
hogy Debreczeni István a Makkai Sándor-
féle „nem lehet” körülményei között is meg-
találta egyházában – mert megtalálhatta – a
kibontakozáshoz szükséges erõforrást.

Legyen hála életéért, hitéért. Példájáért,
amelyre bármely korban hagyatkozhatunk.

BALOGH BÉLA

Debreczeni István emlékezete

A Makkai Sándor-féle „nem lehet” körülményei
között is megtalálta egyházában a
kibontakozáshoz szükséges erőforrást. 
Muhi Sándor grafikája



Komárom, amelynek északi része Révko-
márom, már az árpádházi királyok idejében
ismert volt, kiváltságait IV. Béla királytól
kapta 1265-ben. Kiterjedt várrendszerrel
rendelkezik – a 16. században épült az
Öregvár, a 17. században az Újvár. A 18.
században a gabonakereskedelem és a cé-
hes ipar központjává vált. A 19. században
folytatták az erõdrendszer kiépítését, és
híveink tudják, hogy 1849-ben Klapka
György tábornok sikeresen védte a komá-
romi várat. Napjainkban az erõdrendszert a

Duna déli, magyarországi partján is meg-
találjuk.

A trianoni diktátum után a város ketté-
szakadt, ma is két állam találkozik itt, de
már megszûnt a határellenõrzés, nem kell
útlevél. Komárom egyben Jókai Mór szülõ-
városa is. Ma a Felvidék egyik fejlõdõ váro-
sa, fontos közlekedési csomópont. A belvá-
rosban sok mûemlék található, így a Város-
háza, a mûemlék római katolikus és refor-
mátus templom, Klapka György szobra, és
itt létesült a már híressé vált Európa udvar
is. Több szép múzeuma is van a városnak. A
belvárosban szép sétálóutcák vannak.
Lakossága 35 ezer feletti, melynek mintegy
hatvan százaléka magyar. 

A Jókai utcában van a Kárpát-medence
egyik legnagyobb református temploma, a
debreceni Nagytemplom és Kézdivásárhely
temploma mellett. 1787. márciusában kezd-
ték el építeni, és 1788. szeptember 21-én
már fel is szentelték. Tehát 19 hónap alatt
épült meg. Elõször fatornya volt, három ha-
ranggal. Ezt megelõzõen 1763-ban földren-
gés volt, a fatemplom elpusztult, a hívek
hosszú éveken keresztül sátrakban tarthat-
ták csak az istentiszteletet. 

1832-ben készült el a kõtorony, melybe
1837-ben három új harang került. 1849-ben
a templom egy része a tûz martaléka lett, de
1850-ben újra tetõ alá került. Két harangot
elvittek az elsõ világháborúban, de sikerült
pótolni: 1929-ben felavatták a Gazdák ha-
rangját és a Jókai harangot. 

1825. február 20-án a templomban ke-
resztelték meg Jókai Mórt. A Jókai család
padja ma is látható a templomban. Az úr-
asztala jelenlegi formájában 1902-ben léte-
sült. A villanyvilágítást a múlt század har-
mincas éveiben vezették be. A templomnak
három szép csillárja és szép mûemlék orgo-

nája is van. Közel két és félezer ülõhely van
benne, több karzattal. A legutolsó felújítás a
20. század hetvenes éveiben történt.

Fontos azt is tudnunk, hogy Révkomá-
romban már a reformáció évszázadában, az
1560-as években volt református gyüleke-
zet, Huszár Gál mûködése révén. Az elsõ fa-
templom mintegy 4 ezer hívõ számára épült. 

A Révkomáromi Református Egyház-
község már többször is volt püspöki szék-
hely és jelenleg is az, miután Felvidék meg-
választott püspöke, Fazekas László lelki-
pásztor ez irányú szolgálatát is megkezdte. 

Testvéreim, hordozzuk imádságban Fel-
vidék, a Kárpát-medence és a világ magyar-
ságát! Az Úr legyen õrizõ pásztorunk!

KONCZ ERZSÉBET, KOLOSVÁRY BÁLINT
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Klapka György egész alakos szobra a város
főterén. A városháza tornyából minden délben
megszólal a Klapka-induló

Az Európa-udvarban minden ház a kontinens egy-egy országának építészeti stílusát idézi

A Kárpát-medence egyik  legnagyobb református
temploma

A KOMÁROMI ERŐD. Közép-Európa
legnagyobb újkori erődje 1850 és 1871 között
épült a Bécset védő komáromi erődrendszer
egyik utolsó elemeként. Korának legfejlettebb
haditechnikai elvei alapján a legigényesebb
építési technikával készült: ma is lenyűgöző
a gondosan faragott kövekből épített várfalak
és bástyák, földsáncok, földalatti kazamaták
szövevényes hálózata. 

A látogatókat kisebb múzeumi bemutató
és szakszerű vezetés várja. Egyedülálló
izgalmas „kirándulásokra” nyílik lehetőség a
70 hektáros területen. Különleges élmény
felfedezni a félhomályos végeláthatatlan
teremsorokat és a zegzugos folyosókat, a
bonyolult rendszerben kialakított lőrésekkel
és ágyúállásokkal tagolt bástyákat, a
regimentet ellátó pékséget, a falra festett
oktatótáblákat és feliratokat, a huszárlovak
egykori istállóit, vagy akár a Dunapart ártéri
erdejét.

Komáromi naplójegyzet
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Amikor konferenciáról hallunk, valami na-
gyon tudományos dologra gondol az em-
ber, ahol szakavatott tudós személyek tarta-
nak beszédeket. A Szilágysomlyói Egyház-
megyében szervezett Regionális Presbiteri
Konferencia a közösségformálást használta
fel arra, hogy a mai egyházat mai kérdések
mentén próbálja továbbvezetni.

Így került sor három alkalommal három
különbözõ helyszínen (Sarmaság, Kraszna,
Szilágyborzás) azokra a találkozásokra, ahol
lelkipásztor és presbiter közös és egyéni
gondolatokat szólaltathatott meg. 

A konferenciasorozat záró alkalmára a
Berettyó-mentén került sor április 28-án, a
szilágyborzási református gyülekezetben.
Az említett régió mind a kilenc gyülekezete
képviseltette magát lelkipásztorával és
presbiteri küldöttével. A hagyományokhoz
híven a templom falainak csendes közegé-
ben zajlott le a konferencia. A helyi gyü-
lekezet lelkes kórusa két ízben is megörven-
deztette a jelenlevõket. 

Az együttlét igehirdetéssel kezdõdött.
Jómagam hirdettem Isten Igéjét a Gal 6,1-9
versei alapján. Az igei üzenet a közös
„teherhordozásról” és a „lankadatlan” tenni
akarásról szólt, ahol Isten a hívõk közössé-
gére bízza az egyház mindennapjait, és ahol
minden hívõ embernek kötelessége Krisz-
tus gyülekezetéért munkálkodni.

Ezt követõen a házigazda, Bogdán
Szabolcs lelkipásztor köszöntötte a gyüleke-
zetet, hálát adva azért, hogy emberek Isten
egyházának ügye érdekében hajlandóak a
találkozásra és a párbeszédre. A köszöntés
kedves szavai mellett egy szép szavalat is
elhangzott, Kása Erzsébet elõadásában.

Tóth András, a Szilágysomlyói Egyház-
megye Presbiteri Szövetségének elnöke kö-
szöntötte az egybegyûlteket. Az igei kö-
szöntés mellett (1Thessz 3,12) örömét és há-
láját fejezte ki, hogy az elmúlt esztendõhöz
viszonyítva többen jelentek meg az idei
konferenciákon. A három egyházmegyei ré-
gióban összesen 268 presbiter vett részt a
találkozókon. 

Az elõadást Szõnyi Levente, a Szilágy-
somlyói Egyházmegye esperese tartotta meg
„Egymás terhét hordozzátok” címmel. Kezdõ
gondolataiban a Galáciabeli gyülekezethez írt
levélbõl kölcsönzött ige hármas tagoltságára
hívta fel a figyelmet: egymás – terhét – hor-
dozzátok. Mindhárom Istentõl jövõ parancs-
szó, és olyan üzenet, aminek nem szabad
hátat fordítani. Ámbár nehéz feladatot bíz
ránk Isten, de mindenben hajlandó ott állni a
hátunk mögött. Az elõadó ezt követõen szólt
a jelenlevõ lelkipásztoroknak, gondnokok-
nak és presbitereknek az egyházmegye 21
anyaegyházáról, 1 leányegyházáról és 6 szór-
ványáról, amely mindannyiunk nagy család-
ja. Szavaiban figyelmeztetett arra, hogy az
eddig egységben élõ és mûködõ nagy család
fogalma miként bomolhat fel a nemtörõdöm-
ség és az egymásra nem odafigyelés passzív
eszközeivel. A nyugati példát említve, szo-
morú képet festett azokról a már nem létezõ
gyülekezetekrõl, akik ma templomukat csak
raktárhelységnek tudják felhasználni. Ne-
künk ezekbõl a szomorú példákból kell meg-
tanulnunk azt, hogy ezt a folyamatot még
idõben el tudjuk kerülni. 

Az egész elõadás a közös teherhordozás
szükségességérõl beszélt, amit nem lehet
már sokáig halogatni. A lelkészek és presbi-
teri tagok hozzászólásai mind arról beszél-
tek, hogy elõbb lelkiekben kellene jobban
közeledniük egymáshoz a gyülekezetek-
nek, s ezt követõen az anyagiak kérdése
már könnyebben megoldható gond lehetne.
Elhangzott az a lehetõség is, hogy ebben az
esztendõben – az Egyházmegyei Közgyûlés
határozata értelmében – minden gyüleke-
zetben adakozást hirdetnek a kisgyüleke-
zetek megsegítésére, amely egy kezdõ lépés
a végsõ megoldás felé.

A záró gondolatokat Tóth András tol-
mácsolta stílusosan Füle Lajos: A presbiter
címû költeményének felolvasásával. Vége-
zetül a bõségesen megterített vendégváró
asztal köré ülhettek a meghívottak. Köszö-
net érte a vendéglátóknak.

KÁNYA ZSOLT-ATTILA lelkipásztor

REGIONÁLIS PRESBITERI KONFERENCIÁK

„Egymás terhét hordozzátok”

Kisrégiós közösségformálás. Egyetértettek a közös teherhordozás szükségességével

A mai felgyorsult életritmusban nagyon
elfoglaltak vagyunk. Kevés az idõnk, sok a
teendõnk, fáradtak és kimerültek vagyunk.
Szinte bûvölnek a napi teendõk, sokszor
csak azt látjuk, ami közvetlen közelünkben
van és személyesen csak reánk vonatkozik.
A Szentlélek új látást, egészen új szemlélet-
módot ad, mert megtanít felfelé nézni,
Istenre tekinteni. Éppen ezért nem vesz-
hetünk el a mindennapi lét küzdelmeiben,
a múlandó javak igézetében. Ez a felnézés,
Istenre való tekintés megtanít életünk értel-
mére, amelyet nem a földi javak mérnek le.
Istennek atyai vezetése, Lelke által feltárja
elõttünk életünk értékét is, amelyet Õ adott,
amikor életre hívott, és amíg hordoz e földi
létben. A Szentlélek Istennel élõ kapcsolatot
teremt, ami az imádság révén áll fenn, mert
Õ az „imádság Lelke“. Akik az elsõ pün-
kösdkor vették a Szentlelket, imádkozó kö-
zösségben voltak, az Ige és az imádság kö-
zösségében és testvéri egységben (Ap Csel
2,42-47). Legyen az imádság ajkunkon hála-
adás, magasztalás, dicsõítés Istenünk aján-
dékaiért, amiket naponként közöl velünk.
És ezután terjesszük elé kéréseinket. Az
imádság mindig erõforrás, bizonyosság Isten
hatalma és jósága felõl, ugyanakkor védelem
és biztonság a hétköznapokban. Szánjunk
ezért idõt az imádságra, amikor magunkért
és embertársainkért imádkozunk. 

A Szentlélek vezetése láttatja meg ve-
lünk embertárainkban a testvért, akinek
szolgálattal tartozunk. A mindennapi élet
tárja elénk azokat az alkalmakat, amikor
szeretettel kell oda fordulnunk mindazok-
hoz, akik között élünk. Jellemzõ tünet mo-
dern korunkban az elszigetelõdés és az eb-
bõl származó dermesztõ magány. Sokszor
idõhiányra panaszkodunk, amikor elhanya-
goljuk a megöregedett szülõket, amikor
nem foglalkozunk eleget növekvõ gyerme-
keinkkel, amikor közömbösen elmegyünk
bajba jutott embertársaink mellett és nem
adjuk meg a kellõ segítséget. Napjainkban
nagyon fellazult a közösségi élet. Nem lehet
egykönnyen elnézni mulasztásainkat és ki-
búvókat keresve magyarázni ezeket. Ismét
csak a Szentlélek taníthat meg igazi testvé-
riségre, építõ közösségre, testvéri egységre,
hogy a szolgálat örömével tölthessük napja-
inkat: baráti szóval, szeretetteljes segítség-
gel, eligazító tanáccsal, testvéri megbocsá-
tással, egymás javára és boldogulására élve.

A mindennapi élet sokszínûsége a kér-
dések sorát veti fel számunkra, amikor a
Szentlélek felfelé, Istenre, és embertársaink-
ra emeli tekintetünket. Mindnyájunknak a
magunk helyzetében kell tájékozódnunk,
mindnyájunknak a magunk helyén kell
meglátni teendõinket. A Szentlélek vezetése
erre megtanít. Hétköznapjainkban is kérjük
ezért: „Jövel Szentlélek Úristen...“.

PÜNKÖSD UTÁN
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A
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Csodálatos lehetõség Isten igéjének hivata-
los és elhívott hirdetõjének lenni. Egy por-
szemnyi emberke kiállhat az emberek elé,
vagy a mikrofon elé és mondhatja azt, ami
rábízatott. Rádiósként is azt tartom a
legfontosabbnak, mint igehirdetõ, hogy ott
is az evangéliumot adjam tovább az em-
bereknek. Azoknak, akik amúgy is megélik
a hitet, és azért kapcsolnak oda, mert a
vallásos mûsor érdekli õket. Azonban
eltökélt vagyok arra, hogy olyanokhoz is
eljuttassam az örömhírt, akik valami miatt
távol kerültek Istentõl, Anyaszentegyháztól.
Õket is szeretném megszólítani úgy, hogy
érezzék Jézus szeretetét.

Óriási a szakadék az egyház és a világ
között, aki misszióval foglalkozik, ezt na-
gyon jól tudja. Amikor megkaptam a
megtisztelõ feladatot, hogy elindítsam Szat-
már környékén a református rádiómûsort,
ezt a távolságot megtapasztaltam. Elég fur-
csán néztek rám a kereskedelmi rádió ve-
zetõi, amikor ezzel az ötlettel álltam elõ.
Lehetetlennek tûnt az egész, de a Fõnököm
másképp gondolta. Emlékszem, péntek dél-
elõtt volt, amikor telefonáltam az akkor
Bukarestben tartózkodó rádióigazgatónak,
akit már azelõtt ismertem, és elmondtam
neki, hogy beszélni szeretnék vele ez
ügyben. Éreztem a hangján, hogy õ nem
rajong az ötletért, sejtette, mit akarok, de
illedelmesen felajánlotta, hogy délután
repülõvel hazautazik Szatmárnémetibe, és
este megbeszélhetjük egy kávézóban a
kérésemet. El is jött az este, amikor fáradtan
és igen sápadtan ült az asztalnál. Elmondta,
hogy kereste a szavakat, hogy miként
mondjon nemet a vallásos rádiómûsornak,
de a hazaúton repülõgépe viharba kevere-
dett, és akkor megígérte, hogy ha élve
megússza, bármit kér ez a pap, megadja
neki… Nos, így avatkozott bele a min-
denség Ura egy rádiómûsor létrejöttébe. Õ
teremtette ezt is a semmibõl. Övé legyen a
dicsõség!

Nagyon izgultam, hiszen olyan mûsort
kellett létrehozzak, ami vallásos, belefér egy

kereskedelmi rádióba, mert számomra
érthetõen ez volt az egyetlen feltétel a rá-
dióvezetõ részérõl. Keresztyén könnyû-
zene, közben maximum öt perc beszéd.
Egyszerû a képlet, nem ronthattam el, a
szeretet az út, amit közben járnom kell.
Ft. Hegedûs Loránt püspök úrtól tanultam
egy vele készült interjúban, hogy „a szocia-
lizmusba nem fért bele Isten, de Istenbe
belefér a szocializmus”. Ugyanígy folytat-
tam magamban, a liberalizmusba se fér bele
Isten, de Istenbe belefér a liberalizmus. Úgy
gondolom, nem lehet az ige munkáját
hagyományõrzéssé leszûkíteni, hiszen van
olyan fontos az igazi szabadság eszméinek
hirdetése és megélése, mint az értékek
megõrzése. Nagyon szeretem azokat a ze-
néket, amiben érzem, ott van az elõadónak
a szíve. Sok idõt fektetek a zene kiválasztá-
sára, ez a legkellemesebb része munkám-
nak. Rádiósként voltak olyan momen-
tumok, amikor ezen dallamok által nyugta-
tott meg Isten, nagyon hálás vagyok érte, és
bízom benne, hogy sokan érezték ugyanezt,
amikor a mûsort hallgatták.

Hálás vagyok Istennek azért is, mert
olyan emberekkel beszélgethettem a mûso-
rokban, mint a fennebb említett püspök úr,
vagy éppen gyerekkorom kedvenc
focistája, Telek András. Éreztem én is azt,
amit Pál apostol: „Mert nagy kapu nyílott
meg elõttem és hasznos, az ellenség is sok.”
(1Kor 16,9)

A visszajelzések alapján olyan emberek
is meghallgatják adásunkat, akik nem fel-
tétlenül azért kapcsolnak oda, hogy vallásos
mûsort hallgassanak. Ez volt az egyik cél!
Beleborzongok abba, hogy sokszor mi lehet
az éter másik oldalán. Kik hallgatják, milyen
lelkiállapotban? És ha Isten ezáltal is segít,
örülök annak, hogy eszköz lehetek.
Beszédhibás, nem túl mûvelt, bemondó, aki
csak annyit akar mondani, hogy Jézus
szeret. Nem kicsit! Nagyon!

RÁCZ ERVIN

TOLLVONÁS

Beszédhibás bemondó

GONDOLAT-JEL

Erõs érvek
Jobb valakit észérvekkel, mint erõvel meggyõzni.
Az erõvel, hatalommal való meggyõzés – még ha
sikerül is – mindig kellemetlen emléket hagy
abban, akit meggyõztek valamirõl. Az, akit meg-
gyõztek, úgy érzi, hogy becsapták és ezzel meg-
alázták. Azért, mert ha a meggyõzés nem függ
semmilyen észérvtõl, akkor egyedül csak a gyõz-
ködõ személyiségének súlyától, beszédjének ra-
vasz fordulataitól érhet el sikert. Ezért aztán,

akit meggyõztek valamirõl, joggal érezheti úgy,
hogy a másik ember betolakodott gondolataiba,
olyan dolgokra vette rá, amit nem akart. A
meggyõzött ember, még ha nem is vallja be, nem
meggyõzöttnek, hanem legyõzöttnek érzi magát.
A bizonyítással viszont megõrizhetõ a másik em-
ber méltósága. A bizonyítás ugyanis megdönt-
hetetlen tényeket sorakoztat fel, a tények pedig –
mivel valóságosak – nemes dolgok, amitõl
meggyõzetni nem vereséget jelent, sokkal inkább
bölcsességet. A bizonyítás ugyanakkor a bizonyí-
tónak is jó, mert megóvja a gõgtõl: a sikert
ugyanis magának nem tulajdoníthatja.

VISKY ISTVÁN

OLVASÓLÁMPA

Az Istennel
töltött idõ
Erdélyi kifejezések, egyértelmû és célratörõ
igemagyarázatok, alázatos könyörgés, hatá-
rozott értékrend, az ifjúság, a jövõ iránti ag-
gódás, olykor szent harag és türelmetlenség
jellemzik ezt a könyvet és szerzõjét, Varga
László, idõs erdélyi lelkipásztort. A sokat
megélt református pap elmélkedéseit és
imádságait Isten szolgálatában töltött életé-
nek tapasztalatai, a börtönben és elnyomás-
ban kikristályosodott hite és népe iránti
féltõ szeretete formálták. Mint mozaik-
darabokból a kép, úgy formálódik ki a 366
áhítatból, hogy mit jelent a keresztény hit,
hogyan szólít meg ma is Isten a Szentírás
lapjain.

Honnan származnak ezek a színes
mozaikdarabok?

Varga László 1956 után hét és fél évet
töltött román börtönökben. Vallomása
szerint itt tanulta meg, hogyan lehet hitét
tömören és világosan megfogalmazni. Két
hónapon keresztül tartott az érdeklõdõ, de
a Szentírásban teljesen járatlan regáti
ortodoxoknak rövid bibliai leckéket. Egy
másik helyen egy százágyas cellában csak
úgy tudott beszélni azokkal, akik szolgálatát
kérték, hogy vacsora után feltûnés nélkül
igyekezett mindegyikük mellé odakerülni,
és egyenként elmondani azt a háromperces
igemagyarázatot és buzdítást, amire egész
nap készült. Nem önként lett börtönlelkész,
de Isten akaratát – az áhítatok szóhaszná-
latában „rendelését” – értette meg abban,
hogy sorstársai lelkészi szolgálatot vártak
tõle.

Ebben az áhítatoskönyvben ezzel a
tömörséggel fogalmaz meg minden napra
egy-egy új tanítást a ma olvasója számára,
azzal a pásztori indulattal, hogy ki-ki
felismerje Istennek a maga élete számára
készített tervét. Ki-ki megértse a teremtés és
a megváltás nagy mûvét, és saját küldetését
abban a közösségben, ahol Isten életteret
jelölt ki számára, feladatot, munkatársakat
adott; ahol az élete jelentõségteljessé és
örömtelivé válhat. Ezért könyöröghetünk
az imádságokban, hogy meghalljuk a leg-
fontosabbat, Isten hívó és küldõ szavát, a
valódi örömhírt a feltétel nélkül elfogadó és
az életnek értelmet rendelõ szeretetrõl.

Istennel töltött idõ és az igazság iránti
szomjúság – erre lenne szükségünk. Ezt a
kettõt kívánom az olvasóknak.

NASZÁDI KRISZTINA

(Varga László: Isten asztaláról. Áhítatok az
év minden napjára. Harmat Kiadó, Budapest,
2012)



KRISZTUSRA ÉPÍTHETNEK – KONFIR-
MÁCIÓ SZATMÁR-SZAMOSNEGYEDEN.
A szatmár-szamosnegyedi református
templomban harmincegy konfirmandusnak
erõsítette meg a hitét az Úr Isten, május 12-
én. A 450 éves Heidelbergi Káté alapján
adtak bizonyságot hitükrõl és ismeretükrõl,
elõzõ vasárnapon pedig az úgynevezett
Kiskátét mondták el. Bogya Kis Ferenc
lelkipásztor igehirdetésében kihangsú-
lyozta, hogy fontos állomáshoz érkezett az
ifjak élete. Lezártak egy kétéves szakaszt,
ami a készülõdésrõl szólt, de új lehetõség
nyílik elõttük, amikor még jobban
megismerhetik azt a Jézust, akire nyugod-
tan rábízhatják életük további szakaszait is.
Bogya Kis Mária lelkésznõ, aki a konfirmá-
ló csoportot pásztorolta a felkészülési
idõszakban, tovább bíztatta az ifjú sereget
és elmondta nekik, hogy ha életük során
lesznek olyan pillanatok, amikor hullám-
völgybe kerül az életük, ne csüggedjenek el,
mert Isten velük lesz és karján fogja
hordozni õket.

A gyülekezet ifjúsági bibliaórás csoport-
ja énekszolgálatával hívta az újonnan kon-
firmáltakat a közösségbe, mert a megerõ-
södésre, a konfirmálásra ezután is szük-
ségük lesz.

RÁCZ ERVIN

LELKÉSZKÓRUSOK TALÁLKOZÓJA
– AZ EGYHÁZI ZENE SZOLGÁLATÁ-
BAN. Elõször került sor a református lelké-
szek kórusainak országos találkozójára
Szászrégenben, április 25-én. Általános
érdeklõdés mutatkozik a szakrális zene
iránt. Református egyházunk is felismerte
ezt a szellemi-lelki igényt, ezért az elmúlt
években több egyházmegyében is megala-
kultak a lelkészekbõl álló énekkarok, hogy a
hiteles egyházzenei örökséget ápolják, és
tolmácsolás által átörökítsék az új nem-
zedéknek. Egynémely kórust még kiegé-
szítettek kántorokkal és egyházi iskolákban

tanító pedagógusokkal. A szászrégeni refor-
mátusok, élén Demeter József lelkésszel,
meghívták ezeket a kórusokat az elsõ
országos seregszemlére a gyönyörûen
rendbetett templomukba. A találkozón
Székelyföld, a Maros-mente, a Szamos-
völgye és Partium énekkarai vettek részt.

A Sepsi, Marosi, Enyedi, Bihari és
Szatmári Egyházmegyék kórusainak
repertoárjában felcsendültek az évszázadok
olyan vallásos tartalmú énekei, amelyek
nagyrészt az énekeskönyveinkben is
megtalálhatók, valamint a világhírû magyar
és külföldi zeneszerzõk mûvei. Nagy
elismerést aratott a bihariak elõadása és
zeneszámainak körültekintõ kiválasztása. A
tiszta intonálás, a kifinomult elõadásmód,
mind hozzájárult ahhoz, hogy a rendezõk
követésre méltó példaként állítottak a többi
kórus elé. Bár néhányan hiányoztak a nõi
szólamokból gyermekáldás fogadása miatt,
azért az arányos elõadásmód nem szenve-
dett csorbát. A következõ találkozóra,
egyben a református zeneköltészet ünne-
pére Nagyváradon kerül sor a 2014-es Vara-
dinum ünnepség keretében, melyre a
bihariak meghívták Erdély lelkészkórusait.

LUKÁCS ANGÉLA PIROSKA karvezető-lelkész

PÓTFELVÉTELI. A felvidéki Selye János
Egyetem Református Teológiai Kara pótfel-
vételit hirdet a 2013/2014-es akadémiai évre,
a missziológia, diakónia, szociális munka
tanulmányi programra (alapképzés). A
jelentkezési határidõ: 2013. június 31. Bõ-
vebb információ a kar tanulmányi osztályán
Gyõrfy Ilonánál (tel.: 00421-35-3260-633, e-
mail: gyorfy.ilona@ujs.sk) vagy a dékáni
hivatalban Öllõs Erzsébettõl (tel.: 00421-35-
3260-656, ollos.erzsebet@ujs.sk) kérhetõ.

HARANGSZÓ – A KIRÁLYHÁGÓ-
MELLÉKI REFORMÁTUSOK LAPJA.
Lapunk év közben is megrendelhetõ!
Legyen ön is tagja a királyhágómelléki
református olvasók nagy családjának! 
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