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  Az egyházam  
  a közösségem,   
  nagy családom 
 
Kis körkérdést készítettünk, s 
ismerőseink, vallásórásaink 
körében megkérdeztük, hogy 
szerintük mi az egyház? Érdekes 
válaszokat kaptunk: egy hely, ahol az emberek otthon 
lehetnek, a közösség, a templom, az Isten, kapocs Isten és 
a gyülekezet között mondták a legkisebbek.                
A nagyobbak úgy vélték, hogy az egyház egy olyan 
csoport, ahova olyan emberek tartoznak, akik egy hiten 
vannak, s volt, aki egy intézménynek nevezte, amely Isten 
igéjét hirdeti. Egyik idősebb gyülekezeti tag azt mondta, 
hogy az egyház az a hívek közössége, s másik 
kihangsúlyozta, hogy szerinte az egyház nem felekezet, 
hanem Isten kiválasztottainak közössége a Szentlélek 
által. Egy család, Krisztus teste. 
Bevallom hozzám ez utóbbi meghatározás, az egy család, 
Krisztus teste, áll a legközelebb. Hiszen amikor az 
egyházra gondolok, akkor elsősorban a saját 
gyülekezetem, ez a nagy család jut eszembe, majd 
mindazok, akikkel együtt, felekezettől független 
imádkozni, Isten igéjéről beszélgetni tudok. Mert az 
egyház, mint ahogy az egy ház is csakis keret lehet, 
amelyet be kell tölteni, be kell lakni. S amelyben helyet 
kapnak egymás mellett mindazok, akik Istent 
Atyjuknak hívják, hiszik, hogy Jézus Krisztus a 
Megváltó és imádkoznak a Szentlélek segítő erejéért. 
A legfrissebb lapszámunk témája az egyház, s erről vallja 
Bustya Sándor, hogy  egységet, harmóniát kell türköznie. 
Szász Tibor András az ő református egyházáról beszél, 
az idős nénikről, a kitartó gondnokokról, a derék 
lelkészekről, s kimondja: az egyén mulandó, az Egyház 
halhatatlan. És mindig áldott. És a kedves olvasó 
megismerheti Szalontai Rékát, a 38 tagú magyarköblösi 
református egyházközség gondnokát, aki azt vallja, hogy 
az egyház a mindene. S végül szíves figyelmükbe ajánlom 
a Papp Béni lelkésszel készített interjút is, amelynek 
kicsengése: ha a gyülekezeti tagok és a lelkész vállvetve 
dolgoznak, akkor ott Isten szerinti gyümölcsök teremnek. 
 
 
 

 
    

•    SIMON VIRÁG 
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● Elmélkedés 

Kísért a gondolat, hogy egyszer 
végigkérdezzem az idősebb, komoly 
református egyháztagjainkat arról, 
hogyan tudnák meghatározni az any-
nyit emlegetett „Egyház” fogalmát. 
Gondolatban próbáljuk magunknak 
megfogalmazni, vajon mit is jelent 
az „Egyház” számunkra. Egy intéz-
ményt, egy közösséget, vagy esetleg 
egy lelki helyet, ahol találkozhatok 
azzal a Krisztussal, aki életem ura?  

Az apostol úgy tekint a korinthusi 
gyülekezetre, mint amelynek Krisz-
tus Isten kegyelme. Számára tehát az 
egyház egy olyan közösség, ahol 
érezhető, megtapasztalható Isten 
szeretete. A szakadásra, civakodásra, 
aggodalmaskodásra hajlamos emberi 
közösség arca Krisztus szelíd, aláza-
tos arcát tükrözi így vissza.  

Tudatában vagyok annak, hogy 
sokszor nem ezt a krisztusi arcát lát-
juk közösségeinknek. Azt is tudom, 
hogy sokszor, ha az egyházra gondo-
lunk, csalódottság érzése kerít hatal-
mába, mert szeretetet vártunk, és 
rágalmazást kaptunk. Tisztességet, 
becsületet kerestünk, de felfedeztük 
az önzést, az irigységet és értelmet-
len indulatoskodást. 

Nem voltak különbek a korinthu-
siak sem, és mégis az apostol felfe-
dezi bennük Isten kegyelmét, Krisz-
tusban. Ezt a látásmódot kell nekünk 
az apostoltól megtanulnunk, hogy 
úgy tekintsünk egyházunkra, hogy 
tisztában vagyunk bűneivel, bűne-
inkkel. Viszont azt is fel kell ismer-
nünk, hogy képesek vagyunk felnőni 

a tanítványságig. Az egyház, Krisz-
tusnak köszönhetően, mindig képes 
a megtisztulásra. 

Manapság sok szó esik a gazdag-
ságról és a meggazdagodásról. Min-
denki gazdag szeretne lenni. Pál 
azonban felfedezi azt is a korinthusi-
akban, hogy Krisztusban gazdagok. 
Ha valamit kívánhatnék egyházunk-
nak és gyülekezeteinknek, az ez a 
„gazdagság”, hiszen ez a gazdagság 
az alapja a megbocsátásnak, az egy-
más elfogadásának és a szolgálatnak. 
E gazdagság nélkül a beszédünk, a 
Krisztusról szóló, hiteltelen marad, 
és ismeretünk csak az evilágiakra 
fog korlátozódni. Nincs szomorúbb 
annál, mint azt tapasztalni, hogy az 
egyház csak üres szavakat mond, 
vagy már nincs ismerete arról a tu-
dásról, amelyre Krisztus tanította. 
Jézus szavai hitelesek voltak, mert 
élete volt szavainak fedezete. A ta-
nítványoknak is ezt kellett megtanul-
ni: megélni Krisztus szeretetét és 
tanítását. A mai egyház hitelessége 
is ennek ismeretében és cselekvésé-
ben mutatkozik meg.  

Igen, mondja az apostol, a korin-
thusi egyházban a beszéd bizonyság-
tétellé erősödött.    

 A bizonyságtétel pedig megmu-
tatja, hogy mennyire Krisztusra va-
gyok szorulva. Benne van a küzdel-
mem saját bűneimmel, esetlensé-
gemmel, de benne van a Krisztusban 
való reménységem és szeretetem. A 
bizonyságtétel magában hordozza, 
hogy a „tudom az én Megváltóm él” 

hitvallás már életem nagy tapasztala-
ta. Nem csupán egy mondat, hanem 
személyes meggyőződés.  

A csodálatos az, hogy az egyház 
életterületén megjelennek a kegyel-
mi ajándékok is. A 12. részben Pál 
kegyelmi ajándéknak nevezi a böl-
csesség és tudomány beszédét, a 
gyógyítást s a prófétást. Mekkora 
gazdagsággal látta el Isten egyházát. 
Szava gyógyítássá válik, életet jelen-
tő tanáccsá, és olyan tudássá, amely 
a jövendőt szolgálja. Szava peremre 
szorítja az értelmetlen pletykát, a 
szidalmat, a hiábavaló beszédet. 
Szava a szeretetet szolgálja.  

Az egyházban élőknek, az apos-
tol szerint, van még egy ismertetője-
gyük: visszavárják Krisztust. Azaz 
tisztában vannak a számonkéréssel. 
Ez a tudás adja meg életük másságát. 
Nem akarnak többé embereknek, 
divatoknak, korszellemnek megfelel-
ni, csupán Krisztusnak, akire Pilátus 
is rámutatott, és azt mondta: „Íme, 
az Ember”. S erre az Emberre rábíz-
hatjuk nemcsak magunk, hanem 
egész egyházunk jövendőjét. Ámen. 

 

•  MÁRTON JÁNOS   
 

Megélni Krisztus szeretetét  
  Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten 
ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, mi-
velhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden be-
szédben és minden ismeretben, amint megerősíttetett ti benne-
tek a Krisztus felől való bizonyságtétel. 
Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, 
várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, A ki meg is 
erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak napján. (1Kor 1, 4-8)  
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  Jegyzet ● 

nem emberek által létesített alapítvány, sem művelődési 
egylet, még kevésbé gazdasági vállalkozás. Megalapítása 
mögött nem emberi szándék, hanem mennyei elhatározás 
és Krisztus ígérete áll: „felépítem egyházamat, és a po-
kol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” Egy épít-
mény tehát, amelynek milyenségét jól érzékelteti az, 
hogy sok nyelvben ugyanazt a kifejezést használják az 
egyház és a templom megnevezésére. Az egyháznak Jé-
zus az alapja, rá épülnek, hozzá kapcsolódnak az egyház 
tagjai, mint élő kövek, vele együtt alkotják a lelki házat, 
az egyházat.  

Ennek én is része, tagja vagyok. Közöm van hozzá. 
Meghívásra, – Isten hívására – megkeresztelésem által 
kerültem ebbe a közösségbe. Körülbelül kétmilliárd ma 
élő embertársam kapott ugyanilyen meghívót: egyházi 
nyilvántartásokban fellelhető a megkeresztelésük dátu-
ma. Azon a napon Isten névre szólóan tudatta velünk, 
hogy elfogad, amint vagyunk, bűnbocsánatot és örök 
életet ad. Közösséget vállalt velünk: megígérte, hogy 
velünk marad a világ végezetéig! Ha erre gondolok, da-
gad a mellkasom az örömtől, hogy egyháztag lehetek. 
Csak rajtunk múlik, hogy hisszük-e, elfogadjuk-e ezt a 
keresztelésünkkor kapott ajándékot. „Mert sokan vannak 
az elhívottak, de kevesen a választottak.” 

Egyre elterjedtebbé válik az a nézet, hogy a hit gya-
korlásához nincs szükség az egyházra. Lehet különálló-
ként is imádkozni, Bibliát olvasni, ne akarjon hát senki 
se egyházba, se gyülekezetbe terelni. Ez magánügy! A 

Szentírás azonban Krisztussal és egymással való közös-
ségről, élő szervezetről beszél, amelyben Krisztus a fej, 
az egyház pedig az Ő teste. Miként a testben minden 
szervnek megvan a maga jól meghatározott szerepe, úgy 
az egyházban is. Nem csak az apostoloknak, evangélis-
táknak és lelkipásztoroknak. Pusztán közösségi jelenlété-
vel, példájával mennyi erőt, bátorítást tud nyújtani a gye-
rekeit egyedül nevelő özvegy, az öregségét derűvel, há-
lával viselő kisnyugdíjas, vagy a fogyatékosságát türe-
lemmel hordozó beteg! Isten maga is közösségben, a 
Szentháromság közösségében él, három különálló, de 
egybe tartozó lényként. Ezt az egységet, harmóniát kell 
tükröznie az egyháznak. 

Sajnos gyakran nem sikerül, hűtlenek vagyunk Jézus-
hoz. Fél évezreddel ezelőtt olyannyira eltorzult az egy-
házunk, hogy szükséges volt újjáformálni. Azóta maradt 
fenn a reformáció mindenkori szükségességére vonatko-
zó állítás. Bár ilyenkor, évforduló alkalmával időszerű 
lenne felmérni, hogy miben, miként deformálódott 
(újból) az egyház az elmúlt ötszáz év alatt, és visszatérni 
az eredeti rendeltetéshez. A Szentírás világosan fogal-
maz: „Hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből 
az ő csodálatos világosságára hívott el titeket!” Vajon 
miként vélekednének reformátor őseink, ha hallanák a 
szószékeinkről elhangzó igehirdetéseket, vagy látnák 
azokat a rendezvényeket, amelyeknek helyet adunk a 
templomainkban? És mit szól ehhez Jézus?  

•    BUSTYA SÁNDOR 

A Krisztust követők egyháza 

Fotó: Kiss Gábor (forrás: reformatus.ro) 
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● Reformáció 

Az én egyházam olyan, mint a 
tenger. Sós, mint a könny. Keserű, 
mert minden bánatot belemostak. 
Minden felragyogó napkelte szellő-
jében friss, mint  teremtése napján. 
Gyönyörűséges  és magasztos, nagy 
terheket és emberek sokaságát szál-
lítja büszke hajóival a jövendő part-
jai felé. Mélye tele gyöngyökkel, 
roncsokkal, mélybe süllyedt dáriuszi 
kincsekkel. 

Bejárhatatlan és megismerhetet-
len; hullámzó és mindig változó; 
örök társ és bizonyság. Megállok  az 
emlékezés partjainál, William Blake 
sorait mormolom: 
„Lásd meg a világot egy homok-
szemben, és az egeket egy vadvirág-
ban.” 

Számolom  a lábamig kifutó hul-
lámokat, múló életem esztendeit. 
Harminchárom… Harmincnégy… 
Krisztusi távlat. Belemerítem kegye-
letem ezüst poharát a habokba, és 
megízlelem. 

Ott megyek a titokzatos Rózsák 
terén újból, az 1983-as év Marosvá-
sárhelyén. Dél van. Szól a harang. 
Az én egyházam jelez, és én, mint 
fiatal gyakorló lelkész, fürgén sietek 
valamerre. Kezemben – szokásom 
szerint – egy rövid szárú rózsa.  Ha 
nagyon szomorú szemű ismeret-
len lány vagy asszony jön velem 
szembe, szótlanul, mosolyogva  át-
nyújtom neki. Legyen szép napja. 
Már messze járok, mikor még  értet-
lenül és felderülve nézi kezében a 
semmiből jött szépséget. 

Az én hajdani  marosvásárhelyi 
egyházam, a mélyben harangoz ma. 
Szívemben,  mint Atlantisz. 

Az én egyházam  a Gecse utcai 
karcsú templom, melyről kevesen 
tudják, hogy alapkövei és lépcsői a 
régi temető sírköveiből készültek. 
Ott látom szép őszi napon Csiha 
Kálmán sudár alakját a szószéken, 
ahogy a napsugár, szelíd han-
gú prédikálás közben, glória-
ként megvilágítja fejét. 

– Angyal! – sóhajtja egy néni 
mellettem áhítattal. 

Emese néni hű társa, törékeny asz-
szony. Próféta, mint Miriám, bátor, 
mint Debora, felvállalós, mint Esz-
ter. 

A tizennégyezres gyülekezet, a 
kétszázötven konfirmándus, a száz-
tagú ifi, nagyseregnyi vallás-
órás  templomát viccesen mi, a fiata-
lok „fohászkodási kombinátnak” 
hívtuk. Péntek déltől minden helyi-
ségben egy-egy csoport  énekelt, 
magolt, lelki beszélgetett, tanult – az 
irodától az orgona mögötti zugig, 
ahol  olyan jól megvoltunk. Mi-
kor vasárnap este tízkor gyöngéd 
erőszakkal kellett a fiatalokat végre 
hazaküldeni, mindenki le volt reked-
ve. 

A Vártemplom impozáns, szürke 
falai  között  a galambősz Mester 
István prédikált. Felesége, Piri néni 
ereiben ott csörgedezett az e-
gész erdélyi református egyház püs-
pökeinek, vásárhelyi nagypapjainak, 
professzorainak vére – kétszáz évre 
visszamenőleg.  

         Egyszer, diplomamunkám ké-
szítése közben, ott üldögéltem az 
idős, kedves lelkésszel a félhomá-
lyos vártemplomi irodában, hol meg-
állt az idő. Régi jegyzőkönyve-
ket kerestem,  támpontokat a hajdani 
marosvásárhelyi gyülekezet lelki 
arculatáról.  

– Ott van! – mutatott egy hatal-
mas deszkahombárra, amiben hajdan 
a kepegabonát tartották a parókiá-
kon. Utánozhatatlan, nemes, egyben 
megfáradt és reménytelen gesztussal 
tette ezt. – Én már nem emlékszem – 
mondta. Felnyitottam a tetőt. Hat 
köbméter papír, irat, lajstrom, jegy-
zőkönyv megsárgult és áttekinthetet-

len sokasága nézett vissza rám. 
Megilletődve csuktam le a fedelet. 
Emberélet nem elég felsorolni mind-
azt, ami történt velünk. Megéreztem 
már akkor: az emlékezés csupán 
gyűszűnyi lehet  a megtörténtek 
mély vizű kútjához képest. 

Az én egyházam szállást nekem a 
Teleki Domokos-féle omladozó, kí-
vül barokk, belül reneszánsz épület-
ben adott, ott, ahol boltíves, tenyér-
nyi, belső udvarra néző ablakú szo-
bámban mindig égett a villany. Itt 
találtak, e falak között menedéket a 
pataki diákok, és itt aludt Petőfi is, 
mikor erre jártak Bem apóval. Meleg 
nyárban az ajtó nyitva volt, lépésre a 
Ludas utcai gyülekezet irodájától: 
mert templomot, parókiát nem épít-
hetett a nyolcezres gyülekezet, 
amely egy üvegterasszal ravaszul 
kibővített, egybebontott terű házban 
tartotta istentiszteleteit: a nyitott ab-
lakok előtt sokan lábon állva hallgat-
ták a prédikációkat végig, mert min-
dig dugig tömve volt odabent. Hal-
lottam, ahogy Bustya Dezső tisztele-
tes, aki akkor az egyházi ingatlano-
kat kezelő Kuratórium elnöke volt, 
üvöltve kergeti ki az őt fenyegető, 
gyomrozó két civilt, akik  vala-
mi  istentelen, egyházát megtagadó 
jelentős elvtársnak próbáltak kizsa-
rolni díszsírhelyet a református te-
metőben. Nem volt kispályás. Már 
nem volt mivel megijeszteni  őt. 

Sorolhatnám a többi derék lel-
készt is, kik minden hónapban össze 
tudtak ülni az Ige köré, és  meg tud-
ták beszélni szolgálatuk közös gond-
jait, dolgait. De igaztalan volnék, 
mert  az egyház  csillogó kincsei 
nemcsak ők voltak, hanem a mel-
lettük levő emberek közül is sokan. 

A  százegy éves  kályhásmester, 
aki  hetvenhat éves, ágyban fekvő 
fiának kifizette az egyházfenntartói 
járulékát, és ott ült szálfaegyenesen 
az első sorban mindig a templom-
ban, az akkor még oly ritka hallóké-
szülékkel. 

Juli néni, a munkásasszony, feke-
te kendős-ruhás, Mezőségről beszár-

Az én református egyházam 

Volt vihar és szélcsend, 
sötétség és villámlás, ra-
gyogó napfény, de minden 
pillanat  Krisztustól ál-
dott volt. 
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   Reformáció ● 

mazott öreg néni, aki évszázadok 
után újraalapította a meggyesfalvi 
gyülekezetet. Ott ült mindig, szeré-
nyen, az istállóból átalakított temp-
lomban meghúzódva, a tömegben, 
összekulcsolt kézzel, szelíd áhítattal. 

Valamikor a reménytelen hatva-
nas években begyalogolt az esperesi 
hivatalba. „Sokan vagyunk, esperest 
úr, reformátusok, a konzervgyárban. 
Kéne  egy lelkész, aki istentisztelet 
tartson!” „De hát nincs hely, nincs 
gyülekezet! Nincs, ahol, nincs, aki-
nek!  Nem lehet!” – jött a válasz. 

Az asszony elment, összeszedett 
egy gyülekezetet. Felajánlotta sze-
rény hajlékát istentiszteletek, biblia-
órák tartására. Olvastak Bibliát, éne-
keltek, imádkoztak – magukra. Visz-
szament. „Most van hely és gyüleke-
zet. Van, ahol, és van, akinek – 
mondta. – Tessék küldeni papot!” 

A szárazvirág kompozíciókat, kis 
koszorúkat útszélen áruló néni, aki 
grófné volt, és titokban nyúj-
tott, szerény gyülekezeti támogatás-
sal tengette napjait kiutalt pincelaká-
sában. És mint kiderült később, halá-
la után – közben másokat segített.  

A családot látogató, imádkozó, 
kemény döntéseket felvállaló gond-
nokok és presbiterek, kishivatalno-
kok, munkások, mesterek, egy-egy 
bátrabb, jórészt mély, egyházi gyö-
kerű nyugdíjas tanítónő… 

A szétrombolt Lavotta-telepi né-
pek, kiket szétszórtak mindenfé-
le szükséglakásba. A hidegvöl-
gyi, kihalóban levő, perifériára szo-
rult, szegénysoron élő imádkozók.  

A kórházban  igét-úrvacsorát re-
megő kézzel vevők, míg a főorvos 
arannyal rakott főasszisztensei ki 
nem hajtották a belopakodó lelkészt: 

„Tüntessétek el ezeket a varjakat! – 
üvöltötte a professzor. – Depresszió-
ba kergetik a betegeimet!” A hátsó 
ajtón a református takarítónők min-
dig visszaengedtek.  
Ők voltak az egyház. Az én egyhá-
zam és bizonyságom. Kegyelmi idő 
volt. 

De tudjátok?  Sok-sok év szolgá-
latom alatt volt vihar és szélcsend, 
sötétség és villámlás, ragyogó nap-
fény, de minden pillanat  Krisztustól 
áldott volt. Amit belátok, ama neve-
zetes  vásárhelyi zsinat negyedfél 
századának távlatából, az is erről 
tesz bizonyságot. Ez mindörökre így 
marad. 

Az egyén mulandó. Az  Egyház 
halhatatlan. És mindig áldott.  
Sursum corda! Emeljétek hát fel szí-
veteket!  

•   SZÁSZ TIBOR ANDRÁS 

Ne felejtsük el: bármilyen mély is az egyház külső 
állapota, belső szépségtől ragyog. Bármennyire is szét-
szórt a földön, erősen gyökerezik a mennyben. Bár-
mennyire is csonkán és elesetten hever a világ szemében, 
Isten és az Ő angyalai előtt épen és üdén áll. Bármennyi-
re nyomorult is test szerint, lélekben lelki áldásokkal 
bővölködik. 

Éppúgy, mint mikor Krisztus a jászol mélyén feküdt: 
a felhők közt az angyalok az Ő fenségét zengték. Az 
égen a csillagok az Ő dicsőségéről tettek tanúságot, a 
távoli földről jött bölcsek megérezték az Ő erejét.  

Amikor a pusztában böjtölt, küzdött a Sátán csábítá-
saival, verejtékezett halála előtt, mígnem angyalok szol-
gáltak neki. Amikor el akarták fogni, pusztán szavával 
meghátráltatta ellenségeit. Míg a kereszten függött, a 
Nap homálya mindenkinek királyává Őt hirdette meg, s 
a megnyílt sír halál és élet Urának vallotta Őt. 

Nos, ha azt látjuk, hogy testében Krisztus gyötrődött 
a gonoszok támadásai miatt, durva zsarnokságuk el-
nyomta őt, ki volt téve visszaéléseknek, erőszakosságuk-
ban ide-oda rángatták: akkor – bármennyire szörnyűek is 
ezek a dolgok – egyik sem rémíthet meg minket. Sőt 
inkább azt mérlegeljük, hogy az egyház arra rendeltetett, 

hogy amíg e világban zarándokol, folytonosan a kereszt 
alatt küzdjön. (A botránkozásról)  

Az istenfélők közössége csakis úgy állhat fenn, ha 
mindenki megelégszik a maga mértékével és a kapott 
ajándékokat elosztja testvéreinek, s viszont eltűri, hogy 
őt meg mások ajándékai támogassák. Az egyház jó álla-
pota azon a szépséges renden és szinte arányosságon 
(„szimmetrián”) alapszik, hogy a maga részéről ki-ki 
úgy adja közre, amit az Úrtól kapott, hogy másokat eb-
ben ne akadályozzon. Aki ezt a rendet felforgatja, Isten-
nel száll harcba, mert Ő állította fel azt rendelkezésével. 
Ugyanis az ajándékok különbözősége nem az emberek 
tetszéséből származott, hanem onnan, hogy Isten így 
látta jónak szétosztani kegyelmét. (Róm 12,6)  

Kálvin János 

Himnusz            
az egyházról 
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Egyén és közösség, egyén vagy 
közösség? 

Ez a kérdés azóta, hogy két em-
ber él a világon. A válasz, s a megol-
dás korok, helyzetek szerint válto-
zik. Hol nagy egyéniségek vetik ma-
guk alá a közösséget, hol a közösség 
rendeli maga alá az egyéniségeket. 
Az ingatörvény érvényesül. Az em-
beriség ritka, békés napjai azok, 
amikor az inga éppen középen van, s 
egyén és közösség kapcsolata ará-
nyos, harmonikus. Ezek az emberi-
ség nagy csillagórái.(…) 

Isten néppel kötött szövetséget. 
Ezt többszörösen megerősítette, Jé-
zus Krisztus által kiterjesztette. Ez a 
szövetség ma még érvényesebb, el-
kötelezőbb, mint Mózes vagy Ábra-
hám korában. Így értve ma is áll az 
ősi tétel: „Extra ecclesiam non est 
salus.”Az egyházon kívül nincs üd-
vösség. Éppen ezért érezzen minden 
hívő felelősséget az atyafiságért. 
Vállaljon vele sorsközösséget, érez-
zen érte felelősséget. Ne feledje az 
apostol hasonlatát a testről: Krisztus 
a fej, mi tagok vagyunk. Egy-egy tag 
csak az organizmus egészén belül 
boldogulhat, viszont valamennyi 
tagnak nélkülözhetetlen fontos fel-
adata van a szervezete egészében. 
Ezt nem pótolhatja senki más.(…) 

Ezek után nézzünk néhány közis-
mert gyülekezeti tagtípust. 

a) Igen sok „független” hívő él 
közöttünk. Igyekszik mindent jól, 
lehetőleg pontosan hinni, s vallani. 
Csak éppen nem akar senkivel kö-
zösséget vállalni. A többiek zavarják 
áhítatát, megnehezítik Isten iránti 
engedelmességüket. Másként gon-
dolkodnak, vagy éreznek. Sok hibá-
juk van. Egyszóval nem olyanok, 
mint ő. „Én egyedül is tudok imád-
kozni.” „Otthon is lehet Bibliát ol-
vasni.” „Attól még lehetek jó, ha 
nem járok templomba.”– ilyen és 
hasonló kijelentésekkel magyarázza 
függetlenkedését. Elfelejti, hogy a 
sónak nem a sótartó az örök helye, 
az ételt kell ízesítenie. Ez a típus a 
saját kárára rosszul valósítja meg 
egyén és egyház kapcsolatát. 

b) A „felelőtlen” egyháztag az a 
típus, aki mindig jó szándékú, de 
önmagát gyengének, alkalmatlannak 
tartja arra, hogy a közös terheket 
hordozza. Nem tud sírni a sírókkal, 
éppen ezért nem tud örülni az örü-
lőkkel. Így mindig kívül reked a kö-
zösség áldásainak köréből. Pál apos-
tol szerint Isten egyházában minden 
tagnak van felelős szerepe az egész 
szervezet javára. (Róm 12) A kapott 
hit mértéke szerint feleljen meg en-
nek mindenki. Nem világtól, egy-
háztól elkülönülő oszlopos szentek 
kellenek, hanem Isten egyházát tartó 
oszlopokra van szükség. 

 

 
c) Ne legyünk „félénk” hívők. A 

hősiesség nem követelhető meg sen-
kitől, de a félelem összeegyeztethe-
tetlen a hittel. Félni akkor kell, ha 
egy szál önmagunkra tekintünk. Az 
apostol arra emlékezteti ifjú tanítvá-
nyát, Timóteust: „Nem félelemnek 
lelkét adta nekünk az Isten, hanem 
erőnek, szeretetnek és józanságnak 
lelkét.”(2Tim 1,7) Aki vállalja a kö-
zösség gondjait, megtapasztalja an-
nak megtartó erejét is. 

d) A „fontoskodó”-nak csupa 
magasztos eszményképe van, magát 
is, másokat is mindig ezekhez szab-
ja. Mikor pedig ráébred arra, hogy 
„a hívők is csak emberek”, csalódik 
egyházban, Istenben, emberekben – 
legutolsósorban önmagában. S levá-
lik a közösségről, mint éretlenül le-
hulló gyümölcs a fáról. 

Ki oldja meg jól saját életében 
egyén és Egyház kapcsolatát? Az 
elkötelezett hívő. Aki nem akar 
függetlenkedni, de az élő szervezet 
élő tagja szeretne lenni. Aki nem fél 
a felelősségtől, de a maga terhe mel-
lett hivatásának tekinti a más terhe 
könnyítését is. Aki tudva azt, hogy 
nem ember, hanem Isten hívta el, 
bátran vállalja hivatását. S nem fon-
tos, hanem nélkülözhetetlen akar 
lenni. Szereti Isten népét, melynek 
legfontosabb és legszebb megjelené-
si formája az istentiszteleti közösség. 
Minden vonatkozásban tudja, hogy 
jobb adni, mint kapni. Fő kérdése 
nem az, mit kapok az egyháztól, ha-
nem az, mit adhatok az egyháznak, 
hiszen benne és általa élek. 
 

● Reformáció 

           Papp Vilmos 
                            

Egyén és egyház 

Fotó: Szalay László Pál (forrás: reformatus.hu) 
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  Szolgálat ● 

„Isten bennünket, nőket is tanít-
ványokká tett. Egy különleges isko-
lát állított fel részünkre. Időtartama 
nem négy, öt, hat évben mérődik, a 
tudás fokmérője nem a diploma. A 
keresztyén nő minden nap vizsgázik. 
Vizsgázik a családjában, a munkahe-
lyén, a lakóhelyén, a gyülekezetben: 
szeretetből, hűségből, türelemből, 
figyelmességből, békességkeresés-
ből, és még sok mindenből. Az élet 
iskolájának vizsgái nem könnyűek, 
sokszor elbukunk, de az ítéletet bíz-
zuk Istenre, és kérjük szüntelenül 
segítségét minden munkánkban” – 
olvastam a makfalvi nőszövetség 
munkáját összesítő iratgyűjtő egyik 
beszámolójában. Igaz megállapítás, 
hisz így végzik szolgálatukat a nő-
szövetségek tagjai szerte Erdélyben 
és itt, Makfalván is. Mi ugyan csak 
egy éve vagyunk a makfalvi gyüle-
kezetben, de asszonytestvéreink el-
mondásaiból és az említett iratgyűj-
tőben szereplő feljegyzésekből egy 
tevékeny, segíteni és szolgálni akaró 
nőszövetség képe elevenedik meg. 
Ezek alapján, no meg az elmúlt egy 
év tapasztalatai alapján mutatnám be 
lelkes asszonyaink munkáját. 

Tiszteletesasszonyok és gyüleke-
zeti tagok vezetésével zajlott ez a 

munka, ami a szeretetszolgálat meg-
nyilvánulása volt, nemcsak a mak-
falvi, hanem más közösségek számá-
ra is. A gyülekezet által szervezett 
különböző rendezvények alkalmával 
a szeretetvendégség az asszonyok 
segítségével valósulhatott meg, fel-
vállalták az idős, beteg, mozgássé-
rült asszonytestvéreik meglátogatá-
sát, sokszor kis ajándékot is átadva 
nekik, részt vettek az érkező segély-
szállítmányok értékesítésének meg-
szervezésében és lebonyolításában. 
Hitüknek megerősítésére és önma-
guk képzésére szolgáltak a biblia-
órák, vers- és teadélutá-nok. A gye-
rekek számára évente kézműves tá-
bort szerveztek, a templom és az 
imaház, valamint azok környezete az 
asszonyok közmunkája által vált 
széppé, rendezetté. 

A makfalvi nők szeretetszolgálata 
a gyülekezet határain túlra is kiter-
jedt. Részt vettek börtönlátogatáson, 
felkerestek öregotthonban élőket, 
akik számára ajándékcsomagot ké-
szítettek, gyűjtést szerveztek kórhá-
zaknak, gyermekotthonoknak, árva-
házaknak, élelmiszer és pénz formá-
jában egyaránt. Nem hiányoztak az 
egyházmegyei és kerületi konferen-
ciákról, találkozókról sem, hisz az 

ott átélt közösségi élmény a további 
szolgálatra adott mindig erőt. Ezért 
fontos a női világimanapok látogatá-
sa és szervezése is. Asszonyaink 
oroszlánrészt vállaltak egyházi és 
világi rendezvények lebonyolításá-
ban egyaránt, függetlenül attól, hogy 
lelkészbeiktató vagy éppen falunap 
volt, ők kitartóan végezték a rájuk 
bízottakat. Karácsony ünnepén közel 
hatvan szeretetcsomagot juttattak el 
idős gyülekezeti tagokhoz, és részt 
vettek a templom és gyülekezeti te-
rem szokásos nagytakarításában. 
Közreműködésükkel adunk helyet a 
reformáció 500. évfordulóját megün-
neplő egyházmegyei nőszövetségi 
találkozónak is. 

„Ma, amikor egy elhidegülő, zak-
latott világban, a szeretetlenség sö-
tétségében botorkálunk, reményein-
ket fel-feladva, most is akadnak asz-
szonyok, akik szeretetre képesek. A 
szeretet nem más, mint a másik em-
ber, vagy emberi közösség terhének, 
nehézségeinek, betegségének megér-
tése, és annak lehetőség szerinti át-
vállalása” – írja tovább a beszámoló. 
Ezt a szeretetet, és az ebből fakadó 
szolgálat végzéséhez szükséges erőt 
kérjük továbbra is mennyei Atyánk-
tól, hogy mindaz, amit teszünk, em-
bertársaink javát és Isten dicsőségét 
szolgálja. 

•    GÁBOR ANNA MÁRIA 
 

Márták és Máriák 
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● Szolgálat 

– Hol születtél? 
– 1955-ben születtem Szőkefal-

ván, édesapám római katolikus volt, 
édesanyám református családban 
nőtt fel, majd áttért katolikus hitre. 
Édesapám Radnóton tanult, ott vé-
gezte a középiskolát, édesanyám 
nagyon jó varrónő volt, hímzett, 
ágyneműt varrt, bármit elkészített. 
Egy fiútestvérem van. Iskolába szü-
lőfalumban jártam, majd Marosvá-
sárhelyen és Nagyszebenben. A fér-
jem hatéves korában már elveszítette 
szőkefalvi születésű édesanyját, 
gyakran jött a nagyszüleihez Szőke-
falvára. Ott ismerkedtünk meg, 
húszéves voltam, amikor házasságot 
kötöttünk. A férjem 1973-ban fejezte 
be teológiai tanulmányait, a Kolozs 
megyei Ördögkeresztúrra nevezték 
ki, majd 1976-ban cserélt a 
balázstelki lelkésszel. Balázstelkén 
született idősebb fiúgyermekünk, 
Lehel Attila. 1977. október 1-től 
Mezőméhesen szolgáltunk tíz évet. 
Foglalkoztunk a nőszövetséggel, a 
gyermekekkel, ott kezdtem el kánto-
ri-zálni tanulni. Szabolcs András 
fiunk Mezőméhesen született 1982-
ben. Nagyon jó gyülekezet volt, de a 
körülmények nehezek voltak. Olyan 
rossz parókiára költöztünk, hogy az 
egerek ettek meg. Szombatonként 
kitettem a paplanokat szellőzni, hát a 
közepüket kikezdték az egerek… 
Akkor még nem lehetett mérget kap-
ni, hát macskát kellett tartani.          
A kommunista időszakban zaklatott 
a Securitate, emlékesem, a férjem 
lelkészértekezleten volt, egyedül 
voltam otthon a kisfiammal, a 
szekus reggel 10-től délután 3-ig ott 
ült, és faggatott arról, hogy mit tu-
dok a jehovistákról, akikről akkor 
még csak nem is hallottam. A ben-
zint porcióra adták, szükségünk lett 

volna, hogy a szüleinket tudjuk láto-
gatni, disznót kellett volna szerződ-
ni, hogy üzemanyagjegyet kapjunk. 
A jó híveink segítségünkre voltak. A 
templomban nem volt fűtés és vilá-
gítás, csak a rendszerváltás után ve-
zették be a földgázt. A hívek a paró-
kiára jöttek, a református idős asszo-
nyok tanították nekem az énekeket. 
1984-ben a férjemet meghívták Gó-
gánváraljára, ahol tíz évet szolgál-
tunk. Nagyon jó emberek vettek kö-
rül. Közben nőttek a gyermekek, 
Attila édesanyáméktól Szőkefalváról 
járt iskolába Dicsőszentmártonba, 
Szabolcs egy évharmadot járt Bony-
hára iskolába az ötödik osztályba, 
majd Vámosgálfalván folytatta ta-
nulmányait. Az új autónkat tönkre-
tettük a rossz utakon, nem volt járat, 
felvettem mindenkit, akit csak lehe-
tett. Én tanultam meg vezetni, a fér-
jem a mai napig sem szerzett jogo-
sítványt. Gógánváraljáról hazajár-
tunk a szőlőnket megdolgozni, bor-
júkat is tartottunk, hogy a gyermeke-
inket taníttatni tudjuk. Nagyon sokat 
dolgoztunk. Minden nap reggel öt 

órakor keltem. 1994-ben a férjemet 
meghívták szülőfalujába, Vámosgál-
falvára, ahol 19 évet szolgáltunk. A 
templomot felújítottuk. A férjem 
nagyon sokat küzdött, hogy az egy-
házközség visszakapja az összes 
épületét. A nőszövetséggel szívesen 
foglalkoztunk Vámosgálfalván is, 
ahol elődöm felesége alapította meg 
a nőszövetséget. Nőszövetségi bib-
liaórát tartottunk, sok laskát készítet-
tünk, az iszákosmentő missziónak 
sokszor gyűjtöttünk, rendszeresen 
látogattuk a marosvásárhelyi öreg-
otthont, a Lídia gyerekotthonnak is 
sokat segítettünk. A Bonus Pastor 
Alapítvány magyarózdi otthonának, 
a kastélynak a felújításában is segéd-
kezett 40 fiatal, akik egy hétig voltak 
ott, a magtárban aludtak. Tésztát 
sütöttünk, karácsonyi csomagokat 
készítettünk, amikor erre szükség 
volt. A nőszövetségi alkalmakat na-
gyon szerettem, Csiha Emesétől na-
gyon sok mindent lehetett tanulni, 
összegyűjtötte az asszonyokat és sok 
mindent elmagyarázott. A Gecse 
utcai gyülekezet kórusa is fellépett 
nálunk, az asszonyok kalácsot sütöt-
tek, teáztunk.  
A nőszövetséggel elmentünk Debre-
cenbe a virágkarneválra, amikor 
1990 után megnyíltak a határok. Na-
gyon jó alkalmak voltak. 2013 szept-
ember 1-től mentünk nyugdíjba, a 
nagyobbik fiunkkal és családjával 
lakunk, a sok munkával, áldozattal 
újjáépített házban. 
 

– Fiaitok élete hogyan alakult? 
– A kisebbik fiunk Magyarorszá-

gon él, felesége lelkésznő. Mindkét 
gyermekünk családot alapított, két 
fiúunokával büszkélkedhetünk, a 6 
éves Hunor Attilával és a másfél 
éves Nimród Nándorral. Nagyon 
szeretjük őket. 
 

– Van kedvenc igéd és éneked? 
– A 23. Zsoltár a vezérigém: „Az 

Úr az én pásztorom, nem szűkölkö-
döm”, és az énekeskönyv 153. éne-
ke: „Itt van Isten köztünk, jertek Őt 
imádni.” 

Köszönöm a beszélgetést. 

•    TATÁR ANNA 

Jó emberek vettek körül 
Noha már csípősen hűvösek az éjszakák, a vámosgálfalvi két család-
nak otthont adó családi ház udvarán még javában nyílnak a gyönyö-
rű rózsák és a hófehér dáliák. Szívélyesen fogad a Keszegh házaspár, 
a beszélgetést megfűszerezi a nyugdíjas lelkipásztor sok szép verse, 
versidézete. Keszegh Andrásné Lőrinczi Katalin tiszteletesasszonyt 
kérdezem életútjukról, a családról, emlékeiről. 
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– Az idén 3 konfirmándus volt, 
úgy mondhatjuk, hogy az utolsó 
előttiek, mert három év múlva még 
lesz két kislány, aztán nemigen van 
kilátás újabb gyerekekre, hiszen én 
vagyok a legfiatalabb a fiatalok kö-
zül, és nekem is már felnőtt, egyete-
mista gyerekem van. Minden család-
nak két-három gyereke van már, de 
fiatal házaspárok az utóbbi időben 
nem voltak. 
 

– Hogyan kötődik az egyház-
hoz? 

– Az egyházhoz... én a reformá-
tus templomnak a gondnoknője va-
gyok. Ez egy mellékfoglalkozás, 
elárusítónő vagyok a falubeli szövet-
kezeti üzletben, ami a régi termelő-
szövetkezet mai napig működő bolt-
ja nálunk.  

– Miért büszke az egyházára?  
– Hát büszke vagyok – mondja 

hamiskás mosollyal a hangjában – 
legalábbis mióta a kurátorságot át-
vettem, mivel nagyon sok mindent 
sikerült megvalósítanunk az előző 
tiszteletes úrral, annak ellenére, 
hogy a körülmények olyanok voltak 
amilyenek. (Tudni kell, hogy idén 
szeptembertől új lelkipásztornőnk 
van.) Tíz év alatt sikerült a templo-
mot teljesen felújítani, tetőzettől 
kezdve az alapokig, külső-belső javí-
tások, és a parókiát is: bevezettük a 
villanyt, megoldottuk a harangozást 
is villannyal. A gyülekezet adakozá-
sából és külföldi adományokból 
gyűlt össze a pénz, ami nagy dolog, 
tekintve, hogy a gyülekezet milyen 
kicsi. Segítség a templom és a gyüle-
kezet fenntartásában, hogy a közös-

ség gazdag: földjei, erdői vannak. 
Ezért is sokat kellett küzdeni, míg 
sikerült minden papírt beszerezni, 
éppen a napokban zárult le a több 
mint hétéves folyamat. Közben a 
földekre is találtam megoldást: álla-
mi támogatást igényeltünk rájuk, 
állatokat vásároltunk. Hogy meddig 
tart azt nem tudom, de egyelőre jó 
így. 
 

– Mit jelent önnek az egyház? 
– Hát… mindent. Annyi tenniva-

ló van az egyházért, én vagyok a 
gondnoknő, a takarítónő, a harango-
zó. Szóval a templom minden, sok-
szor az otthoni teendőimet is elha-
gyom. A templom, az egyház jelenti 
a biztos pontot az életemben, nem is 
tudom elképzelni az életemet nélkü-
le. Ezért is küszködök annyit, mert 

Az egyház a mindenem 
Interjúalanyunk Szalontai Réka, a magyarköblösi református 

egyházközség gondnoka. Az egyházához fűződő kapcsolatáról 
beszélgetünk vele. Tőle tudjuk meg, hogy Magyarköblös Dés-
től délnyugatra, Szamosújvártól nyugatra fekszik, községköz-
pontja Páncélcseh.  

Köblös olyannyira szórványnak számít, hogy már 1850-ben 
többségében románok lakják, illetve mára már tényleg csak 
egy maroknyi magyar maradt a faluban. Maga a falu területileg 
elég nagy, de lakója már sokkal kevesebb: úgy mondják, hogy 
300 füst van, vagyis ennyi lakóház, és a tulajdonképpeni lakos-
ság 200 körülire tehető, amihez még némi jóindulattal hozzá-
számolhatjuk azokat, akik hétvégeken meglátogatják a hozzá-
tartozóikat, illetve hétvégi házuk van a helységben. A falu la-
kossága a körülményekhez képest nem annyira szegény, habár 
sok a nyugdíjas, akik szerény körülmények között élnek. A fia-
talok többsége elköltözik, vagy legalábbis ingázik Kolozsvárra, 
Désre, Szamosújvárra, napközben tehát a faluban egyetlen fia-
talt sem lehet látni. Azok a gyerekek, akik a faluban vannak, 
Válaszútra járnak a szórványkollégiumba, később Szamosúj-
várra, de tulajdonképpen mindössze 3 gyerekről beszélünk. 

A magyar közösség jóformán azonos a református közös-
séggel, amelynek 38 tagja van, és nagy része idős. A fiatalok 
kevesebben vannak, alig 3 család, miután az egyik család nem-
rég elköltözött Fenesre. Szalontai Réka úgy fogalmaz, hogy a 
várost választották…   
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La vita e bella 
    Évek óta házasok voltak, messze a szerelem rózsaszín ködétől, belefáradva és fásulva a mindennapok szürke-
ségébe. Ha egymásra néztek már nem csillant a szemük, elmaradtak a virágcsokrok, nem pirult el már a nő 
sem, ha férjére gondolt. Éltek csendesen, nem veszekedtek, de nem is lángoltak egymásért. 
A nő neheztelt a férjére, mert meccset nézett, vagy mert nem beszélgetett vele, netán otthagyta a zokniját a föl-
dön, a férfi neheztelt a feleségére, mert korán elaludt, vagy mert nem akart kerékpározni menni vele, esetleg túl 
szárazra sikerült a vasárnapi sült. A kapcsolatuk pedig napról napra romlott, már csak szobatársakként éltek, 
nem úgy, ahogyan ígérték esküvőjük napján.  
Nem egyedi eset az övék. Két-három év házasság után sokan ilyen helyzetben találják magukat, gyerekkel vagy 
anélkül. Van, aki a válást választja, van, aki a beletörődést. Néhányan meg, kevesebben mint kellene, megoldást 
találnak. Sok könyv található a házasságok megmentésére. Bizonyára a benne levő tanácsok is sokat érnek. A 
nő, akiről beszélünk, például rájött, hogy eddig arra várt, hogy a férfi változzon. Természetesen, hiába. Így nem 
maradt más lehetőség, mint neki magának kellett változnia. Azután kezdett el kevesebbet panaszkodni a férjére. 
Eleinte csak ennyit tett, aztán továbblépett, és elkezdett arról mesélni az ismerőseinek, hogy mi szeretetre méltó 
a férjében. Lassan új szokásává vált naponta valami jót mesélni a kollégáinak a férjéről. Kicsit giccses is, hogy 
a történet úgy végződik, ahogyan az megjósolható volt: szép lassan javult a kapcsolatuk, és újra beleszeretett 
abba a férfiba, akiről nap mint nap valami nagyszerűt mesélt. Mert az élet szép. 
                K2 
 

● Interjú 

nagyon kevesen vagyunk. Próbálunk 
hetente – vagy akár ritkábban – ellá-
togatni azokhoz, akik nem tudnak 
eljönni istentiszteletre, elvinni nekik 
a híreket. Nem is tudom elképzelni, 
mi lenne, ha nem tudnánk tovább 
fenntartani a templomot, eltartani a 
lelkipásztort. 
 

–  Vannak olyan magyarok, 
akik nem tagjai a református egy-
háznak? 

– Igen, van néhány vegyes család 
és van néhány pünkösdista, akik re-
formátusok voltak, de átálltak. An-
nak örülünk például, hogy egy lány, 
aki reformátusnak lett keresztelve, 
de vegyes családból származik – az 
édesanyja román, az édesapja is ve-
gyes családból származó magyar – 
így nem is beszél jól magyarul, de 
olyan ambíciós, hogy akart konfir-
málni, és az idén ő lett az egyik 
konfirmándusunk. A felkészítéskor 
is sokszor segítségre szorult, de nyi-
tottabbak voltak felém, mint a lel-
kész felé, úgyhogy azt mondta a kis-
lány, olyan vagyok számára, mint 
egy második anyuka, és erre szüksé-
ge is volt, mivel a családjuk szét-
esett. Nem kellett noszogatni, hanem 

ő jött és ő akart konfirmálni, azt 
mondta, ha annak idején ebbe a hitbe 
keresztelték meg a szülei, akkor ő 
ezt akarja folytatni. 
 

– Milyen a közösségi élet? 
– Nem kell különösebben szer-

vezni, mert rendszeresen bejárnak az 
üzletbe vagy csak betelefonálnak, ha 
szükségük van valamire. Úgyhogy 
napi kapcsolatban vagyunk, így az-
tán tudunk alkalmakat szervezni, 
például anyák napjára vendégséget 
szervezünk, de egyébként is, amint 
alkalom adódik rá, akkor összejö-
vünk. Nem azt mondom, hogy itt 
nincsenek gondok, mert minden er-
dőnek megvan a maga száraz fája, 
de azon dolgozunk, hogy minél in-
kább összetartóbbak legyünk.  
Segítenünk kell a rászorulókat is, 
még akkor is, ha nem reformátusok. 
Vannak olyan családok, ahol mond-
juk betegek a gyerekek, oda igyek-
szünk havonta valamennyi pénzt 
juttatni, vagy segíteni a házjavítás-
ban. A gyülekezetben egy árva van, 
akit a karácsonyi ünnepségek alkal-
mával évente egyszer egy nagyobb 
összeggel támogatunk. 
 

– Melyek a további terveik?  
 Mindig van valami tennivaló, most 
például azt tervezzük, hogy jövő 
tavasszal kutat fúratunk a parókiá-
nál. Erre azért van szükség, mert 
évente jönnek két-három hétre tábor-
ba a kolozsvári cserkészek, és a kö-
rülményeket igyekszünk javítani, 
hogy tudjunk fürdőszobát, WC-t stb. 
biztosítani nekik. Idén 50 gyerek 
jött, ilyenkor a gyülekezet segíti őket 
élelemmel, mert mindenki azt mond-
ja, hogy ilyenkor él a falu. Mindenki 
nagyon szereti, mikor itt vannak a 
gyerekek. A parókia épülete egy kis 
dombon van a falu fölött, és amikor 
tábortüzet gyújtanak, énekelnek, az 
egész faluban visszhangzik. 

 
– Hogyan került kapcsolatba az 

egyházzal, azon túlmenően, hogy 
ugye megkeresztelték és konfir-
mándus is volt? 

– Ez egyfajta hagyomány a csalá-
dunkban. Nagytatám is gondnok 
volt, tehát nagyszüleimtől „örököl-
tem”. A családban vasárnap temp-
lomba kellett menni, naponta imád-
kozni kellett, így belenőttem. 

 

•    KORONDI KINGA 
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– Előre bocsátom, eddig csak két 
gyülekezetben szolgáltam, így nin-
csen nagyon sok tapasztalatom. 
Annyi bizonyos, hogy a kapcsolat 
kétirányú: a lelkész hatással van a 
gyülekezetre, illetve annak életére és 
fordítva, a gyülekezet formálja a 
lelkészt. Én egy kis szilágysági falu-
ban sok hiányossággal kezdtem a 

szolgálatot, nagy szeretettel fogadtak 
és átsegítettek a kezdeti nehézsége-
ken. Lehettek volna kritikusak is, de 
leginkább arra emlékszem ebből az 
időszakból, hogy nem annyira a kri-
tikáikkal, mint a szeretetükkel alakí-
tottak engem. Ez arra sarkallt, hogy 
még jobbá legyek. Itt, a cserealji 
gyülekezetben, ugyanezt éltem meg.  

Persze szolgálatom során ért negatív 
kritika is. Úgy vélem, ez szükséges a 
tanulási, fejlődési folyamathoz, 
amely nem mindig zökkenőmentes, 
néha álmatlan éjszakákat okoz. El 
kell mondanom, hogy volt, amikor a 
kritika fájt, de jó, ha az ember meg-
tapasztalja ezt is, és megpróbálja 
alázatosan feldolgozni. 
 

– Mennyire kell egy lelkésznek 
megfelelnie a gyülekezet elvárásai-
nak? 

– Mindenkiben él egy lelkész-
kép, de természetesen ez a kép nem 
mindenkiben ugyanolyan, tehát ha 
mindenkire hallgatnánk, akkor száz-
felé szakadhatnánk. Nem hiszem, 
hogy minden igénynek meg kell fe-
lelnünk, de ez még nem jelenti azt, 
hogy önelégülten élhetünk, és nem 
kell változnunk. Elsősorban Isten 
előtt kell megállnunk, és úgy kell 
megvizsgálnunk az életünket, csele-
kedeteinket. Jó, ha minél teljesebb 
önismerettel rendelkezünk, tudjuk, 
hol vannak gyenge pontjaink. A 
Szentírás azt mutatja, hogy a mi Iste-
nünk nem tökéletes embereket hív el 
a szolgálatra, sokkal inkább azt lát-
juk, gyengeségeinkkel együtt is elfo-
gad, és felhasználja a hibákkal ter-
helt embereket céljaira, és ha elbot-
lunk, akkor felemel.  Ez az elfogadó, 
felemelő isteni magatartás teremt 
megfelelő közeget a fejlődéshez.  
 

– Mikor válik szükségessé, hogy 
valamelyik alapvonásunkon vál-
toztassunk? 

– Ha az nem egyeztethető össze 
lelkipásztori, illetve általában ke-
resztyéni mivoltunkkal. Persze alap-
vonásaiban az ember nehezen válto-
zik, de a beteg pontra rá kell mutat-
ni. Jó esetben a lelkész családja tölti 
be első körben ezt a szerepet. A lel-
kész kollégák – főként, akikhez szo-
rosabb szálakkal kötődünk – is ész-
reveszik, ha valami gond van, sőt 
nemcsak észreveszik, hanem szólnak 
is, és ha lehet, segítenek. A gyüleke-
zeti élet eseményeiben is megmutat-
kozhat, hogy ideje van a változtatás-
nak: ha egy lelkész nem végzi jól a 
munkáját, megváltozik a közhangu-
lat. 

Szeretetükkel  
alakítanak engem 

Papp Béni Zsombor a cserealji református gyülekezet egyik 
lelkésze, vele beszélgettünk a lelkész és a gyülekezet kapcsola-
táról, és arról, hogy a gyülekezet miképpen formálja, alakítja a 
lelkészt. Tekintve, hogy nem könnyű a téma, nem meglepő, 
hogy nem szívesen beszél, és mondatait sokszor megelőzi az 
alapos megfontolás. 
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 – A gyülekezetnek ebben mi a 
szerepe?  

– Hogy jelezzen, szóljon! Igaz, 
itt, Erdélyben a tekintélyelv miatt 
ritkábban van arra példa, hogy a 
gyülekezet tagjai megfogalmazzák a 
lelkésznek kritikáikat, jobbára egy-
más között hangoztatják. A pozitív 
visszajelzések is ritkák. Ez kulturális 
örökségünk, és míg nyugaton sokkal 
inkább jelen van a közvetlen vissza-
jelzés, itt még talán új generációk-
nak kell felnőniük, hogy ez megvál-
tozzon. Persze kívánatos, hogy a 
gyülekezetekben olyan légkör le-
gyen már most is, amely segíti, hogy 
főként a lelkészhez közelálló szemé-
lyek – gondnokok, presbiterek, aktív 
tagok – elmondhassák észrevételei-
ket, tanácsaikat, megfogalmazhassák 
igényeiket. 

És imádkozzon! Mindkét gyüle-
kezetben éreztem, hogy imádságuk-
ban hordoztak engem, és ez nagy 
segítség. Nagyon sok áldás ezen a 
csatornán keresztül érkezett: azért 
gyógyulnak bajok, szűnnek meg ne-
hézségek, azért teremnek jó gyümöl-
csök, mert a gyülekezetünk tagjai 
mellettem állnak imádságban is. A 

mi híveink inkább azt választják, 
hogy imában kérik a változást. 
 

– Meddig teheti meg egy gyüle-
kezet, hogy csak az imáira támasz-
kodik? Honnan tudja, hogy már 
cselekednie is kell az imádság mel-
lett?  

– Erre nincs recept. A Szentírás 
úgy fogalmaz, hogy Isten „ráterheli 
a lelkedre” azt, amiért könyörögni 
kell, s addig kell imádkozni minden-
kinek, míg „megszűnik a teher”. De 
ha az ima nem vezet eredményre, 
éppen ez a tény mutatja, hogy vala-
mi többre van szükség. 
 

– Beleszólhat-e a gyülekezet az 
igehelyek megválasztásába? 

– Mint a kritikák esetében, ez 
esetben sincs olyan, hogy egy egész 
gyülekezet egyhangúan ugyanazt 
szeretné. Talán nem lenne jó, ha 
mindig külső igényre válaszolva vá-
lasztanánk meg a prédikációk témá-
ját, de természetes és jogos lehet, ha 
egy-egy tag vagy csoport kéréseket 
fogalmaz meg. Van is erre példa 
néha a vasárnapi istentiszteletet és a 
bibliaórás alkalmakat illetően is, 
egyébként meg marad a lelkésznek a 
Lélek közvetlen vezetésére hagyat-
kozó igeválasztás nagyobb szabadsá-
ga és egyben nagyobb gyötrelme. 

 

– Összefoglalva, mit üzen a lel-
készeknek és mit a gyülekezetek-
nek? 

 – A gyülekezeteknek azt üze-
nem, hogy nagy kiváltság és ajándék 
Isten gyermekeként élni Erdélyben  
Minden gyülekezet más és más, 
másféle igényekkel és adottságok-
kal. Nekünk mindig az Úristenből 
kell kiindulni, és hinni, hogy Ő tudja 
mi jó nekünk, hogy olyan gyüleke-
zetet illetve olyan lelkészt ad, ami-
lyenre éppen szükségünk van. Segít 
ugyanakkor az évszázados egyházi 
rend is, biztonságosan mutatja az 
irányt, amerre haladnunk kell. 

Ami a lelkészeket illeti: nagy 
kiváltság és ajándék Erdélyben Isten 
szolgájának lenni. Vigyázzunk, hogy 
hűen töltsük be szép hivatásunkat! 

Végezetül hangsúlyoznám, hogy 
bár elég sokat beszéltünk arról, hogy 
a lelkészek és a gyülekezet kapcsola-
ta segítségre szorul, azért tudni kell, 
hogy az esetek többségében (80 szá-
zalékában) jól működnek a dolgok, 
nincsen gond sem a lelkésszel, sem a 
gyülekezettel, és ilyen esetekben, ha 
a gyülekezeti tagok jönnek és a lel-
késszel vállvetve hozzáteszik a ré-
szüket, akkor jó és gyümölcsöző 
munkát lehet végezni. 

 

•    KORONDI  KINGA 
 

Luther Márton 

Az egyháznak a világban a helye 
 

Isten az Ő egyházát és keresztyén közösségét a világba helyezte számtalan külső cselekvés, ügyek-bajok, fog-
lalatosság, rang és rend közé, hogy a keresztyének szerzetessé ne váljanak, ne széledjenek se kolostorokba, se pe-
dig a vadonba, hanem társasan forgolódjanak, hogy az ő cselekedeteiket és hitük gyakorlását hirdessék és meg-
nyilvánítsák. Mivel egymás társaságában  és barátságában élni, mint a pogány Arisztotelész mondja, nem az em-
ber célja, melyre teremtetett, hanem csak eszköze; s a legnagyszerűbb cél, amelyre teremtetett az ember, hogy 
egyik a másikát Istenről tanítsa: mi volna lényege, valamint akarata, mit érez irántunk. Ezért szól így Arisztote-
lész: Non medicus et medicus, non arator et arator, sed medicus et arator etc. faciunt societatem: nem orvos és 
orvos, nem is földműves és földműves, hanem orvos és földműves stb. együtt alkotják a közösséget és a társadal-
mat, mert egy közösséghez különböző rendek és rangok tartoznak. 

Három kiváltképp fontos rend van, mivel kell hogy legyenek olyan emberek, először is, akik dolgoznak, má-
sodszor, akik regnálnak, harmadszor, akik harcolnak; ebből a három rendből áll a kormányzat és a rendtartás. 
Ezért mondja Plátón: amiként az ökröket sem ökrök s a gödölyéket és bakokat sem gödölyék és bakok irányítják, 
azonképpen az embereket sem közönséges emberek irányítják, hanem jeles hősök és járatos elmék. 

Éreztem, hogy imádságuk-
ban hordoztak engem 
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– 1946-ban születtem Székelykö-
vesden, 7 gyerek közül én voltam a 
legkisebb. Három évesen elkaptam a 
gyermekparalízist, és így egyik lá-
bam rövidebb, mint a másik. Sokat 
jártunk orvosokhoz, 6 éves koromig 
3 évet legalább kórházban töltöttem 
Nagyszebenben, de végül nem tud-
tak meggyógyítani. Két mankón telt 
el az életem, de teljes életet éltem, 
nagyon jól tudtam végezni minden-
féle házimunkát. 

Rendes iskolába csak az elemibe 

jártam még Székelykövesden, és az 
ötödik osztályt is elkezdtem Mezőfe-
lében, de időközben lett egy tályog a 
hónom alatt, és emiatt kórházba ke-
rültem, aztán kimaradtam, végül so-
hasem iratkoztam vissza. A gyerek-
korom is teljes volt, hogy sokan vol-
tunk gyerekek, mindig voltak játszó-
társaim, sosem csúfoltak. Amikor 
nagyok lettünk, hogy én voltam a 
legkisebb, én maradtam a szüleim-
mel, és öregkorukban ápoltam őket. 

Édesanyám 67 évesen meghalt, 

ezt követően, pár évre rá, átköltöz-
tünk Marosszentkirályra, mert ak-
korra már a testvéreim közül többen 
Marosvásárhelyen éltek, egyik bá-
tyám pedig itt, Szentkirályon. Itt is 
házimunkával foglalkoztam, ahogy a 
testvéreimnek unokái születtek, rá-
juk is vigyáztam, úgyhogy nem is 
tűnt, hogy más lennék, mint a többi-
ek, nem is sajnálkozott senki. Sosem 
voltam egyedül, nem éreztem ma-
gam magányosnak.  

Már Marosszentkirályon laktunk, 
Kálmán bátyámmal együtt, amikor 
rájöttem, hogy leéltem az életemet 
úgy, hogy nem tudtam kinek a kezé-
ben vagyok. Persze templomba jár-
tunk, de az életigémet csak ilyen 
későn kaptam meg, a 2Kor 12, 9-
ben: „elég néked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által ér 
célhoz. Legszívesebben tehát erőt-
lenségeimmel dicsekszem, hogy a 
Krisztus ereje lakozzék bennem.” 
Addig csak éltem, és tudtam, hogy 
élni kell, meg dolgozni, de nem tud-
tam, hogy az erőt honnan kaptam 
hozzá. Nem tudtam, hogy Krisztus 
ereje hordozott. 

Még Székelykövesden, Kálmán 
bátyám révén – aki református pap 
volt – kaptam egy villanykötőgépet, 
és anyagilag ez sokat segített. Sok 
munkám volt, nagyon sokat kötöt-
tem, míg a turkálók miatt aztán ab-
bamaradt. De akkor sem maradtam 
munka nélkül, mert itt, Marosszent-
királyon alakult egy kézimunkacso-
port, amellyel sokat varrtam. A mi 
templomunknak is két garnitúra írá-
sost kivarrtunk,  (szószékre terítőt, 
falidíszt, énekeskönyvekre borítót), 
de más templomoknak is, például 
Náznánba, Dunaharasztiba, Görgény
-almádiba, szoktunk varrni Bocskai 
nyakkendőket ballagásra… mindig 
van munkánk.  

1981-ben télen nem tudtam el-
menni a templomba, és akkor többen 
bejöttek hozzánk, hogy elmondják, 

Mindenki Irénke nénije 
Nem olyan régen egy interjúalanyom egyebek mellett az éle-
téről mesélt, és azt mondta: „átköltöztünk Marosszent-
királyra, ahol a nőszövetség befogadott, és első perctől szere-
tettel fordult felém. Sokszor úgy éreztem, mintha ez a közös-
ség befogadóbb volna, mint a korábbi”, majd hozzáfűzte, itt 
a közösségben „mindenki Irénke nénije” a fő szervező, és 
javasolta keressem meg. Így történt, hogy erre a lapszámra 
készülve, felkerestem Adorjáni Irént. 
Jól meglepődtem, hogy mozgásában korlátozott, mert arra 
készültem, ő a közösség mozgatója, és mikor ilyen valakivel 
készülünk találkozni, nem igazán számítunk kerekes székre. 
Később aztán kiderült, valóban úgy él, mintha nem volna 
mozgásában korlátozott, élete minden tekintetben teljes. 

„elég néked az én  
kegyelmem...” 
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● Életút 

mi volt a napi ige, mi volt a prédiká-
ció, aztán ebből valahogy rendszer 
alakult, egyfajta házi bibliaóra. Meg-
beszéltük az igét, hallgattunk kazet-
tákat, és most is tart. Most persze 
internetről hallgatjuk az igehirdeté-
seket. Eleinte 25-30-as létszám is 
volt, most már 5-6-an vagyunk, las-
san kihaltak az öregek, de azért ki-
tartunk. Perselyezni szoktunk, és a 
begyűlt összegből könyvterjesztést 
végzünk. Sokáig ingyen adtuk a Mai 
igét és a Vetést és Aratást, de sajnos 
már nem tudjuk teljesen ingyen adni. 
A Mai igét nagyon szeretik az embe-
rek, 80 darabot is kiosztunk. 
Emellett 4-5 évig támogattunk egy 
családot, amely két árva gyereket 
nevelt, utána a Dorkas gyerekotthont 
támogattuk havonta egy összeggel.  

Olyan erős ez a közösség, hogy 
még olyanok is megmaradtak, akik 
idővel máshova költöztek, még ők is 
küldik a havi 10-20 lejt. Támogatjuk 
a Hit és Fény közösséget is, havonta 
egy adag fánkkal megvendégeljük 
őket, néha idehaza nálunk. Mindig 
találunk valakit, akit támogatni kell. 
S ha kérdik, hogy honnan van ez 
bennem, csak annyit mondhatok, 
hogy ez egy tálentum, mint a varrás. 
Irénke néni így lehet mindenki Irén-
ke nénije, választékos beszédével – 
mert mindig sokat olvasott – mo-
solygós arcával és melegségével, 
ami az egész közösségre hat. 
. 

•    KORONDI  KINGA 
 

 A kegyelem csillagjegyében 

 
 A következő negyedévben arra a hónapra, amelyikben születtél, horosz-
kóp helyett egy Igét kínálunk a kegyelem csillagjegyében: „Aki pedig 
mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gon-
doljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban 
Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. 
Ámen.” (Ef 3,20) 
 

Január 
„Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”  
(1Kor 12,27) 
 

Február 
„Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a 
teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.” (Kol 1,11) 
 

Március 
„… a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egye-
nes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meg-
gyógyuljon.” (Zsid 12,12-13) 
 

Április 
„Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül 
senki sem látja meg az Urat.” (Zsid 12,14) 
 

Május                                                                                          
„Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a ke-
serűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne 
fertőzzön.” (Zsid 12,15) 
 

Június 
„…Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papság-
gá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jé-
zus Krisztus által.” (1Pét 2,5) 
 

Július 
„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan mun-
kás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igé-
jét.” (2Tim 2,15) 
 

Augusztus 
„Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az 
evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. (2Tim 4,5) 
 

Szeptember 
„Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem 
bátorítsuk egymást.” (Zsid 10,25a) 
 

Október 
„Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és az egy-
más építését szolgálják.” (Róm 14,19) 
 

November 
„A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az 
imádkozásban állhatatosak.” (Róm 12,12) 
 

December 
„Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek le-
gyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennök és te énbennem, hogy tö-
kéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, 
és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” (Jn 17,22) 
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  Gyerekoldal ● 

 

Kedves gyerekek! 
 
Ha helyesen párosítjátok a két osz-
lop sorait, rövid értelmezését nyeri-
tek az ősgyülekezet jellemzőinek, 
amelyről az Apostolok Cselekedetei 
2,42-ben olvasunk. 

A századok folyamán az egyházi élet egyre sokszínűbb lett, gazdagodott, ennek következtében a négy alaptevé-

kenység sokféle formában jelenik meg a mai egyházban. A szófelhőben ezekből találsz néhányat. 

Színezd ki azokat az alkalmakat, amelyeken részt vettél az utóbbi időben! 

Minél színesebb az ábrád, annál élőbb a hited! 
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► Erdővidéki konferencia. Idén 
Magyarhermány adott otthont az 
Erdővidéki Református Egyházme-
gye nőszövetségi konferenciájának. 
A rendezvényre szeptember 9-én 
került sor, az egyházmegyei zászló 
átadása után Marosán Csaba szín-
művész Luther asztalánál című elő-
adását hallgatta meg az asszonyse-
reg. Ez az ünnepség is szeretetven-
dégséggel zárult. 

► Régiós nőszövetségi konferen-
cia. Szeptember 16-án Körösfő volt 
a házigazdája az Észak-erdélyi régió 
nőszövetségi konferenciájának. A 
Dési, Kalotaszegi, Kolozsvári és 
Tordai egyházmegyékből 550 asz-
szony vett részt. Kurta Bozsena lel-
késznő igehirdetése után Lukács 
Margit lelkésznő, régiós elnök, Bor-
sos Melinda, az Erdélyi Református 
Nőszövetség elnöke, valamint az 
esperesek köszöntötték az egybe-
gyűlteket, hangsúlyozva a nőszövet-
ségi munka fontosságát, áldást kí-
vánva az alkalomra. Szünet után 
Bartha István Zsolt zsoboki lel-
kész Hogyan viszonyuljak a fiatalok-
hoz című előadásában a beszélgetés-
re, megértésre helyezte a hangsúlyt. 
Vincze Minya István kalotaszegi 
esperes és Kovács Kurucz János 
Körösfőről elszármazott tanár bemu-
tatták a Kalotaszegi Krónikácskák 
című könyvet. Az együttlét a helyi 
kultúrotthonban folytatódott, ahol a 
közös ebéd alatt beszélgethettünk, 
örvendezhettünk, hogy együtt va-
gyunk. Köszönjük a szervezők és a 
helyi gyülekezet munkáját. 

► Alsó-Maros menti konferencia. 
Magyarbükkösön 2017. szeptember 
16-án, de. 10 órai kezdettel az Alsó-
Maros mente nőszövetsége tartotta 
évi konferenciáját. Igét hirdetett 
Szépné Magyari Ildikó lelkész, Pin-
tér B. Márta lelkész, a Magyarorszá-
gi Evangélikus Nőszövetség orszá-
gos elnöke Reformáció ma címmel 
tartott előadást. 
 
► Kárpát-medencei imanap be-
mutató. Az Erdélyi Református Nő-
szövetség küldöttsége szeptember 
21-24. között részt vett a Kárpát-
medencei imanap bemutató konfe-
renciáján, amelyet Mályiban rendez-
tek meg. A december 3-án tartandó 
imanap ismertető és liturgikus füze-
tét a Tiszeninneni Református Nő-
szövetség állította össze. A füzet 
szerzői  főleg a misszióért elmondott 
imádság fontosságát hangsúlyozzák. 
A liturgikus füzeteket kiosztottuk az 
egyházközségeknek, illetve anyaga 
letölthető a www.reformatus.ro hon-
lapról. 

► Felső-Maros menti konferencia. 
A Marosi református egyházmegye 
Felső-Maros menti konferenciáját 
szeptember 23-án, Marosvásárhe-
lyen, a cserealji gyülekezetben tar-
tották, melynek igehirdetője Berek-
méri Melinda lelkésznő, előadója 
Lengyelné dr. Püsök Sarolta egyete-
mi előadótanár volt. A rendezvényt 
zenés-verses műsor és szeretetven-
dégség színesítette. 

► Bethlen-kastély felújítása. Októ-
ber 2-án Kató Béla, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület püspöke 
átadta Orbán Viktor miniszterelnök-
nek az Erdélyi Református Nőszö-

vetség kérését, amelyben több mint 
5600 nőszövetségi tag kéri Magyar-
ország Kormányának támogatását a 
bonyhai Bethlen-kastély és környe-
zetének felújításához. Az Erdélyi 
Református Nőszövetség elnöksége 
nevében köszönet mindazoknak, 
akik komolyan vették ezt a feladatot 
és aláírták vagy segítettek az aláírá-
sokat összegyűjteni. 

► Missziós hét. A Küküllői Egy-
házmegye missziós hetében, október 
11-én Makfalván tartották nőszövet-
ségi találkozójukat az asszonyok. 
Céljuk a fiatalabb nemzedék meg-
szólítása is volt, ezért erre az alka-
lomra anyát-leányával együtt várták. 
Tatár Anna lelkipásztor igehirdeté-
sét, dr Lukács Olga lelkész, egyete-
mi tanár előadása követte A refor-
máció hatása a nőnevelésre címmel.  
Ebédszünet után a résztvevők a 
Spectrum színház Gardénia című 
darabját tekinthették meg a makfalvi 
kultúrotthonban. 

► Zsil-völgyi találkozó. Október 21-
én nőszövetségi találkozót szervez-
tek a Zsil-völgyében, Lupényban, 
amelyen Brassó, Fehér és Hunyad 
egyházmegyék nőszövetségeinek 
képviselői jelentek meg. Mintegy 
200-an hallgatták Tatár Anna szo-
lokmai lelkipásztor igehirdetését az 
1Kir 3,16–28 versek alapján. Isten-
tisztelet után köszöntések következ-
tek. A konferencia második felében 
Lengyelné dr. Püsök Sarolta egyete-
mi adjunktus tartott előadást a refor-
mációról, a református identitásról. 
A találkozó szeretetvendégséggel ért 
véget, és azzal a reménységgel bú-
csúztunk, hogy a reformáció mind-
annyiunk életébe hoz valami 
újat.                                          

● Hírek 
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  Rejtvény ● 
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Vízszintes: 1. Az igevers első rész-
lete, 12. Timótheus édesanyja (2. 
Tim. 1:5), 13. A hagyomány ilyen 
törvény, 14. Idegen szavak előtagja, 
jelentése: megelőző, 15. Rombol, 
17. Ő a foltját megtalálja, 18. Üve-
ges Bori, 19. Itt nevezték először 
keresztyéneknek Jézus követőit 
(Ap. Csel. 11), 20. Zúgó egynemű 
hangzói, 21. Miért népiesen, 22. 
Rendetlenül lapul! 24. Összerázott 
ikra! 26. Déli fekvésű agyagos oldal, 
27. János evangéliumának rövidítése 
keresztyén iratokban, 28. Tojás né-
metül, 29. A könnyen faragható fa is 
ilyen, 30. Fürdőjéről híres furcsa 
nevű település Szamosújvár mellett, 
31. Nagy gázvállalat, 32. A Koronka 
melletti Bósban született, 33. Legen-
dás hírű hadvezér … András (1710-
1790). Nevét bukovinai csángó fal-
vak is őrzik, 34. Régiesen írt cs betű, 
35. A Balaton is ez, 36. Üzleten a 
lakat felrakása ezt jelzi, 38. Növeke-
dik, 39. … Barna, hazai újságíró, 41. 
Vissza: Szentpétervár közelében élő 
kis finnugor népcsoport neve, illetve 
nyelve, 42. Művész és játékvezető 
egyaránt teheti, 45. A közlekedést 
szolgálja, 46. Kis település Kolozs-
vár közelében, a legismertebb erdé-
lyi kőfaragó, Sípos Dávid faluja 
(mgh. 1762-ben). 
Függőleges: 1. Ilyen a fejfedős be-

duin, 2. Majdnem inog! 3. Rómában 
ezeregy, 4. Vissza: családias nevű 
kis település Szászrégen közelében, 
5. Vértesi település Székesfehérvár 
és Tatabánya között, 6. Tudniillik 
röviden, 7. Románul a sör egyik 
alapanyaga, 8. Használatból napja-
inkban kiszoruló hasznos kézi szer-
szám, 9. Vissza: református lelki-
pásztor … István, az első magyar-
nyelvű gyorsírás kidolgozója (1749-
1843), 10. Iskola mássalhangzói ösz-
szezavarva, 11. „… ha az Ő szavát 
halljátok, meg ne keményítsétek a ti 
szíveteket (Zsidó 3:7-8), 12. Az ige-
vers második, befejező részlete, 16. 
A Szentírásban gyakran emlegetett 
híres ókori város (s = sz), 19. Több 
kalifa is viselte ezt a rövid nevet, 21. 

Vissza: Salamon király kincstartója 
(1. Kir. 4:6), 23. … Club, a világ 
íróinak nemzetközi szövetsége, 25. 
Riad központja! 26. Dáriusz király 
nemzetisége (Dán. 5:31), 29. Torino 
folyója, 30. Nálunk kukoricatároló, 
32. Vissza: elhajít, 33. Régiesen: 
hámozta, 35. Szárnyasok ruházata, 
37. Összetépett ruha! 39. Gyakran 
jótékonysági céllal rendezett tánc-
mulatság, 40. Angliai olaj, 41. A két 
kőtáblán ennyi parancsolat volt (2. 
Móz. 20), 43. Izeg egynemű hang-
zói, 44. Tudományos konferencia, 
46. Okoz egynemű hangzói. 
 
Beküldendő: vízszintes 1, 19 és 
függőleges 12. 

Készítette: Zöld György 

Rejtvényünkbe Péter apostol első 

leveléből az egyház egyik titkát 

felfedő igeverset, valamint egy, az 

ősegyház életében különösen fon-

tos szerepet játszó helység nevét 

építettük be. 
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A jó gazdasszony holtig tanul 

● Receptek 

Pikáns sütőtökkrémleves 
 

Hozzávalók: 80 dkg sütőtök, 1 fej vöröshagyma, kis da-
rab gyömbér, olaj, só, bors, csípős paprikakrém, 2 dl 
tejszín.  
Elkészítés: A tököt, a hagymát és a gyömbért meghá-
mozzuk, kisebb darabokra vágjuk. Egy lábosban kevés 
olajon lepirítjuk a hagymát, majd rádobjuk a sütőtököt és 
a gyömbért, és felöntjük annyi vízzel, hogy épp ellepje. 
Sóval, borssal és a csípős paprikakrémmel ízesítjük. 
Amikor a tök puhára főtt, leturmixoljuk, majd a tejszín-
nel felforraljuk. Ha kész, szűrön átszűrjük. Tejszínnel 
meglocsolva tálaljuk. 

 

Sütőtökös rizottó húsgombóccal 
 

Hozzávalók: 50 dkg darált pulykahús, 2 nagy fej hagy-
ma, 2 gerezd fokhagyma, só, bors, 1 csokor petrezse-
lyem, olívaolaj, 40 dkg rizottórizs (kerekszemű rizs), 40 
dkg sütőtök, 2 dl fehérbor, 1 l alaplé.  
Elkészítés: Az egyik hagymát meghámozzuk, felkockáz-
zuk, összekeverjük a hússal, a lereszelt fokhagymával, a 
felaprított petrezselyemmel, a sóval és a borssal. Állni 
hagyjuk egy fél órát, majd nedves kézzel apró golyókat 
formálunk belőle, és grillen vagy serpenyőben, egy ke-
vés olajon,  aranybarnára sütjük. 
A sütőtököt meghámozzuk, és apró kockákra vágjuk. A 
másik hagymát is meghámozzuk, felaprítjuk, és egy 
mély serpenyőben megdinszteljük az olajon. Hozzáadjuk 
a rizst, és addig kevergetjük, amíg opálossá válik, majd 
hozzáöntjük a fehérbort, és kevergetjük, amíg a rizs be-
szívja. 
Végül hozzáadjuk a sütőtököt, majd fokozatosan adagol-
va az alaplevet: mindig akkor öntünk hozzá még, amikor 
a rizs a folyadékot beszívta. Folyamatosan kevergetjük. 
Ha kész, sózzuk, borsozzuk. A húsgombócokkal tálaljuk. 

Mascarponés-sütőtökkrémes 
palacsinta 
 

Hozzávalók: A palacsintához: 2 dl főzőtejszín, 3 db to-
jás, 1 ek. porcukor, 4-5 ek. liszt, 1 dl szénsavas ásvány-
víz, 1 ek. olaj (+ a sütéshez), 1 tk. vaníliaaroma, csipet 
só, 1 mk. sütőpor. 
Mascarponés-sütőtökkrém hozzávalói: 25 dkg előzőleg 
megsütött sütőtök, 15 dkg mascarpone, 3-4 ek. méz (v. 
porcukor ízlés szerint), 2 csomag vaníliás cukor, 1 tk. 
fahéj, 1 tk. gyömbér, 1/2 mk. szerecsendió. 
Elkészítés: A tojásokat összekeverjük a porcukorral, egy 
csipet sóval, a vaníliaaromával, a tejszínnel és a szénsa-
vas ásványvízzel. Ezután hozzászitáljuk a sütőporral ösz-
szekevert lisztet, és egy evőkanál olajat. Addig kever-
jük, míg egy sima állagú, nem túl sűrű palacsintatésztát 
kapunk. (Keverés közben, ha szükséges, akkor még ad-
junk hozzá ásványvizet.) 
Olajjal kikent palacsintasütőben kisütjük a palacsintákat. 
Az előzőleg megsütött és feldarabolt sütőtököt alaposan 
összekeverjük a mascarponéval, a mézzel, a vaníliás cu-
korral és a fűszerekkel. Ezután legalább egy fél óráig 
állni hagyjuk, hogy az ízek kellően összeérjenek. 
A kisütött palacsintákat  ízlés szerint megtöltjük a 
mascarponés sütőtökkrémmel. Tálalás előtt a megtöltött 
palacsintát tányérra helyezzük, és megcsorgatjuk olvasz-
tott csokoládéval. 




