
  

 

 

 

 

 

 

 

Pünkösdi reakciók (Olvasandó: Csel 2,5-13;37) 

 
sten hatalmas tetteinek pünkösdi hirdetése sokakat 
válaszadásra késztetett. Ez így rendjén is van, hiszen 
ahol Krisztus evangéliumát hirdetik, az igehirdetés 

sohasem tér vissza üresen Istenhez. Úgy is mondhatjuk: 
sohasem jövünk úgy ki a templomból, mint ahogy oda 
bementünk. 
Hányféleképpen lehet reagálni? Az olvasott ige ennek 
három módját mutatja be. Az elsı a megütközés és zava-
rodottság reakciója. Az ember nem tud mit kezdeni a 
hallottakkal. A pünkösdi igehirdetés megragad, és azt 
kérdezzük: mi is akar ez lenni? A kíváncsiság kaput nyit-
hat számunkra, hogy tovább tudakozva választ találjunk 
lelki zavartságunkra. Ez azonban még nem minden. 

A második reagálási mód még rosszabb. Itt már a gúnyoló-
dás mutatkozik meg: a pünkösdi történéseket nevetség 
tárgyává teszik. A gúny a közöny magatartása, amellyel 
Isten üzenetét magunktól távol tartjuk és védekezünk. A 
gúnyolódással Isten szívét vesszük célba. Sátáni magatar-
tás! 
És végül a harmadik. Miután szembesülnek azzal, hogy 
mekkora bennük az Isten Felkentjével szembeni ellensé-
gesség, ez szíven találja ıket, és az emberek döbbenten 
kérdezik: mit kell nekünk cselekednünk? Ekképpen a meg-
tartatás útjára találnak. 
Mi a mi válaszunk pünkösdkor? 

(holland áhítatos könyvbıl)
 

• ami volt • ami volt • ami volt • ami volt • ami volt • ami volt • ami volt 
 

Kolozsvár 
• A CE Koinónia kiadó új címe: Str. Paris nr.15, 3400 Cluj. Tel/Fax: +40-64-450344/450119 Postai cím: OP 5. C.P. 705, 3400 Cluj. 
• Hálaadással vehetjük kezünkbe a Dr. Kecskeméthy István által lefordított Bibliát, mely a CE Koinónia Kiadó és az Erdélyi 

Református Egyházkerület közös kiadásában jelent meg. 
• Megjelent Visky Ferenc: Fogoly vagyok címő könyve. A budapesti Ünnepi Könyvhéten (június 6-10) kerül bemutatásra. 

Marosvásárhely és környéke 
• Március 10.-én csendesnap volt a somosdi református templomban. A nap témáját tükrözi a két istentiszteleten és egy elıadáson 

elhangzottak címe: Krisztus a családban (id. Adorján Kálmán lp.), A család és a közösség (Szabó Lídia), Helyem a gyülekezetben 
(Horváth Levente lp.) A délutáni istentiszteletet Szabó Péter valamint a következı éneklı-, zenélı csoportok szolgálata egészítette 
ki: Bagatell kórus (Marosvásárhely), Karácsonyfalvi kórus, Nagykendi kórus, Somosdi furulyazenekar, Dorcas otthon gyerekei. 

• Április 14.-én Mezıpanitban volt csendesnap. A Maros körzeti CE-Szövetséges vendégekkel kiegészült gyülekezet Lırincz István 
lp. szolgálatát hallhatta A hosszú imádság-ról Nehémiás könyve 9. r. alapján, du. Domahidi Béla lp. tartott elıadást Az imádkozásról 
címmel, a záró istentiszteleten pedig Visky Péter Kolozsvár-Tóvidéki lp. szolgált S(z)ibboleth (Bir.12,1-7) címmel. Bizonyságtételek, 
kiscsoportos beszélgetés, éneklés, kórusok szolgálata (Bagatell, Kolozsvár-Tóközi kórus, Dorcas otthon gyerekei) gazdagították a 
nap mősorát. 

• Április 20.-án szövetségünk néhány képviselıje részt vett a magyarországi Betánia tavaszi csendesnapján, 
• Április 22-25 között Pozsonyban, Halmen István ügyvezetı és R. Szabó István utazótitkár vett részt az EURIM OST belmissziói 

konferencián. 
• Április 26-28 között zajlott a 4. Országos Ifjúsági Konferencia a Marosvásárhely-Kövesdombi gyülekezetben, “Minden szabad 

nekem” címmel. Hadd álljon itt néhány résztvevı reflexiója: “Már a kezdetkor láttam, hogy a szervezık nagy szeretettel és sok 
imádsággal készítették elı. A leginkább talán a kiscsoportok ötlete tetszett, bár a beszélgetések során az idı mindig szorított… Az 
istentiszteletek és a prédikációk révén sokat gyarapodtam lelkiekben, és a következı idıszakban is még lesz amin gondolkodnom... 
A konferencia multikulturális jellege is nagyon jó élmény volt számomra. A fordítás többnyire angolul történt, hiszen ez az a nyelv, 
amelyet mi külföldiek legtöbben ismerünk, s így nekem is lehetıségem volt egy kicsit gyakorolni a nyelvtudásomat. Különösen bol-
doggá tett, hogy sikerült egy öt percnyi beszélgetésnél tolmácsként segítenem… Nagyon örültem, hogy ennyire mentem a nyelvtu-
dásommal. Így legalább egyszer én is viszonozhattam azt, amit folyton megkapok.” Manuela Reimer (FILI) “Dér András Kanyaron túl 
címő filmjét néztük meg. Különleges volt számomra, hogy a rendezı és felesége (Denisa) személyesen is vallottak a filmrıl… Ho-
gyan lehet eljutni a halál kívánásától az élet akarásáig… a káromkodástól az “Istenem segíts”- ig… mi az, ami megmenthet: akarat, 
elhatározás, ima, mások segítsége?… Miért lesz áldozat az, akirıl már-már remélem, hogy megmenekülhet?… a kézzelfogható ha-
lál, mint a drogozás bére… – mindezek felvetik a kérdést: folytathatsz-e te struccpolitikát?” Judit (Kamuflázs) “Megbotránkoz-
tam...filmet vinni a templomba. Ilyen filmet. De kell ez nekünk, hogy észrevegyük a csapda veszélyét. Sose tudod, mikor jön a kísér-
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tés... Magunkat és mást kimenteni, egymás eszközévé válni... Jól megrázta a lelkiismeretemet. Szerintem ez volt a film keresztelı-
je.” Júlia (Kamuflázs)Szőcs Teri gondolatait hallhattuk a konferencia témájáról – a szabadság kérdése szenvedélyes és szenvedést 
okozó kérdés; titok. Mindegyikünkben él a vágy valamiféle tágasság után, amiben önmagunk lehetünk… A legteljesebb szabadság-
nak az a kezdete, hogy kimondom: Isten alárendeltje vagyok - így az oltalom és szabadság utáni vágyam benne helyreáll… Nagy 
József lelkipásztor szolgált a Róma 6,18–23 alapján. Bár sok minden alól nagy örömmel szabadítom fel magam, az igazi felszabadí-
tást a Szabadító végzi: “Jézus magára vette, ami nem volt, és nekem adta, ami nem voltam” (Luther). Kegyelmet pedig nem azért 
kapok, mert bocsánatot kérek, hanem azért van bocsánatom, mert van kegyelem. Mindezért a hála Istent illeti - ha megszabadul-
tam, szánjam oda magam visszavonhatatlanul Istennek.” Judit (Kamuflázs) 

Hazaköltöztek Urunkhoz: 
• Márciusban, 102. évében Gidófalvi Sára néni, szövetségünk legidısebb tagja. 
• A marosvásárhelyi szövetség elnöke, id. Adorján Kálmán 75 évesen. Április 12-én búcsúzott tıle – hisszük, hogy csak ideig-óráig -, 

családja a Krisztus vére szerinti atyafiak népes közösségében. 
A Vigasztaló Lélek jelenléte tegye áldottá emléküket, erısítse az emlékezıket! 

Zilah 
• A májusi csendesnapot Diósadban, Varga Jóska atyánkfia házánál tartották az Ige és a közösség kedvelıi. 
• Somosdon és a Marosvásárhely-Alsóvárosi gyülekezetekben szolgált a zilahi Csemete gyermekzenekar április 20-21-én. Megle-

petésünkre a Csemete zenekar volt az elsı kapcsolatfelvevı Zilah-Belváros testvérgyülekezetével, amint Lırincz István, a gyüleke-
zet lelkipásztora elmondta. Istentisztelet után a vasárnapi iskolai foglalkozásba és a bibliai vetélkedıbe kapcsolódtak be a zilahi 
gyerekek. Városnézés, fagylaltozás után Somosdra utaztak vissza a Csemetések, ahol a délutáni istentiszteleten szolgáltak a hely-
beli gyerekekkel, akik rövid idı alatt megtanultak néhányat a zilahiak repertoárjából. 

• A zilahi Katakomba ifjúsági kamarakórus virágvasárnap a nagykırösi református templomban szolgált, ahol a népi hangszerekkel 
elıadott Népdalzsoltárokat is bemutatták azon az ifjúsági napon, amelyre az utóbbi öt esztendıben ott konfirmáltakat hívták meg. 

• A Dalbimbó pünkösdre újabb számmal jelentkezik.  

Nagyvárad és környéke 
• Megelevenedni látszik a nagyváradi közösség, ami a szervezeti életet illeti. Ezt írják váradi testvéreink: “Van 5 új tagunk, és talán 

még lesz. Úgy látszik, többekben megérett, hogy tagok szeretnének lenni, de az évekig tartó hallgatásunk, és hanyagságunk meg-
gátolta ıket abban, hogy lépjenek. Nagyon örülök annak, hogy úgy tőnik, fontosabbá vált a vezetıségnek a tagság (már az itteni az 
itteninek), hiszen rájuk kéne minden épüljön, nem egy felsı csoport munkája kell legyen. Hátha ébredünk?”  

• Április 12-14: Tenkei ifi-napokon találkozott mintegy 230 fiatal. Szeverényi János, budapesti ev. lelkipásztor tartott elıadásokat az 
üdvbizonyosságról. A bizonyosság és bizonytalanság lehet Istentıl való áldás, de lehet ördögi kísértés is, mnt elbizakodottság vagy 
kétségbeesés. 

• Berke Sándor és Berei Csongor meglátogatta április 23.-án az érmihályfalvi közösséget, ahol három új taggal gyarapodott a CE-
Szövetség. Ugyanaznap Nagykárolyba is ellátogattak, ahol a kb. tíz tagot számláló közösségnek nagyszüksége volt e találkozásra, 
hogy más felekezet vonzásával szemben megerısödjenek. Jelen volt olyan asszonytestvérünk is, akinek most adatott lehetısége öt 
éve, hogy atyafiakkal találkozzék. 

Fontos! A nagyváradi Júlia gyermekotthonban tíz 5 és 12 év közötti gyermek lakik (5fiú, 5lány). Augusztus 1-18 között készülnek sza-
badságra az otthonban szolgáló munkatársak. Ha valaki erre a vakációs idıszakra otthonába tud fogadni gyermeket, érdeklıdjék a 059-
267908 telefonszámon, Berei Csongornál (Nagyvárad, bul. Stefan cel Mare 28 sz.) 
Köszönjük a temesvári közösségnek a központi iroda részére küldött 600000 lej adományt. 
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Rendezvények május és június hónapokban 
Idıpont Rendezvény Helyszín 

Május 24 Szövetségmegújító Kolozsvár 

Május 24-26. Tavaszi csendesnapok Kolozsvár 

Május 25 Szövetségmegújító Marosvásárhely/Philothea 

Május 27 Lelkészek és lelkészfeleségek találkozója Nagyvárad – CE-ház 

Május 30, este 7 óra Gonda László, debreceni teológiai tanár elıadása Nagyvárad, Ady líceum, 92. terem 

Június 1 Berea – bibliaiskola (évzáró) Nagyvárad – CE-ház 

Június 2 Közösségi kirándulás Zilah 

Június 3 Lelkészi találkozó Káposztásszentmiklós 

Június 4 Körzeti csendesnap (Bihar, Szilágyság) Mice (Zilah mellett) 

Június 27, este 7 óra Géczy Lajos, Budapest: Információ, média, internet Nagyvárad, Ady líceum, 92. terem 

Május 31-június 6 között, Szingapúrban lesz a CE - Világszövetség Konferenciája. A Romániai CE – Szövet-
séget Adorján Kálmán és Adorján Éva képviselik. 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj. Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


