
 A válság az élet minden területén jelentkezik: a gazdaság-
ban, a politikában, az erkölcsben. Emberi megoldás-kísérle-
tek mellett a pünkösdi Lélek az isteni megoldásra irányítja 
figyelmünket: ma az igazán bölcs ember a Lélekkel teljes 
ember, mert mindig és minden körülmények között Isten 
Szentlelkének az irányítása, ellenőrzése alatt él. Ez lehet a 
válságból kivezető út, hisz az erkölcsi megújulásnak követ-
kezménye a bizalmi válság megszűnése,  a társadalmi, gaz-
dasági és politikai élet helyreállása.

Mit jelent Lélekkel teljesnek lenni?
Annyira a Lélek befolyása alatt lenni, mint amennyire az 

ittas ember az alkohol hatása alatt van. Pál apostol tudatosan, 
a jobb megértés érdekében inti az efézusi gyülekezet tagjait, 
hogy ne részegedjenek meg, ne az alkohollal, hanem Szentlé-
lekkel teljenek meg (Ef 5,18). 

A Lélek vezetése annak az életében valósul meg, aki szün-
telenül kapcsolatban van Isten Igéjével. Az Ige és Szentlélek 
mindig együtt munkálja az új, felülről való életet. A Szentlé-
lekkel teljes ember a Szentháromság Istennel élő közösség-
ben levő ember. Ő maga az Isten Lelkének temploma. És a 
Lélekkel teljes ember engedelmes ember, mert tudja, hogy 
Isten őt is eszközzé teheti gondviselő munkájában. Ilyenkor 
születnek az úgynevezett „nagy emberi tettek”, amelyek tu-
lajdonképpen Isten tettei a Lélekkel teljes emberen keresztül. 

Isten Szentlelkével az fog megtelni, aki rádöbben, hogy 
belül kiürült, hogy életéből még hiányzik valami (valaki?). 
Az öntelt sosem lesz Lélekkel telt. Az alázatos bűnbánó ép-
pen azt vallja meg, hogy nyomorult az élete, válságba került, 
mert a Lélek hiányzik belőle. És Isten fel-Lelkesíti, ha hitben, 
és nem csupán az érzelmek síkján küzd naponta a Lélek aján-
dékáért.

Ma az a kérdés, hogy mi mivel vagyunk tele? Keserűség-
gel, félelmekkel, szomorúsággal, nagyravágyással, büszke-
séggel? A Lélekkel teljes élet felismerhető, hisz gyümölcsei 
vannak: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ha ezeket megtaláljuk 
életünkben, akkor jó úton, a válságból kivezető úton va-
gyunk. Ha pedig hiányoznak, akkor állhatatosan kérjük: 

Jövel, Szentlélek Úristen!

Pünkösdi válságmegoldás Dsida Jenõ
Pünkösdi várakozás

Kész a világ, 
Feszült ünnepi várás 

Tereng felette. 
Halotti csend. Csak néha néha 

Sóhajt az Isten Lelke. 
Kimérve minden pálya 

Megtöltve minden lélek-lámpa, 
Ahol csak úr a lét... 

De jaj, sötét van, 
Mélységes, iszonyú sötét! 
A zordon tömeg-árnyék 

Némán zokogva kering útjain, 
S csak egyet tud és egyet érez... 

Most váratlanul vágyón megvonaglik 
És felzúg Istenéhez: 

Betelt az idő! 
Sugarat, fényt, színt adj nekünk, 

Mert epedünk! 
Fényesség nélkül oly sivár az élet! 

Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet 
Legyen világosság!... 

És ismétlik mindig erősebben 
A felviharzott étheren keresztül 
És felharsan az egek harsonája 

S a végtelennek zsolozsmája zendül 
Zsibongva, zsongva... 

És nagy szavát az Úr – kimondja!
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„Teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki  
énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak.” (Ef 5,18-19)

 Fazekas Zsolt
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 Április 13-15 között vendégünk 
volt a lemgoi testvérgyülekezet 
háromtagú küldöttsége. A rend-
szeresen idelátogató Ruth asz-
szonyt Ostmeier tiszteletes és 
Rossmann presbiterasszony kí-
sérte.

Első nap a nőszövetséget láto-
gatták meg, ahol tanúi voltak an-
nak a szolgálatnak, amit asszony-
testvéreim rendszeresen végeznek. 
Ferencz Enikő tolmácsolta Bálint 
Margó néni szavait, aki elmondta 
vendégeinknek, miből áll a nő-
szövetség munkája: élelmiszer-
csomagot kapnak a rászorulók, 
kézimunkákat varrnak, betegeket 
látogatnak. Elmondtuk azt is, hány 
tagja van a nőszövetségnek, kik 
azok, akik anyagilag is támogat-
ják a szolgálatunkat. Ruth asszony 
elmondta, mivel foglalkoznak a 
lemgoi nőszövetség tagjai, meg-
mutatta milyen kézimunkákat ké-
szítenek.

Második nap délután Máté Jó-
zsef presbiter gyalui vendéghá-
zába voltak hivatalosak vendége-
ink. Itt Fazekas Zsolt lelkipásztor, 
Bátori Endre főgondnok, Gyenge 
János egyházkerületi tanácsos 
és néhány presbiter testvérem-
mel együtt arról beszélgettünk 
vendégeinkkel, miként 
lehet ezt a testvéri kap-
csolatot fenntartani, 
és a lehető legjobban 
működtetni. Fazekas 
Zsolt lp. elmondta: a 
lemgoi anyagi segítség 
arra ösztönözte a presbitériumot, 
hogy minél több segítséget nyújt-
son a nőszövetségnek. Szociális 
munkást alkalmaztak Varga Mó-
nika személyében, aki felmérést 
készít az egyháztagok között, be-
teget látogat, ott segít, ahol szük-
ség van rá. Szó volt arról is, hogy 
a távolság és az anyagi gondok 
miatt nem tudjuk meglátogatni 
lemgoi testvéreinket, de annál 
nagyobb hálával és szeretettel 
gondolunk rájuk, és imádkozunk 
értük. Ostmeier lp. arra kért min-
ket, hogy a kommunkációs eszkö-

zöket minél gyakrabban vegyük 
igénybe, tájékoztassuk egymást. 
A német lelkipásztor több min-
dent elmondott a lemgoi gyüle-

kezetről. Ott is érezni a krízist, 
feltevődött a kérdés, hogy kö-
vekbe vagy lelkekbe fektessenek 
inkább. A vélemények megosz-
lanak. Építkezési munkálatokat 
halasztottak el, hogy pénzalap-
jaik megmaradjanak, de hála Is-
tennek, nagy anyagi gondokkal 

még nem küzdenek. 
Ostmeier lp. hiányolta 
a lemgoi és a mi fiatal-
jaink együttműködé-
sét, de ez is a nyelvi, 
távolsági, anyagi aka-
dályoknak tudható be. 

Megígértük, hogy többet fogunk 
tenni a testvériség megőrzése 
érdekében, Tóth Attila presbiter 
vállalta, hogy rendszeresen fogja 
tartani a kapcsolatot e-mailen a 
lemgoi atyafiakkal.

A harmadik nap nőszövetségi 
bibliaórával kezdődött. Lelkipász-
torunk a János evangéliumából 
olvasott igét, utána pedig Bálint 
Margó néni a nőszövetség 2009-es 
évi tevékenységéről készült rövid, 
de velős beszámolóját olvasta fel. 
Ruth asszony megköszönte, hogy 
most is megtapasztalhatta azt a 

nagy szeretetet, amivel mindig 
fogadtuk, és továbbra is azért dol-
gozik, hogy segítse a nőszövet-
ségünk munkáját. A lemgoi nő-

szövetség ajándékát, egy nagyon 
szép, művésziesen kivitelezett 
kézimunkát Margó néni vette át, 
ugyanakkor átadta a mi ajándé-
kunkat is, ami kalotaszegi var-
rottasból és gyöngyös tojásokból 
állott. A közös ima után szeretet-
vendégségen vettünk részt, ahol 
nagyon finom töltöttkáposztát 
fogyasztottunk el vendégeinkkel 
együtt.

A szeretetvendégség után bú-
csút vettünk vendégeinktől, a 
mihamarabbi viszontlátás remé-
nyében kivántunk jó utat, Isten 
áldását kérve rájuk. Ezekben a na-
pokban megtudtunk sok mindent 
a lemgoi testvéreinkről, ugyan-
akkor ők is jobban megismertek 
minket, hiszem, mindannyiunk 
okulására és javára szolgált ez a 
látogatás.

Köszönet jár mindezekért 
legelsősorban Istennek, továbbá 
mindazoknak, akik szívvel-lé-
lekkel dolgoztak, hogy ez a ven-
déglátás a lehető legjobban sike-
rüljön.

 Nagy Annamária

…õk is jobban 
megismertek 

minket…

Testvéreink vendégsége
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Hosszú úton járók
 Nem csak egyik legjelesebb költőnk Balassi Bálint, 

de irodalmunk egyik nagy utazója is, aki pontosan 
tudja, akárcsak később Petőfi, vagy Ady, hogy az uta-
zónak mire van szüksége a hosszú és fáradtságos út 
ideje alatt. Mert bárhol is lennénk, az mindig az úton 
levés pillanatában történik, és minden útonlevőnek 
szüksége van arra, ami lendületet ad, tovább visz, 
ami nem más, mint az „úton járókat könnyebbítő 
szél”.

Az út, az utazás képe az egyik leggyakoribb mó-
dozata annak, hogy a külső és a belső világot egy-
szerre jelenítsük meg, sőt: lehetőséget ad arra, hogy a 
külső világ dolgaival mutassuk meg a belső világot, 
a földi dolgok megjelenítésével a földöntúli lelkesült-
séget és örömöt, a világegészbe való belefeledkezést.

Az újszövetségi motívumok e vágáns, tavaszkö-
szöntő hagyományt követő versben természeti ké-
pekké alakulnak át, a megszólalás, a több nyelven, 
különböző módozatokkal történő „beszéd” jelenik 
meg a második szakaszban, ékes „virágnyelven” a 
fák sokszínű ruháiban és a korábban néma fülelmüle 
kiáltásában.

A beszédes képek azt sugallják, hogy maga a ter-
mészet is élő szóval kapcsolódik a megoldódó nyel-
vek dialógusába. Történik mindez a megújulás és a 
megtisztulás jegyében, derűsen és vidáman, új erőtől 
duzzadón.

Balassi férfias lendülete találkozik azzal a lendü-
lettel, amit ő a Pünkösd „könnyebbítő szelének” ne-
vez. Olyan lendület ez, ami az egész világot áthatja és 
átalakítja, a növény és állatvilág, a „szép violák” és a 
„jó hamar lovak” után az emberek is. Még azokat is, 
akik nehéz helyzetben, a „világ peremén”, a végeken 
vannak, azoknak is jut e megtisztulás és megtisztítás 
öröméből.

Balassi nagyonis konkrét leírással, a fegyvertisz-
títás motívumával jelzi ezt – nem véletlenül, hiszen 
a fegyverről letisztított vér képét a borivás képe vált-
ja fel a vers legvégén. Mindez azt követően, hogy a 
költői tekintet a teremtett világ egészét, a földet és az 
eget is bejárja, jelezve, hogy az egész világmindenség 
részesévé válik a Pünkösdnek, mindenki részesülhet 
a pünkösdi öröm felkínált borából.

 Karácsonyi Zsolt

Balassi Bálint
Borivóknak való

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, 
Mindent egészséggel látogató ege, 
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!

Te nyitod rózsákot meg illatozásra, 
Néma fülemile torkát kiáltásra, 
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Néked virágoznak bokrok, szép violák, 
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak, 
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után füremedt tagokat 
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat, 
Új erővel építvén űzéshez inokat.

Sőt még az végbéli jó vitéz katonák, 
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják, 
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.

Ki szép füvön lévén bánik jó lovával, 
Ki vígan lakozik vitéz barátjával, 
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

Újul még az föld is mindenütt tetőled, 
Tisztul homályából az ég is tevéled, 
Minden teremtett állat megindul tebenned.

Ily jó időt érvén Isten kegyelméből, 
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből, 
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!

 Megkérdezték tőlem, hogy miért akarok felnőtt 
fejjel konfirmálni? Azért, mert most ébredtem rá, 
hogy „Jézus Krisztus tulajdona vagyok”, amint ezt 
a Heidelbergi Kátéból is olvashatjuk. Egyeseknél ha-
marabb, másoknál később következik be a pillanat, 
amikor erre az igazságra rájönnek. Sajnos, olyanok is 
vannak, akiknél soha. 

Valószínű, hogy az ember felnőtt fejjel nemcsak 
jobban megérti Istent, hanem könnyebben beismeri, 
hogy szüksége is van rá. Egyszóval azért akarok kon-
firmálni, mert most már tiszta lelkiismerettel tudom 
mondani, hogy „hiszek egy Istenben”.

(25 éves konfirmandus)

Egy felnõtt konfirmandus gondolatai
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Húsvéti ünnepi legátusunk Bóné Katalin IV. éves teológiai hallgató. 
Fogadjuk szeretettel szolgálatait, és adományainkkal támogassuk 

tanulmányai folytatásában!

Kiadja a Kolozsvár–Belvárosi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala
Cím: 400084 Kolozsvár, Kogălniceanu u. (Farkas utca) 21. szám, tel./fax: 0264 591 270,
+40 740 061 322, e-mail: farkas_utca@kolozsvar.ro, www.farkasutca.ro
Felelős szerkesztő: Karácsonyi Zsolt, Fazekas Zsolt
Műszaki szerkesztés: Fazakas Botond • Nyomta a Stúdium kft. 800 példányban.

Farkas utcai templom

Pünkösd I. napja:
• reggel 9: Fazekas Zsolt (úrvacsoraosztás)
• de. 11: Fazekas Zsolt (úrvacsoraosztás)
• du. 6: Bóné Katalin (úrvacsoraosztás)

Pünkösd II. napja:
• de. 10: Bóné Katalin 
• du. 6: Bóné Katalin

Pünkösd III. napja:
• de. 10: Bóné Katalin
• du. 6: Kerékgyártó Zsolt

Györgyfalvi úti imaház
Pünkösd I. napja:
• de. 10: Bóné Katalin (úrvacsoraosztás)

Pünkösd II. napja:
• de. 10: Fazekas Zsolt

Pünkösd III. napja:
• de.10: Kerékgyártó Zsolt

Szent Kamill-otthon
Pünkösd I. napja délben 12: Bóné Katalin (úrva-
csoraosztás)

ünnEpI ISTEnTISzTELETEK

BRÉDA FERENC
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nekem 
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el 

Amit 
ki 
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gondolhattál 
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sohasem 
 
Azt 
terjesztheted 
csak 
föl
a 
legfőbb
Úrnak 
!
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Hogy 
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