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Húsvét 
 

Latinul Pascha a keresztyén egyházakban 
Krisztus feltámadásának emlékünnepe. 

A magyar elnevezés onnan származik, mert a 
hívők a feltámadás emlékünnepét megelőző böjt után 
kezdték meg a húsevést. A húsvét ünnepének 
meghatározása körül sok vita volt, mígnem a 325. 
Niceai zsinat nem mondta ki a végső szót e tekintetben, 
hogy ugyanazon napon tartódjék meg ezután a húsvét 
ünnepe. 

A tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltét 
követő első vasárnapon legyen a húsvét ünnepe, így 
március 22-e és április 25-e közé esik mindig a húsvét 
ünnepe, mely a keresztyénségnek egyik legnagyobb 
ünnepe, s a megváltás és feltámadás tekintetében az 
egész keresztyén világra nagy jelentőséggel bír. Ezért is köszöntik egymást a keresztyének ekképpen: 
„Krisztus feltámadott”. Ezt megtaláljuk akár a nyugati keresztyénségnek, akár a keleti keresztyénségnek 
köszöntési módjában valamint nálunk is, amikor ezt mondjuk, hogy Isten Fia feltámadott. 

A gondolatok központjában, maga a húsvéti bárány, Jézus áll. A bárány közölte az Ószövetségben a 
zsidó nép Egyiptomból való szabadulásának, kivonulásának a tényét.  Ez a bárány az Újszövetségben, a 
szabadulásnak a tényét abban hozza közel hozzánk, hogy a „bárány” feltámadása Krisztus feltámadására 
vonatkozik. Ezért kell meghallanunk ezeket az Igéket, melyek közel hozzák Krisztus feltámadását a mulandó 
ember és élet számára. Ezek mind olyan igék, melyek arra mutatnak, aki által a feltámadás tényét igazolni 
tudjuk. Magára Krisztusra.  

Úgy, amint azt már dr. Imreh Lajos teológiai professzor kimondja, hogy a feltámadás ünnepe akkor 
igazi és őszinte, ha a húsvéti evangélium arról ad hírt, hogy amiképpen a tavaszban megújul a természet 
(ébred), úgy a hívő ember számára az evangélium nem más, mint feltámadás és élet. Mert az első zsenge 
Krisztus maga, aki feltámadott a halálból és érettünk kifizette a bűnnek zsoldját és magáévá akar tenni 
mondván“ én élek és ti is élni fogtok”. Ezt mondja a mindenkori tanítványoknak, ezt mondja nekünk is. Ezért 
kell nekünk megünnepelni a húsvét ünnepét a világ végezetéig.  

E gondolatokkal akarjuk a húsvét történetét, valamint az ige tanítását átadni azzal a szándékkal, hogy 
minden életre kérünk húsvéti hitet és áldást attól, aki a feltámadás és élet.  

Dezső András lelkipásztor 
 

 Lelkipásztoraink és családjuk, valamint a vártemplomi gyülekezet 
presbitériuma nevében Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk a 

feltámadásba vetett reménységgel! 
 

Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, 
mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a 
halál, ember által van a halottak feltámadása is. 
Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, 
úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. 
Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként 
támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor 
következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a 
vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, 
amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden 
hatalmat és erőt. (1Kor 15,20-24) 
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Húsvéti üzenet 
 
 Nemrég megkérdezték tőlem, hogy miért fontosak 
számomra az ünnepek? Hogyan kellene megélni a Húsvétot? 
Ekkor gondolkodtam el azon, hogy nálunk, reformátusoknál 

nincs is olyan sok piros betűs nap az egyházi naptárunkban és ennek ellenére mégis hajlandóak vagyunk 
lefaragni az ünnepnapjainkból. Miért történik mindez? Miért nem törekszünk igazi ünneplésre? Mi hiányzik 
belőlünk, ahhoz hogy az ünnep az valójában ünnep legyen?  

Gyülekezetünkben elég gyakran találkoztam azzal a jelenséggel, hogy egyes szektatagok párosával 
járva többek között azt is hirdetik a keresztyén családjainknál, hogy ne ünnepeljék meg például a Karácsony 
vagy a Húsvét ünnepét, mert emberek találták ki és pogány eredetűek.  Számomra a keresztyén ünnepeink 
többségének a fontossága ennek ellenére abban áll, hogy alkalom adódik az örvendezésre és ennek 
kifejezésére. Erre hívja Pál apostol is a filippi gyülekezet tagjait „Örüljetek az Úrban, ismét mondom 
örüljetek” (Filippi 4,4). Nagyon sokféle hatás éri a ma emberét, ami miatt elfelejt igazán ünnepelni. Elfelejt 
örülni. Sok a búskomor ember, aki viszonylag kevés örömöt tud átadni a mellette élő embernek. Ha 
állandóan csak arra fókuszálnánk, hogy észrevegyük és szóvá tegyük mindazt, ami rossz és felháborító, 
akkor reggeltől estig tudnánk erről beszélni, anélkül hogy érezni vagy éppenséggel beszélni tudnánk az 
örömeinkről.  

Húsvétkor meg kell szívleljük azt az igazságot, hogy igazi öröm csak is ott van, ahol van 
Örömüzenet, azaz Evangélium. Véleményem szerint az ünnepnapok fontossága ebben áll, hogy ne válasszuk 
el ezeket a napokat Istentől. A mi ünnepeinkben és örvendezéseinkben is legyen központi szerepe Istennek 
és az Evangéliumnak. És ez húsvéti ünneplésünkre pedig többszörösen is érvényes. Alkalmat keríthetek az 
örvendezésre, a hitre jutásra.  Húsvét az életről szól, aminek a legjobban örül az ember. Húsvétkor azáltal, 
hogy Krisztus feltámadásával legyőzte a halált ennek az életnek a lehetőségét adja azoknak, akik hisznek 
Őbenne. Hogyne tudna örülni a keresztyén ember annak, amikor tudatosul benne az, hogy ő nem fog 
meghalni, mert a halál csupán átmenetel az örök életbe a feltámadás által, mert, „aki él és hisz énbennem az 
nem hal meg soha” – mondja Krisztus. Számomra ezt az életet jelenti lelkileg a húsvéti ünnep megélése, és – 
sajátosan ugyan – de számomra ezt fejezi ki a locsolkodás is és a piros tojás is. A virág nem él, ha nem 
locsolják meg, a tojás Isten teremtéséről árulkodik akkor, amikor kikel az új élet belőle. Ezért kell nekünk 
hálásak legyünk és örvendezzünk Istennek, mert az örökélet lehetőségével ajándékozta meg az övéit 
Húsvétkor. Ezért hatalmas lehetőség ez az ünnep arra is, - ahogyan a bibliai húsvéti történetek is hirdetik -, 
hogy többé ne kételkedjünk a feltámadásban, hogy erősödjék már meg végre a feltámadott Krisztusba vetett 
hitünk. Ő él, Őt nem lehet eltemetni, Ő most is tud hatalmasan cselekedni.  

Jó lenne, ha megtanulnánk, úgy ünnepelni, hogy ne zárjuk ki az ünnepnapjainkból Istent. Neki 
legyen a legfontosabb helye. Ne csak a locsolkodásról, piros tojásról, szóljon a mi húsvétunk, hanem arról is, 
hogy együtt tudjuk meghallgatni a feltámadás evangéliumát a templomunkban. Tovább tudjuk vinni a kapott 
üzenetet: „menjetek el és mondjátok meg…” „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” 

Ezzel az elhatározással sikerült megvalósítani egy régi álmot, pontosabban azt, hogy újraélesszük a 
vártemplomi egyházközség lapját, az Üzenet-et. Az 1944-es évek után az államosítás következtében 
betiltották ezt a lapot, amit a vártemplomi egyházközség adott ki a következő címmel: ÜZENET a 
sepsiszentgyörgyi református egyházközség tagjainak, Imreh Dezső lelkipásztor szerkesztésében. Nem is 
lehetne megfelelőbb alkalmat keríteni e lap újraélesztésének, mint e mostani húsvéti ünnepünket. Az egész 
ünnepet át kell járja az élő Krisztusról szóló üzenet, amit feltámadása után üzen az angyalok által: „Mit 
keresitek a holtak között az élőt?”  

Azzal a céllal hoztuk létre ezt a lapot, hogy azok, akik egészségi és egyéb okok miatt már nem 
tudnak eljönni az istentiszteletekre, lehetőségük legyen értesülni a gyülekezetükben zajló eseményekről, 
gyülekezetük életéről. Ugyanakkor ezáltal azt a tényt is bizonyítani szeretnénk, hogy a vártemplomi 
egyházközség a maga lelkiségével, múltjával, örökségével egy egyedi és utánozhatatlan színfoltja erdélyi 
egyházkerületünknek. Erről fognak tanúskodni e lapban és a következő számokban megjelenő beszámolók és 
írások. Úgy véljük, hogy ezzel máris tettünk egy lépést afelé, hogy közel vigyük olvasóinkhoz az Örömhírt, 
az Evangéliumot, bízva abban, hogy tényleg örömöt tudunk okozni ezzel. Ha Isten megtartja életünket, akkor 
minden Úrvacsoraosztáskor igyekszünk megjelentetni ezt a lapot. Isten áldását kérve indítjuk útjára az 
Üzenetet 2013. Húsvétján. 

Bucsi Zsolt Tamás, beosztott lelkipásztor  

„Békességet néktek! 
Ahogyan engem elküldött az 
Atya, én is elküldelek 
titeket.” (Jn 20,12) 
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Kántorok, orgonisták a vártemplomi gyülekezetünkben  
 

Erdély szinten az elsők között a Vártemplomnak volt orgonája, amit Szendrei József épített 
és mivel a karbantartása komoly gondot okozott, ezért felkérték orgonistának (1753-1776), így 
megoldva két gondot egy csapással. 

Az udvarhelyi gimnáziumban tanult, Kolozsváron szerzett oklevelet, úgy került 
Sepsiszentgyörgyre, mint kántor, orgonista és iskolamester. 
1776-ban az újtordai zsinaton pappá szentelték, ezt követően évekig szolgált segédlelkészként, majd 
az ikafalvi egyház lelkésze lett. 
ifj. Szendrei József (1779-1786, 1794-1817)  édesapja távozásával került a Vártemplomba, de az 
1786-os évben felépített úgynevezett „Német iskola” kiadásai miatt lecsökkentették a kántori 
javadalmazását, ezért előbb Zabolára, majd Kézdivásárhelyre végül Szemerjára szerződött, ahonnan 
1794-ben visszahívták a Vártemplomba. 
Távolléte alatt Duló Zsigmond (1788), majd Kiss György (1791), korábbi harangozó végzi a 
kántori teendőket. 
Fábián István (1819,1821). 
Sajtos János (1824-1857). Nemcsak mint kántor emlékezünk rá, hanem mint az 1848-49-es 
szabadságharc honvédjére is. A legrégibb időkről fennmaradt sírkövek egyike az övé, jelenleg a 
külső várfal mellett sorakozik több, a pusztulástól megmentett társával együtt. 
Molnár Sándor (1857-1870). Az egyházközségek szintjén általában az iskolamester a fiúkat, míg a 
kántor a lányokat tanította vallásra, olvasásra, éneklésre, amiből pünkösd környékén vizsgát tettek. 
Ugyanakkor a gyűléseken a jegyzői feladatot is ellátták. Molnár idejében, 1861-ben történt a régi 
orgona javítása, amit a szabadkai származású, Kézdivásárhelyre telepedő híres mester, Kolonics 
István végzett el. 
Benedek Sámuel (1870-1871). 
köpeci Benkő János (1871-1897). 1873-ban ő hozta létre az egyház dalárdáját, rá két évre 
megalakult a városi dalárda (jelenleg 2013-ban László Attila karnagy vezeti). Az énekkarnak 
alapszabályzata volt, elnöke a mindenkori kántor, később aljegyzője és pénztárosa is, mivel a 
fellépéseket általában tiszteletdíj kifizetése kísérte. Rendszeresen felléptek az egyházi ünnepeken, a 
majálisokon, a honvéd emlékműnél szervezett március 15-i ünnepségen, temetéseken, bálokon, stb. 
1891-ben az új haranggal egy időben felszentelik a Budapesten elkészült zászlót is. Az ő idejében 
készült el az Angster féle orgona. 

Idézet az 1893. május 11-én felvett presbiteri gyűlés jegyzőkönyvéből: „Egyházképviselő 
testületünk egyhangúlag kimondja, hogy régi s immár használhatatlan orgonája helyett újat építtet, 
annak költségit pedig rovatal útján fedezi, éspedig úgy, hogy az 1893. évi kepeelőírás szerint 
minden kepefizetőnek évi tartozását 10%-kal emeli és ezen 10%-ot 1894. január 1-től fogva 
évenként mindaddig szedi híveitől, míg az új orgonaépítés költsége teljesen fedezve lesz.”  

Ugyanakkor az új orgona számára a szentélyben új karzatot terveztek, addig ugyanis a 
nyugati oldalon volt a Szendrei féle orgona. Az átadás időpontját 1894. szeptember 15-re tervezték. 
Angster József fia, Angster Emil végül novemberben érkezett a helyszínre, és 22-én az ő 
jelenlétében került sor a hangszer megvizsgálására és átvételére. Felszentelésére 1895. január 12-én 
került sor, műsorral egybekötött istentiszteleten. A munkálatok összköltsége 3.583 forintra rúgott, 
amelynek részbeni fedezésére a régi orgonát eladásra hirdették, és 200 forintért a maksai 
egyházközség vásárolta meg. 
Zsigmond Ferenc (1897-1901). 
Nagy József (1904-1957). Az egyik legtöbb szolgálati idővel rendelkező kántor volt. 1954-ben 
betanított egy templomi oratóriumot „Árva Bethlen Kata” címmel, amit nagy sikerrel adtak elő a 
gyülekezetnek, illetve Uzon, és Nagyborosnyó egyházközségekben. 1957-ben, több mint ötven év 
hűséges szolgálat után nyugalomba vonult. 1960-ban halt meg 81 éves korában. Ótemetőben levőn 
sírjára minden év november 1-én koszorút helyezünk.
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1958-tól Pásztori István végzi a kisegítő kántori feladatot, míg a férfikart és az újonnan alakult vegyes kart 
Nagy L. Géza akkori segédlelkész, későbbi esperes vezeti. Ugyanakkor pályázatot hirdetnek a kántori állás 
betöltésére. 

Ugyanebben az évben Szabó Gy. László nagyváradi orgonamester irányításával megtörténik az 
orgona javítása illetve átállítják villanymotoros meghajtásra. 
1961-től Bitay Antal tölti be a pályázaton meghirdetett kántori-pénztárnoki állást, aki 1968-ban lemond.  
1969 - újabb pályázat a kántor–tisztviselői állásra, erre jelentkezik Fejér Lajos nagyváradi püspökititkár, 
lelkipásztor, de a rá következő évben ő is lemond, ezért a kántori szolgálatba újra Bitay Antal kapcsolódik 
be. 
Lukács Péter 1972-től végzi a kántori teendőket.  „1983-ban panasz adatik be ellene Dezső András s 
lelkésszel szemben tanúsított minősíthetetlen eljárásáért. A presbitérium a 11/1983 jegyzőkönyvi 
határozatában egyhangúlag kimondja Lukács Péter elbocsátását a kántori állásból.” (idézet a Historia 
Domusból) 
1980. Szász Mária (Szász Tibor lelkész felesége) imaházi kántor január 1-i hatállyal – 20 évi kántori 
szolgálat után nyugalomba vonult. 
A presbitérium 1983. február 1-i dátummal alkalmazza kántori szolgálatra Herczeg Tibor zenetanárt, aki 
nemcsak orgonista volt, de hegedűművész is, és nagyon erős bariton hangja volt (neki nem volt szüksége 
hangerősítőre). 1999. szeptemberében bekövetkezett haláláig ő volt a Vártemplom kántora, igaz utolsó 
időkben betegsége súlyosan hátráltatta feladata elvégzésében. Helyettesítőt kellett keresni, amire előbb 
Dezső Attila, akkori fiatal egyetemista, majd Kelemen József, nyugalmazott tanár és karnagy vállalkozott, 
míg végül 2000. március 1-i hatállyal hivatalos, munkakönyves kántorrá választották Hajdú Lorándot, aki 
ekkor csupán 19 éves, 1999-ben érettségizett a Református Kollégiumban, kántori diplomáját magánúton 
Kolozsváron, az Erdélyi Egyházkerület által meghirdetett vizsgán szerezte. 
2008-ban svájci mesterek irányításával a szászhermányi orgonajavító műhely teljesen felújítja az Angster 
féle orgonát, illetve kicserélődik a motor is egy háromfázisos győri gyárból származó motorra.  
„Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát! 
Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát! 
Zúgó harang, ének és orgonahang, mind az Ő szent nevét áldják!”      SOLI DEO GLORIA 

 
Csáki Árpád – „A sepsiszentgyörgyi református egyház története a 17-19. század” c. könyve illetve 
jegyzőkönyvek és a Historia Domus felhasználásával összeállította és írta Hajdú Loránd, 
vártemplomi kántor. 
 

Az eLteMetHetetLen 
 

Temették ólom-csüggedésbe, 
hitetlenség rongyába rakva 
a félelem sivatagába. 
Harmadnapon feltámadott! 
 
Temették tornyos templomokba, 
szertartások gyolcsai közé, 
imákból készült szemfedője. 
Harmadnapon feltámadott! 
 
 
Temették ideológiákba, 
tagadás útszéli árkába, 
tudomány sziklái alá. 
Harmadnapon feltámadott! 

 
Temették gyilkos hitvitákba, 
szent háborúk szennyes vizébe, 
sötét élet-cáfolatokba. 
Harmadnapon feltámadott! 
 
Temetgetik ma is... Hiába. 
Nem rejti el se föld, se ég már, 
szív bűne, vagy ész érve, semmi, 
mert Ő MAGA AZ ÉLET !  
                       
 
                                       Füle Lajos
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Minden szombaton 11 
órától vallásórát 
tartunk. Ezekre az 
alkalmakra hívjuk és 
várjuk gyülekezetünk 
csemetéit. Milyen a 
vallásóra? Miért 
szeretnek vallásórára 
járni? Ezekre a 
kérdésekre hadd 
válaszoljanak ők maguk 
a saját, de mégis 
sokatmondó szavaikkal.  
 
„Azért, mert itt Istenről 
tanulhatok és hozzá 
imádkozhatok.” 
(Antal Kincső Emese) 
„Azért, mert itt fejlesztem Isten iránti szeretetem, imádkozhatok és barátkozhatok a társaimmal, így 
a tanárokkal is jóban lehetek. Tanulhatok itt és énekelhetek.” (Bene Szilvia) 
„Azért, mert szeretem a vallásomat, a társaságot, a szereplést, az énekeket, a bibliai történeteket és 
az azokhoz kapcsolódó játékokat is. Szeretem a vallásórát, mert kikapcsolódhatok. Nagyon 
örvendek annak is, hogy részt vehetek a Bibliahéten is.”(Gyurka Janka Rozália) 
„Azért, mert sokat éneklünk és tanulunk. Néha még játszunk is. A tanulást mindenki figyelemmel 
hallgatja és tanulja. Tele van a ház érdekes játékokkal, énekekkel. Ha játszunk, akkor mindenki 
vidám kedvében van, de van, amikor épp fordítva van. Az éneklésben mindenkinek a hangja 
felpendül és átjárja a termet. A terem tele van jó és rossz gyerekekkel, de vallásórán mindenki a jó 
dolgokat teszi. Mindenki felszabadultan tud cselekedni, mert tudják, hogy Isten nem bünteti meg 
őket. Ezért szeretem én a vallásórát.” (Szabó Róbert) 
„Azért, mert itt nemcsak tanulunk, mint az iskolában. Ez egy olyan közösség, melyben számíthatunk 
egymásra és megismerhetünk másokat is. És nem azért jövünk ide, mert a szülők küldenek, hanem 
azért mert szeretjük a vallásórát. Itt nem kötelező semmi. Bár vannak dolgok, amiket ha 
megszegünk bajba is kerülhetünk, de ez arra ösztönöz minket, hogy ne legyünk rosszak. Szeretjük a 
játékokat és a feladatokat is. Jó érzés tudni azt, hogy itt számíthatunk egymásra, és hogy itt tárt 
karokkal várnak bennünket. Remélem ez sokáig így marad. Én azt hiszem ezt mindenki így gondolja. 
Legalábbis remélem.” (Babos Anna)  
„Azért, mert megismerkedhetek másokkal és sokat nevetek. Nagyon remélem, hogy még rá tudok 
beszélni egy pár osztálytársamat, hogy jöjjenek ők is ide, mert itt jó helyen vannak, és rosszat nem 
tanulnak.” (Mezei Ibolya) 
„Azért, mert meg tanulunk imádkozni és meg tanuljuk azt is, hogyan kell jó útra térni, amiről nem 
szabad letérni. Az a legjobb a vallásórákban, hogy amit meg kell tudjunk Istenről és Jézusról azt 
mind megtudjuk. Klassz, hogy Istenről tanulhatok.” (Gábor Gabriella) 
„Azért, mert szeretek Istenről tanulni és szeretem neki kitárni a szívemet. Szeretem azt, ha sok 
gyereke van.” (Székely Szabolcs) 
„Azért, mert itt mindent megtanulunk Istenről és Jézusról és az iskolában vallásórán ezeket mind fel 
tudom használni. Szerintem ez nagyon jó.” (Olosz Szabolcs) 
„Azért mert mókás dolgokat csinálunk. Amikor filmet nézünk, vagy játszunk, azok izgalmasak és 
szórakoztatóak.” (Fésüs Emőke Erika) 
„Azért, mert itt nemcsak tanulhatok, hanem barátokra is lelhetek.” (Bene Alfréd) 
„Azért mert olyan dolgokat is tanulunk, melyekre az életben is szükség van. Tudjuk Istent szeretni, 
egymást jobban megismerni. Szerintem nem bánjátok meg, ha vallásórára jösztök TV nézés helyett 
11-től 12-ig szombaton a Vártemplomban.” (Cserr Lilla)  
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Konfirmálás a vártemplomban  

 
Március 24-én 18 fiú és 21 lágy tett fogadalmat a konfirmáció alkalmából. Hogyan 
gondolkodnak ők erről? Mit jelent számukra a konfirmáció? Erről szól Izsák Arnold-Róbert 
következő cikke.  

Gondolatok a 
bizonyságtétel 

küszöbén 
 

A konfirmáció a 
református keresztyén életének 
talán legfontosabb mozzanata 
– kellene legyen. Viszont a 
mai fiatalság számottevő részét 
nem foglalkoztatja az Isten és 
ember kapcsolatának 
megerősítése. Számottevő 
többségük pénzszerzési 
lehetőségként fogja fel a 
konfirmációt, s – én is 
konfirmándus lévén – hallom, 

amint egyesek kijelentik: „Csak járjon le, s aztán errefele sem nézek...”. Ahogy a világ, a technika fejlődik, 
úgy nő az a szakadék, amely a fiatalságot – minden korban – elválasztotta Istentől. Sokat foglalkoztat a 
kérdés: mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Leélik életüket, és aztán a feltámadáskor sóvárogva nézik azokat, akik 
az Örök Élet országába mennek, míg ők romlásra, és kárhozatra lesznek ítélve. S bár ők szavaimon nevetnek, 
esetleg rossz szemmel néznek rám, szívem megkönnyezi őket. Mint ahogy Jézus Jeruzsálemet siratta – 
látván pusztuását és romlottságát –, én is szomorú szívvel nézem testvéreimet az Úrban. 

Bár az itt leírtak sokaknak közhelynek tűnnek, észre kell vennünk, hogy a széles és könnyű út rossz 
irányba visz. „Élvezd az életet”, „Egyszer élsz”, „A menyország jó hely, de a pokolban több az ismerős” – 
csak hogy néhányat említsek a fiatalság alapelveiből.  

Az igazság néha fáj – s írásom, biztosra veszem, sokakban megmozdít valamit. Ám, a legtöbben ez 
érzésüket elfojtják, s annak előidézőjére – vagyis rám – rossz szemmel, vagy kevesebb szimpátiával néznek.  

„Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.”(Máté 5,6)  - 
ezzekkel sorokkal zárom gondolataimat, bizonyos lévén affelől, hogy bár az emberek rosszallón néznek rám, 
az Úr szemében kedves az igazság után való sóvárgásom. (írta Izsák Arnold-Róbert az ő konfirmálása előtt). 
 

Izsák Arnold-Róbert: Lélektükör 
Esti ima 

 
Rám borul az éj sötéte, s az álom, 

És merengve gondolkodom imámon. 
Gondolkodom, hogy mondhatnám el neked, 

Ó! Jó uram, mit vétettem ellened! 
Ismersz engem, én jó Uram, tudhatod, 
Én kegyelmedből élő bűnös vagyok. 

Sebet osztok, testit, lelkit, 
Azt remélem, elfelejtik, 
Elfelejtik bűnös tettem, 

S sikerül boldoggá lennem. 
Mert boldog ember csak az lehet, 

Ki birtokol tiszta szívet. 
Tiszta szívet, s megbocsátást adj nekem, 

Ó én jó Uram, Mindenható Istenem! 
Kívánom, hogy így legyen! Ámen! 

 
Reggeli ima 

 
Mindenható Atyám, esdekelve kérlek! 

Adj e mai napra erőt, egészséget! 
Segíts engem ma is a jó útra térni, 

És szent törvényeid által szentül élni! 
Segíts, hogy szívemre ne boruljon harag, 

Legyek engedelmes, ne győzzön az akarat! 
Add, hogy mai napom vidám s boldog legyen, 

Hogy téged dicsérjelek - Ámen. 
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Az tavalyi évben számos IKE tevékenységet végeztünk, melyek által még jobban 

összeforrt e közösség és hála Istennek új tagokkal is büszkélkedhet. Igyekszünk minden számban 
közölni egy-egy ilyen beszámolót. A tavaly sikeres elbírálásban részesült egy pályázatunk, amely 
azt a célt szolgálta, hogy a leendő konfirmálóinkkal megszerettessük az IKE közösségét. Íme 
ennek az alkalomnak a beszámolója: 

Maradjunk együtt! 
Május 5-6, egy szombat és egy vasárnap, amely sokaknak bizonyára lapos, szürke volt, akár a többi 

hétvége, vagy emlékezetes? A vártemplomi fiataloknak mindenképp. Miért is mondom ezt? Hát jó, 
elmagyarázom: 

A fennebb említett két napon került megrendezésre, Besenyőn egy, a frissen konfirmált kátésokat az 
IKÉ-be bevezető és az IKÉ-s csapattal mintegy összerázó tábor, melynek ötletgazdája és lebonyolítója a 
szeptember óta a vártemplomnál szolgálatot teljesítő Bucsi Zsolt Tamás beosztott lelkipásztor volt.  Ugyebár 
felmerülhet a kérdés, hogy miért is volt ennyire jó a tábor? Könnyű erre a válasz, mert jó társaságban 
tartalmas és érdekes programokkal múlatni az időt egy olyan szép helyen, mint Besenyő, hát az igazi öröm 
tud lenni. Két nap volt az egész – a résztvevők visszajelzései szerint lehetett volna akár egy hét is az ott 
eltöltött idő – ami alatt arra törekedtünk, hogy minél jobban megmutathassuk, hogy mit képvisel az IKE és 
milyen közénk tartozni. Sokan téves képet alakítanak ki e kis közösségünkről s ezért nem is nyitnak felénk, 
úgy vélvén, hogy csak imádkozós, unalmas, nevetni és szórakozni nem tudó fiatalokból összeverbuválódott 
csapat vagyunk, pedig ez nem igaz. Persze imádkozunk és énekelünk, meg olvasunk a Bibliából, de nem 
búskomor képpel, összegörnyedve értelmezzük a Szentírás tanításait, hanem beszélgetünk a fiatalokat érintő 
problémákról és énekelünk, meg nevetünk, focizunk, asztaliteniszezünk, stb. Örülünk, hogy a táborban jelen 
levő harminc fiatalnak sikerült ezt megmutatni és megtetszett nekik a társaságunk, oly annyira, hogy 
pénteken, 18 órától találkozunk velük a vártemplom imatermében. 

Végezetül szeretném megköszönni Bucsi Zsolt Tamásnak, az áldozatos munkáját, amivel össze tudta 
hozni a tábort, az IKÉ-seknek a lelkes segítségét, a vártemplomi egyházközség támogatását, valamint a 
Háromszéki Közösségi Alapítványnak, hogy a FIKA(Fiatal Közösségért Aktív) program és az OTP bank 
által támogatni tudták a projektet.  

Kondor Ádám, IKE tag 
 

Ha Isten megtartja az életünket, akkor az idén is el szeretnénk menni az IKE csoporttal a Kárpát-
medencei Magyar Református Fiatalok VI. Találkozójára, melyen a tavaly először vehettünk részt, 
képviselve Székelyföldet.  Jól éreztük magunkat és sokat gazdagodtunk élményekben és hitben egyaránt. 
Úgy tűnik, hogy képviseletünk sikeresnek bizonyult, mert előre megelőlegeztek már a meghívásukkal az 
idei évre is. A következő beszámoló ezt próbálja feleleveníteni.   

 
Sikeresen debütáltak a székelyek Balatonfenyvesen. 

 
Sepsiszentgyörgyről, a vártemplomi IKE által, az idén először képviseltette magát Székelyföld a 

Kárpát-medencei Magyar Református Fiatalok V. Találkozóján, melynek 2012. augusztus 6-12. között a 
Balatonfenyvesi Református Gyermek- és Ifjúsági Üdülő adott otthont.  

Nagy örömmel fogadtuk a hírt, miszerint Bellai Zoltán kaposvári lelkipásztor, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püspöki főtanácsosa igent mondott a bejelentkezésünkre. Előre sejtettük azt, 
hogyha sikerül elmennünk e színvonalas és jól megszervezett balatoni találkozóra, akkor számos 
felejthetetlen élménnyel térhetünk majd haza. Egyedül az útiköltség miatt fulladt volna kudarcba ez a 
találkozó. Az ottlétünk (étkezés és szállás) jóval fél áron alul volt felkínálva, de az útiköltséget nekünk 
kellett megoldanunk. Ennek ellenére sikerült végül találnunk olyan lelkes embereket, akik szívesen 
támogatták ezt a lehetőséget. Istennek legyen ezért hála.  

Hétfőn kezdetét vette immáron ötödik alkalommal e találkozó, melyre rajtunk kívül még 
Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről, Partiumból (Szilágyságból), Somogyból érkeztek többségben 
középiskolás korú magyar fiatalok, felnőtt kísérőikkel együtt, mintegy kétszázan. 

Az idei egyhetes együttlét mottóját Krisztus búcsúbeszédének pár szava képezte: Nem ti…, hanem 
Én!  (Jn 15,16). Már ebből is kitűnik az, amire felépült szinte minden előadás, ugyanakkor a reggeli áhítatok 
is, amikor a magvető példázatán keresztül hallhatták meg a fiatalok azt, hogy akkor lesz igazából 
gyümölcstermő az életem, ha engedem, hogy Krisztus legyen életem középpontja. A heti igetanulmányok 
sorát Steinbach József dunántúli püspök nyitotta meg, a hét többi napján pedig a csoportokkal együtt érkező 
lelkipásztorok szolgáltak.  

(folytatás a következő oldalon) 
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Az előadások mindegyikének építő jellege volt. Bellai Zoltán lelkipásztor előadásában arra fektetett 

hangsúlyt, hogy Krisztus már akkor kiválaszt minket, amikor mi nem is sejtenénk azt. Köntös László 
főjegyző a magvető példázatából, a tövisek közé hullott magról tartott előadást. Az Ige csupán egy tartalom a 
sok közül, ami hatást gyakorolhat a mai fiatalra. Viszont ez az a tartalom, mely az életre vezet. Ezért erre kell 
figyelnünk a legtöbbet – figyelmeztetett az előadó. A Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon lakói, előadásuk 
során, pedig egyen egyenként elmondták, hogy milyen mélységekből, szinte a halálból hozta vissza őket 
Istennek kegyelme. Megdöbbenve hallgatták végig a fiatalok azt, hogy milyen rövid és kilátástalan élet vár 
rájuk akkor, ha nem tudnak egy határozott nemet mondani a drogfogyasztás lehetőségének, mely veszélynek 
leginkább ők vannak kitéve.  

Esténként a résztvevők egy-egy csoportja, saját szülőföldjük egykori és mai vonatkozásait 
mutathatta be a többieknek. Csütörtök este került sor arra, hogy a 21 fős csoportunk is bemutathassa 
Székelyföldet, Sepsiszentgyörgyöt, a Vártemplomi Egyházközségünket. Bemutatkozásunkat egy pantomim 
színdarabbal díszítettük, ami nagy sikernek örvendett. Ugyanakkor az est csúcspontját képezte az, amikor 
közösen – a meghatódottságtól sokan könnyes és reszkető hangon – elénekelhettük a Székelyhimnuszt.  

Természetesen, kivettük a részünket a napi sporttevékenységekből, balatoni fürdőzésekből, 
élményszínház és táncház megszervezéséből, kirándulásokból. 

Vasárnap úrvacsorai istentisztelettel zárult az egy hetes együttlét, és a szervezők reménysége szerint 
ki-ki azzal az örömmel indulhatott haza, hogy Balatonfenyvesen jövőre ismét találkoznunk kell, hogy tovább 
folytatódjék a már elkezdett folyamat, azaz egy nemzet egymástól távol élő tagjai egy lépéssel ismét 
közelebb kerüljenek egymáshoz, és átéljék a jézusi kijelentés valóságát: „Ti pedig mindnyájan testvérek 
vagytok”. 

Végül a Vártemplomi Egyházközségen kívül támogatást kaptunk a következő cégektől és 
magánszemélyektől: Bertis, Tega, Compact, Cosys, Hajnó, Erdélyi Csárda, AMK, Gecse Olga, Kiss István, 
Szabó Zoltán, Száraz Béla, Balogh János, Gerendi Attila. Nélkülük ez a találkozó nem sikerült volna. 
Köszönjük szépen. (Bucsi Zsolt Tamás) 

Kié vagyok, hová tartozom? 
 
Modern korban élünk, mikor naggyá nőtt bennünk a kísértés, hogy Isten nélkül éljünk, haladjunk 

az árral. Az évek alatt ez mit sem változott, sőt kibővültek a lehetőségek, nincs idő fiatalként „beszúrni” a 
templomot és Istent a naptárunkba. Pedig az egyház is lehet egy választás, ahol feltöltődik a kifáradt fiatal, es 
nemcsak. 

Az Ifjúsági Keresztyén Egyesület Bibliaórája, különböző rendezvényei (IKE) azok, ahová jönni 
lehet es jönni jó. E közösséggel még a konfirmálásom előtt ismerkedtem meg. Kamaszként nem elsődleges 
cél volt Istent keresni. Barátkozni, ismerkedni jártam ide. Hihetetlen, de 15 éve még nem volt ilyen fejlett az 
„információs” világunk, a technika sem volt olyan nélkülözhetetlen, hogy minket, fiatalokat, meggátoljon 
személyes kapcsolatba kerülni egymással. Így örültem nagyon a péntek esti alkalmaknak, amikor 
találkoztam a bibliakörhöz tartozó barátaimmal. Mint mondtam, nem éppen azért jöttem, mert az egyház és a 
hit annyira foglalkoztatott. Az Isten iránti vágyakozást nem szította bennem a templom. A konfirmáció 
alkalmával kaptam a tiszteletes úrtól egy Bibliát, az elsőt, amit lassan elkezdtem tanulmányozni… Nem 
véletlenül kaptam. Kellemes gyomorgörcs érződött ott bent, valószínűleg jól esett a lelkemnek a tanítás – ezt 
az érzést azóta is őrzi a szívem, ha kinyitom a Könyvet. Életem második fontos szakaszához érve, 
házasságunk alkalmából kaptam még egy Bibliát, ugyancsak a tiszteletes úrtól(akit mi fiatalok jó pár éve 
nemes egyszerűséggel csak „tiszibácsinak” hívunk). Isten csodálatosan működik, ami látszólag jó 
időtöltésnek tűnt, az mind Isten munkája volt. Míg én szórakoztam, az Isten dolgozott bennem, és bennünk. 
Így a hitben kezdtem örömömet lelni, és ha időm engedi elmegyek a péntek esti ifjúsági bibliakörre, a péntek 
este az különleges számomra. A hét levezetése, az Isten közelsége. 
 Érdeklődéssel fogadom be Isten világát, Jézus tanításait, minden nap valami újat tanulva. A hit, a 
mustármag példázata szerint, nem pusztán a dogma elfogadása, hanem az élet magja bennem, bennünk 
fiatalokban. A „komoly “ témák derűsen, a fiatalok nyelvén, korosztálynak megfelelő módon jutnak el 
hozzánk. A csoporthoz való tartozás, a közös cél, amiért összegyűlünk, formál minket abban, hogy a 
keresztyénségünkben örömünket leljük. Az egyházhoz való tartozás jellemet épített bennem, ami egész 
életemre kihat, lelkileg segít, kiegyensúlyozott, egészséges szellemű felnőtté válni és erősen megállni akkor 
is ha nagy az ellenszél. 
 Ma már édesanya vagyok, és nagyon szeretném ha a kisfiam is ezt az utat választaná, úgy nevelem, 
hogy egy percre sem felejtsem a magvető példázatát. Ez az Isten hozzám való szeretete. 

                                                                                                       Karácsony Annamária 
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A tavalyi évben egy több napos körúton vett rész gyülekezetünk nőszövetsége, mely körutat elneveztük 
Ady-körútnak. Miért Ady-körútnak? Hadd derüljön ki ez a nőszövetség elnöknőjének a beszámolójából.  

Ady – körút  
„Hepehupás vén Szilágyban 

Hét szilvafa árnyékában 
Szunnyadt lelkem ezer évet.” 

(Ady Endre: Hepehupás vén Szilágyban) 
 

  
 Sepsiszentgyörgy – Zilah, háromszáznyolcvan kilométer távolság, de mi megépítettük a szeretetnek 
hídját a vártemplomi nőszövetség és a Zilah-belvárosi nőszövetség között. 
 Ragyogó augusztusi időben indultunk Zilahra, Sepsiszentgyörgyről tizenhatan, hogy találkozhassunk 
a Zilahi nőszövetséggel. Látogatásunk kettős célt szolgált: elsődleges célunk egy hosszú távú együttműködés 
és barátság kialakítása, másodlagos célunk tisztelegni Ady Endre költőnk előtt.  
 Tiszteletesünk, Bucsi Zsolt Tamás, aki arról a vidékről származik és a Zilah-belvárosi templomban 
szolgált, aprólékosan megtervezte a háromnapos utazás minden részletét. Szorongva, de tele reménnyel 
indultunk el. Első megállónk Fehéregyháza volt, ahol a turulmadaras obeliszk előtt tisztelegtünk.  

Második megállónk a kincses Kolozsvár, ahol meglátogattuk Mátyás király szülőházát és szobrát. A 
Protestáns Teológia Intézet folyosóit nagy áhítattal jártuk be, keresvén a tablókon az ismerős arcokat. 

Ebéd után útra keltünk, utunk harmadik állomására, a szilágysági Almásgalgóra, ahol a 
Sárkánykertet csodálhattuk meg. A kőamfiteátrum öthektárnyi területével a mesék világát varázsolja a 
látogatók elé. Innen az utunk Porolissumba vezetett, az egykori erdélyi, római városba. Csodálatos világ 
tárult szemünk elé, amikor az amfiteátrumához értünk. A szilágysági táj lankás dombvidéke az itthoni tájra 
emlékeztetett.  

Néha az volt az érzésünk, hogy ennyi újat, ennyi szépet képtelenek vagyunk befogadni.  
Kissé megkésve érkeztünk Zilahra, ahol kedves barátaink nagy szeretettel vártak. Ha volt is bennünk 

egy kevés szorongás, találkozásunkkor mindent elfelejtettünk. Este az ottani nőszövetségi tagok családjainál 
ismerkedtünk, barátkoztunk, meséltünk.  

Másnap reggel első utunk Érmindszentre vezetett, Ady szülőfalujába, majd Nagykárolyba mentünk. 
A Károlyi kastély teljes pompájával várt, szívet-lelket melengető érzés volt megcsodálni a sok szépet.  

Délutánra érkeztünk meg Nyírbátorra, ahol az egyik része a csoportunknak elvonult a gyógyfürdőbe, 
másik része megtekintette a református templomot. Késő délután egyesült a kis csapatunk és elindult vissza 
Zilahra.     

Vasárnap közös istentiszteleten vettünk részt. Ajándékképpen úrvacsora-asztali terítőt ajándékoztunk 
a Zilah-belvárosi nőszövetségnek. Istentisztelet után, közösen megkoszorúztuk Ady szobrát a Wesselényi 
Kollégium előtt. Ebéd után szomorúan indultunk haza, de szívünkben magunkkal hoztunk egy darabot a 
varázslatos tájból, a zilahiak jóságából, szeretetéből és abból a nemességből, amely beragyogta életünket a 
három nap alatt.  

Tiszta szívből köszönünk mindent, Isten áldását kérjük munkájukra és életükre. Sok-sok szeretettel 
várjuk, hogy viszonozhassuk a sok jót és szépet, amit kaptunk. (Román Edit, nőszövetségi elnök)      

 
Esztendő fordulatán 

 
Járj előttünk Urunk ez Újesztendőben, 
Vezess rá minket is igaz ösvényedre. 
Világíts előttünk, ha sötétben járunk, 
 Te mutasd utunk, hogy otthonra találjunk. 
 
Áraszd ki kegyelmed igaz híveidre, 
Töltsd ki szereteted beteg lelkeinkre. 
Igéd üzenete járja át szívünket, 
Szentlelked töltse be egész életünket. 
 
Tartsd meg szeretetben az emberiséget, 
Szükségben egymásnak adjunk segítséget. 
Felebarátinkért jókat cselekedjünk, 
Te törvényeidet magunkévá tegyük. 

Irgalmad kísérje nap, mint nap életünk, 
Add meg mindennapra italunk-ételünk. 
Áldásod kísérje kezeink munkáját, 
Áldozatul fogadd ajkunk hálaadását. 
 
A kegyelmi idő eme szakaszában, 
Jósággal tekints le az egész világra. 
Bűnünkért, ha sújtasz, s próbák elé állunk, 
Jövel Urunk jövel… Szeretettel várunk.  
  
írta Ruzsa Dénes, vártemplomi presbiter 
2013. január 1-én 
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Családi hírek 
 
2013. január 1-től lapzártáig, március 29-ig, a következőkről számolhatunk be: 
 
Megkereszteltük: 

1. március 3-án – Huszti András és Köpe Ildikó fiát, András névre.  
2. március 10-én – Décsei Szabolcs és Lengyel Zsuzsanna fiát, Benett névre. 
3. március 23-án – Tamás Bálint és Ruzsa Noémi lányát, Abigél Anna névre. 
4. március 24-én – Bujdosó Lóránt és Sztojka Ágota lányát, Gyopár névre.    

Imádkozzunk érettük! 
 

Megkonfirmáltak:  
 március 3-án, otthon megkonfirmált Ferencz Cristopher Norbert.   
 március 24-én, Virágvasárnap összesen 39 ifjú. Ezek közül 18 fiú és 21 lány. 

Fiúk: Stanciui Alpár Lajos, Csíki Roland, Ferencz Edmond, Németh Hunor Csaba, Huszti András, 
Kanyó Zsolt, Boér Sebestyén, Minescu Cristian László, Nagy István Roland, Szász Hunor, Nagy 
Zsolt, Dániel Vilmos, Nagy Norbert István, Izsák Arnold Róbert, Tompa Zsolt,  Domokos Richárd 
László, Rákosi Norbert és Jakab Péter Attila. 
Lányok: Péter Eszter, Kiss Edina, Duka Henrietta, Marin Mónika Alexandra, Demeter Szende 
Szilvia, Nagy Melánia, Tatár Krisztina, Vargha Anna Orsolya, Gál Tímea Nóra, Berszány Antónia 
Krisztina, Derzsi Kriszta, Rózsa Csenge, Becsey Janka, Hermány Anetta, Pintér Tímea Beáta, Csíki 
Alexa Abigél, Antal Brigitta, Lőcsei Tímea, Kiss Katinka, Benedek Orsolya és Tribel Jázmin.
Imádkozzunk érettük! 

 
Eltemettük:  

1. január 3-án – Bajka Gáborné, szül. Kis Judit 
2. január 3-án – Bakk Sándor 
3. január 15-én – özv. György Sándorné  

                        szül. Gál Rózália Edit 
4. január 15-én – Mihály János 
5. január 16-án – Boga Béla 
6. január 18-án – Miksán Pál 
7. január 22-én – özv. Bartha Lajosné  

szül. Kovács Magda 
8. január 22-én – özv. Gecző Györgyné  

szül. Ercsei Aranka 
9. január 26-án – özv. Szőcs Huba Leventéné 

szül. Péter Dóra 
10. február 18-án – özv. Demeter Gáborné szül. Gál Judit 
11. február 21-én – özv. Gergely Csaba Jenőné szül. Molnár Magda 
12. február 23-án – Sylveszter Sándor 
13. február 23-án – Bedő Lászlóné szül. Gergely Erzsébet 
14. február 27-én – özv. Nagy Istvánné szül. Pakucs Ágnes 
15. március 6-án – özv. Karácsony Gyuláné szül. Tánczos Rózália 
16. március 13-án – özv. Kása István 
17. március 14-én – Tok Gábor 
18. március 27-én – özv. Mihály Györgyné szül. Fekete Piroska  
19. március 29-én – Oláh István  
20. március 29-én – Tok László testvéreinket.  

 
Imádkozzunk a gyászolókért! 
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A sepsiszentgyörgyi várban 

 
Négy századév viharja zúg felém, 
Ha rátok nézek mohos, szent falak 
Lelkem borong az ősi bús regén, 
Melyet köveid némán mondanak. 
 Mennyi sóhaj, keserv és vérözön 
Kiáltott innen a kék égre fel! 
 Honnan mosolyogva, míg a nap köszönt, 
Az ember ezrek szívét tépte el… 

S habár az eltűnt nagy idők alatt  
A változott világ sokat haladt, 
A te bástyáid dőltek össze csak, -  
De az ember? a régi rossz maradt… 
 

Te öreg vár, a kies dombtetőn! 
Gyermek emlékim intenek feléd. 
S míg zordul tekintsz át a Szépmezőn, 
Mért gyűl szemembe lopva könny, ne kérdd.  
 Az én emlékim nem dicsők, nagyok, 
Mint a tied, nem századévesek, 
Csupán sugárzó, játszi szép napok, -  
Mégis szívemnek sírig kedvesek… 

Te akkor is ily tisztes, vén valál; 
Így átölelted védve templomunk, -  
Hol nagyapám hírdeté: „nincs halál! 
Kik hisszük az Urt, mind feltámadunk…” 
 

És zengett a góth boltívek alatt 
„Te benned bíztunk” ájtatos dala –  
S ha nem értém is a szent szavakat, 
Szívem érzéssel, hittel telt vala… 
 A szószéken ezüstös fürtivel 
Úgy állt a nyájnak lelki pásztora, 
Mint Hóreben egykor Mózes, kivel 
Csupán az Úr társalkodott maga… 

Oh, más idők valának, más szívek! 
S tán a jelen kor nem is érti meg –  
Ádáz gyűlölség közt a míg rohan, 
Hogy élete mért oly sivár, rideg… 
 

Erről csak tán te tudnál szólani 
Igaz tanácsot, ódon romladék! 
ki annyit láttál, jót, gonoszt, a mi  
E földön mindig kezdet és vég… 
 Hisz, míg az ember élte oly rövid, 
Mint egy sóhaj, egy szellő röppenés, 
Addig – habár morzsolja is kövid –  
Egy félezredév, az neked kevés… 

Te láttad még a büszke daliát, 
Egy boldog ország becsvágyó fejét, 
Ki harcba hívta néped sok fiát, 
Hogy a koronát mástól elvegyék. 
 

De ugye, jött a sörnyű bűnhődés 
Hol millió ártatlan elveszett! 
Falaid közt is irtó öldösés 
Fojtá vérbe kis, bátor nemzeted. 
 Reszketve nézted Ali bősz hadát, 
Amint nyomán jaj kélt s tüzes üszög; 
Kormosan állva vártad a halált, 
Míg vértől párolgott a szent küszöb… 

S kik téged védve híven haltanak, 
Mind ott pihennek ma is kebleden, -  
Te őrzöd őket némán, hallgatag, 
Kiket feledt rég a lármás jelen… 
 

Eredtek útnak aztán más napok. 
Jött Rákóczi kacagányos hada! 
Kardok csörgése hozzád felhatolt 
S a tárogatók rikoltó szava. 
 Itt esküvének: „nem kell szolgaság!” 
Innen indultak, hol babér terem… 
S csend lőn utána… halott némaság… 
Mert átkos végzet ül e nemzeten… 

Másfél századig, vén harangjaid 
Békét hirdettek, - te meg pusztulál; 
Közönnyel néztek csüggedt fiaid –  
S az ellen hitte: rajtunk a halál… 
 

De egyszerre csak, megmozdult a föld. 
„Talpra magyar!” harsogott szerteszét. 
A rab oroszlán láncából kitört 
És zsarnokit, mint polyvát verte szét! 
 S te elbámulva kérdéd tornyodat: 
„Hová indulnak szép harangjaim? 
Ki siratja el majd a holtakat? 
Ki lesz helyettünk, ki imára int?” 
 „Hagyd menjenek!” szólt a fehér torony –  
 „Édes szavuk, hogy mennydörgés legyen! 
 Sorsuk dicső! az enyém átkozom, 
 Mert itt kell állnom tétlen e hegyen”… 
 
Gábor Áron öntötte ércüket 
S a harangok ágyukká váltanak. 
Te hallád rémes bömbölésüket, 
Amint fölzúgtak itt a bérc alatt. 

S láttad ősz fejét a hős Bemnek is! 
Úgy győzött, lángolt a székely vele, 
Hogy a te kemény kőszívednek is 
Százszor meg kellett dobbanni bele! 
 És – újra csönd lett…. Minden elveszett!... 
 S míg a vén pap honáért könnyezett, 

Szegény nagyanyám, véres csatákból 
Megkerült fiának örvendezett…  

 
S most karjaid közt, mind ott nyugszanak. 
Te őrzöd híven csöndes álmaik… 
Előttem szent ezért minden falad 
Te öreg vár! ki állsz búsongva itt. 
 Állj még soká, mint századok során! 
Elhagyva se alázd meg tar fejed! 
Már nincs barátod, - én vagyok csupán, 
Ki még szeretlek s dalt zengek neked… 
 S ha éltem terhét tovább nem viszem, 
 Nem bírva majd sok sorscsapás miatt, 
 Fogadj kebledre engem is, hiszen 
 Én valék egyik leghívebb fiad.  
 
Írta GÖDRI FERENCZ, 1910-ben 
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Hirdetjük, hogy: 
 Péntekenként szeretettel várjuk az újonnan 
megkonfirmált fiúkat és lányokat az IKE Bibliaórákra.  
 Április 7-én, vasárnap délután 6 órától IFJÚSÁGI 
ISTENTISZTELETET tartunk, melyen Igét hirdet 
Müller Lóránd fotosmartonosi lelkipásztor. Az 
istentisztelet alatt keresztyén ifjúsági énekeket játszik az 
IkeVár Band. Istentisztelet után pedig GITÁREST lesz 
teával és kaláccsal. Szeretettel várunk mindenkit erre az 
alkalomra. Ebben az évben eddig kétszer volt megtartva 
az ifjúsági istentisztelet:  
o Február 3-án, amikor az 1Móz 13,5-13 alapján Igét 

hirdetett Simon István szemerjai beosztott 
lelkipásztor.   

o Március 10-én, amikor a 2Kir 4,4-5 alapján Kovács 
Levente, kökösi lelkipásztor hirdette Isten Igéjét.  

 A presbitérium határozata alapján az 
egyházfenntartói járulék május 1-től 60Ron/fő.  
 Akik betegség miatt nem tudnak eljönni az ünnep 
alatt Úrvacsorát venni, de szeretnének élni ezzel a 
lehetőséggel, azokat kérjük jelezzék a körzetükért felelős 
presbitereiknél, vagy a következő telefonszámon: 
0742413269 (Bucsi Zsolt Tamás). 
 Aki adományával támogatni szeretné gyülekezeti 
lapunk további számainak kiadási költségeit, azokat 
kérjük, hogy adományaikat helyezzék az erre külön 
felállított perselybe az imaterem előtt. Adományaikat 
előre köszönjük.  
 Szívesen fogadjuk azon cégtulajdonosok 
céladományait, akik ez évben is támogatni szeretnék azt, 
hogy a gyülekezetünk ifjúsága részt tudjon venni a 
Kárpát-medencei Magyar Református Fiatalok VI. 
Találkozóján. 
 Készül a gyülekezetünk honlapja 

Elérhetőségünk: 
Dezső András: 0723588395 
Bucsi Zsolt Tamás: 0742413269 
Lelkészi Hivatal: 0267351254 
 

Nyitva tartás 
Lelkészi Hivatal 

 
Hétfő: 09-13 óráig 
Kedd: 09-13 óráig; 16-18 óráig 
Szerda: 09-13 óráig; 16-18 óráig 
Csütörtök: 09-13 óráig; 16-18 óráig 
Péntek: 09-13 óráig; 16-18 óráig 
 
Szombaton és ünnepnapokon a lelkészi 
hivatal zárva van.  

Köszönjük:  
 a konfirmálók szüleinek az 

adományait, valamint azt, hogy 
segítettek a templom kidíszítésben;  

 az ünnepi legátusnak szánt 
pénzösszegeket; 

 Csoma Attila elsőéves konfirmáló, 
fáradságos munkáját, melyet a 
gyülekezeti honlap elkészítésében 
tanúsít;   

 Simon Istvánnak és Kovács 
Leventének, hogy elvállalták az ifjúsági 
istentiszteleteken való igehirdetést. 
Isten áldása legyen életükön.   

Állandó istentiszteleti alkalmaink 
 

Vasárnap  délelőtt 10 órától  VASÁRNAP DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET 
  délután 6 órától  VASÁRNAP DÉLUTÁNI ISTENTISZTELET 
 
Szerda  délután 5 órától  NŐSZÖVETSÉGI BIBLIAKÖR 
 
Péntek  délután 6 órától IKE 
 
Szombat  délelőtt 10 órától  ELSŐ ÉVES KONFIRMANDUSOK FELKÉSZÍTŐJE 
  délelőtt 11 órától  VALLÁSÓRA 
Szeretettel várunk ezekre az alkalmakra! 

Az Üzenetet kiadja a Sepsiszentgyörgy I. Vártemplomi Egyházközség 
Szerkesztette: Bucsi Zsolt Tamás beosztott lelkipásztor 
Publikáltak:  Dezső András, Bucsi Zsolt Tamás, Hajdú Loránd, Kondor Ádám, Karácsony Annamária, Izsák 
Arnold-Róbert, Román Edit, Ruzsa Dénes.  
Készült a T3 Kiadó nyomdájában 
  


