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A két kolozsvári egyházmegye egyesítéséről
A két kolozsvári egyházmegye egyesüléséről, négy Nádas menti
településnek a kolozsváritól a kalotaszegi egyházmegyéhez való
csatolásáról tavaly döntött az Erdélyi Református Egyházkerület
közgyűlése. E határozat megvalósításának menetrendjét márciusban rögzítették.

SZABÓ TAMÁS
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Konfirmáció a Pata utcai Fehér templomban 2012. április 22-én, konfirmált 10 lány és 7 fiú.

A Kerekdombon 17 fiatal – 9 fiú és 8 lány – konfirmált 2012. április 15-én.
A kerekdombi reformátusok IFI zenekara kis ünnepi műsorral köszöntötte őket.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa 2012.
március 28-ai ülésén összeállította a Kolozsvár és KolozsvárKülső Egyházmegye 2012-ben
esedékes egyesülésének menetrendjét. Eszerint július 15-ig
megalakul az új egyházmegyei
közgyűlés, valamennyi egyházközség képviselőivel. Az új egyházmegye elnevezése legyen:
Kolozsvári Református Egyházmegye. Augusztus 15-ig a presbitériumok beküldik az egyházmegyei tisztségviselők jelöltlistáját a még hivatalban levő illetékes egyházmegyéhez. A két egyházmegye közös tanácsülésén
állítja össze a szavazócédulákat augusztus 20-ig. Augusztus
20–szeptember 10. között zajlanak az egyházmegyei választások. Valamennyi egyházmegye
a sajátos közügyeit a régi beosztás szerint intézi 2012. október
1-ig. A Kolozsvári Egyházmegyéből a Kalotaszegi Egyházmegyébe átkerült egyházközségek
– Magyarvista, Méra, Mákófalva,
Türe – az új (tehát a kalotaszegi)
egyházmegyéjük tanácsához terjesztik be a jelölteket.
A mostani Kolozsvári Egyházmegye közgyűlése 2012. május 8-án tartott ülésén úgy határozott: „Mivel sem az érintett egyházközségek presbitériumainak,
sem az egyházmegyei tanácsnak,
sem az egyházmegyei közgyű-

lésnek a határozatait nem vette
figyelembe a 2011-es egyházkerületi közgyűlés, kérjük, hogy a
2012-es kerületi közgyűlés térjen
vissza az egy évvel korábbi határozatára, és módosítsa azt az
érintettek akaratának figyelembevételével. A mi esetünkben
kérjük, hogy a jelenlegi Kolozsvári Egyházmegyéből ne válaszszák le [...] Mérát, Magyarvistát,
Türét és Mákófalvát.” Erre válaszként a Kolozsvár-Külső Egyházmegye a 2012. május 15-én
tartott közgyűlésén elhatározza:
készen áll az egyházkerületi közgyűlés 2011/33-as határozatának
végrehajtására, támogatja a földrajzilag Kalotaszeghez tartozó
négy egyházközség átcsatolását.
Ha az egyházkerületi közgyűlés
mégis úgy dönt, hogy a két kolozsvári egyházmegye egyesülése Mérával, Magyarvistával,
Türével, Mákófalvával együtt
történjen, akkor azt javasolják,
hogy a határozat végrehajtását halassza a következő ciklus
(2012–2018) végére.
A 2011/33-as egyházkerületi
határozat ellen a törvényes időn
belül senki sem fellebbezett,
új tényállás ezalatt nem következett be, tehát nincs ok a kérdés újrafelvetésére. Ha az igazgatótanács és az egyházkerületi
közgyűlés mégis visszatér a kérdésre, akkor az sem kizárt, hogy
a két kolozsvári egyházmegye
külön, a jelenlegi összetételben
folytatja szolgálatát.
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A Segítő megérkezik

Keresztrejtvény

Pünkösd története gyermekeknek
Jézus azt mondta a barátai

nak, hogy Jeruzsálemben várják meg a Segítőt, akit küld nekik. Így ők vártak. Várakoztak
és imádkoztak. Imádkoztak és
várakoztak napokon keresztül.
Amíg ők vártak, Jeruzsálem utcái megteltek emberekkel. Jöttek minden országból. Északról és délről. Keletről és nyugatról. Az egész világból. Eljöttek,
hogy együtt ünnepeljék az aratás ünnepét.
A tanítványok a felső szobában voltak, amikor hirtelen furcsa dolog történt. Egészen furcsa. Zúgni kezdett a szél. Vadul és dühöngve zúgott, mint
a legádázabb szélvihar. De nem
éreztek semmit, csak hallottak.

Pünkösdi
köszöntő
Víg a Noé kis galambja,
megtért az özönvíz habja.
Zöld ágat viszen szájába,
nyugvást tére le bárkába.
Én is most, mint e zöld ággal,
e pünkösdi királynéval
beköszöntök kiáltással:
légyen az Isten e házzal.
Szívemből kívánom!
(Ismeretlen szerző,
népi köszöntő)

Aztán lángok lobbantak körülöttük. Lángnyelvek nyaldosták
körbe a fejüket, és pihentek meg
rajtuk. De nem égette meg őket a
tűz. Füstszagúak sem lettek.
A Segítő – Isten Szentlelke –
megérkezett. Isten ott volt velük.
Kirohantak a házból. El
akarták mondani mindenkinek,
mi történt. És amikor megszólaltak, mindenki megértette őket.
Megértették minden szavukat.
Azok is, akik északról jöttek.
Azok is, akik délről. Keletről és
nyugatról. Jézus barátai idegen
nyelveken szólaltak meg. Olyan
nyelveken, amelyeket sohasem
tanultak. A Szentlélek segített
nekik ebben. Hiszen mindenki
a maga nyelvén ért a legjobban.
– Miről van szó? – kérdezte
egy spanyol férfi.
– Ez csodálatos – szólt egy
afrikai asszony.
– Mit tegyünk? – kérdezte
egy görög fiú.
De voltak ott olyanok is, akik
ostobaságnak tartották az egészet.
– Berúgtak – mondták gúnyolódva –, édes bortól beszélnek összevissza.
És akkor Péter felállt. Péter – aki kezdettől fogva Jézussal volt. Péter – a halász. Aki sohasem mondott beszédet eddig
egész életében.

A megfejtésben Pünkösd ünnepének a „főszereplője” rejtőzködik.
– Hallgassatok ide! – kiáltotta – Nem a bor nyitotta meg a
szánkat, hanem a Szentlélek. Isten saját Lelke. Sok-sok évvel ezelőtt egy próféta előre megmondta, hogy Isten elküldi a Lelkét,
hogy segítsen az embereknek.
Nemcsak a prófétáknak és a királyoknak, hanem mindenkinek.
Ez történt meg ma. És ez Jézus
miatt történt, aki meghalt a kereszten. Isten maga hozta vissza
őt a halálból, és maga mellé ültette a mennyben. Jézus küldte ezt
a csodálatos ajándékot nekünk.
Mert ő a Kiválasztott, akire olyan
régen várunk! Jézus, aki értünk
halt meg. Akit mi adtunk halálra.
Az emberek bánkódtak,
hogy ezt tették Jézussal.
– Most mit tegyünk? – kérdezte egy asszony.
– Kérjetek Istentől bocsánatot! – mondta Péter. – Engedjétek, hogy lemosson rólatok minden rosszat, amit csak tettetek!
És fogadjátok el ajándékát, a
Szentlelket!
Ez történt. Megszületett
az első keresztyén gyülekezet. Őszintén bocsánatot kértek Istentől. Megkeresztelkedtek és megteltek Isten Szentlelkével. Mind a háromezren. Akik
északról jöttek. Akik délről. Keletről és nyugatról. A világ minden részéről.
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1. A Szentlélek „szentté” tesz.
2. A Szentlélek másik megnevezése a Szentírásban. (Jn 14,26)
3. Itt töltetett ki először a Szentlélek.
4. A Szentlélek kitöltetésének és az egyház születésnapjának
az ünnepe.
5. Akikre először kitöltetett a Szentlélek. (ApCsel 2)
6. Az a tanítvány, aki magyarázta az Írást a szerecsen
komornyiknak. (ApCsel 8)
7. Az a tanítvány, akinek a pünkösd utáni prédikációjára több mint
3000 ember tért meg. (ApCsel 2)
8. Tüzesek voltak, mikor Pünkösdkor a tanítványokra szálltak.
(ApCsel 2)
9. A Szentlélek neve a bal oldalon olvasható bibliai történetben.
10. Bibliai „néger pénzügyminiszter”. (ApCsel 8, 27)

