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Ötödik újonnan épített 

templomát szentelte 

fel vasárnap a refor-

máció ötszázadik évét 

ünneplő erdélyi egy-

házkerület. A Maros 

megyei Kerelőszentpál 

160 lélekre nőtt gyü-

lekezete másfél év-

vel ezelőtt döntött a 

templomépítés mel-

lett. Az idén tavasszal 

elkezdett építkezést 

alig fél év  alatt sikerült 

befejezni.

Egy találós kérdéssel kezd-
te az Úr asztalánál tar-
tott  ünnepi  beszédét 

Lőrincz János, a Marosi Refor-
mátus Egyházmegye espere-
se. „Hány református templom 
van Kerelőszentpálon?” – for-
dult a gyülekezethez. Százhat-
vanegy – érkezett a válasz az 
Istenháza különböző sarkai-
ból. Vasárnap reggelig még csak 
159 tagot számlált a közösség, a 
templomavató viszont a 160. lé-
lek, a kis Márk keresztelésé-
nek felemelő momentumával 
kezdődött. Prédikációjában Ka-
tó Béla püspök arra intette az 
ünneplő szentpáliakat, hogy 
a kőből és fából készült temp-
lomuk mellett mindannyian 
legyenek két lábon járó temp-
lomok, hogy az áldás völgyévé 
változzon körülöttük minden. 

„Úgy kell idejönni, mint gyer-
meknek az atyához. Amikor a 
közösség megjelenik a temp-
lomban, Isten elé kell vinnie 
a legfontosabb gondolatát, de 
ide kell hoznia örömét, bána-
tát” – hangsúlyozta Kató Béla. 
A gyarapodó gyülekezetet jel-
lemezve, a püspök kiemelte, 
hogy a szentpáli reformátusok 
igencsak érezhetik Isten szere-
tetét és közelségét. Nem vélet-
len, hogy ilyen rövid idő alatt, 
tavasztól őszig, vetéstől ara-
tásig, a szűkössé vált imahá-

zuk helyett sikerült felépíteniük 
egy rendkívül csinos és ízlé-
ses templomot, amely mögött a 
magyar ház is helyet kapott. 
Szászfenes, Sepsiszentgyörgy, 
Décsfalva és Sándortelke után 
Kerelőszentpál az ötödik erdé-
lyi település, ahol a reformáció 
ötszázadik évében új templomot 
sikerül építeni. „Nem tudom, ha 
valaha épült ilyen gyorsan temp-
lom, Isten viszont megmutat-
ta, hogy a kerelőszentpáliakkal 
van” – tette hozzá a püspök.

A kisebb csodában az egyéb-
ként rendkívül lelkes hívek sem 
hittek sokáig. A szentelés előt-
ti napokon jóformán még jár-
da sem vezetett a Nagy J. Attila 
által tervezett templomig, és a 
falak közt is akadt bőven éjsza-
kába nyúló „csiszolnivaló”. Más-
fél évvel ezelőtt Csorbai Loránd 
lelkipásztor és Simon István 
polgármester négy-öteszten-
dős építkezési ciklusban gon-
dolkodtak, míg egy szép napon 
a magyar kormány szeme is 
megakadt a szentpáliak tervén. 
Ettől kezdve az események fel-
gyorsultak, az utóbbi hetekben 
pedig valósággal pörögni kezd-
tek. „Egy csodának vagyunk a 

részesei; egy olyan csodának, 
amely még most sem tudatosult 
bennem – mondta köszönő be-
szédében a fiatal lelkész. – Any-
nyira boldog vagyok, hogy azt ki 
se tudom mondani. Egy álom va-
lóra vált itt, Kerelőszentpálon. 
Egy olyan álom, amit álmod-
ni se mertünk”. Mondandóját 
a községi elöljáró is megerő-
sítette, belátván, hogy amikor 
2016 tavaszán tervükkel Ko-
lozsváron a püspök elé álltak, 
ők maguk sem hitték, hogy 2017. 
november 12-én megkondulnak 
a szentpáli harangok. A szá-
mos akadály leküzdése után, a 
gyülekezet lépésről lépésre vált 
egyre magabiztosabbá. „Amikor 
a falakat raktuk, éreztük, hogy 
minden egyes tégladarabban 
van szeretet, van lélek” – mesél-
te a polgármester. Mint ahogy 
ismét van élet abban a viharban 
derékba szakított fenyőfában is, 
amely a tavaly nyárig a szom-
széd falu, Magyardellő templo-
mának udvarán állt. A kettétört 
fenyő és gyökerei ma a szentpáli 
Istenháza egyik ékessége, az Úr 
asztalának a talapzata.  

A szinte egyenlő arányban 
magyarok, románok és cigányok 

lakta faluban ezelőtt száz évvel 
mindössze egy-két református 
családot tartottak számon. Pe-
dig 1649-től közel egy évszáza-
don keresztül Kerelőszentpál 
magyarsága szinte egytől egyig 
Kálvin útját követte. A 18. szá-
zad derekán, 1740-ben a római 
katolikus Haller Klára grófnő 
és a „gyengélkedő” református 
pap hatására a lakosság nagy 
része visszatért eredeti hitére. 
A gyülekezettel együtt a temp-
lom is visszakerült a katoliku-
sok tulajdonába. A református 
közösség csupán a második vi-
lágháború után kezdett el dina-
mikusan növekedni. 1978-ban 
egy kis lakóházat vásároltak és 
alakítottak imaházzá, 2015 után 
azt szerették volna felújítani és 
bővíteni. „És ekkor mertünk egy 
nagyot álmodni. Ekkor fogalma-
zódott meg az a gondolat, hogy 
mi lenne, ha egy templomot és 
egy közösségi magyar házat 
építenénk az imaház helyére” – 
tekintett vissza a közelmúlt tör-
téneteire Csorbai Loránd. Egy 
olyan templomot és közössé-
gi házat, amelynek védőbástya 
szerepet szántak.

SZUCHER ERVIN

A nehéz sorban levő gyerme-
kek megsegítésére gyűjtenek 
pénzalapot Erdély-szerte va-
sárnap a római katolikus temp-
lomokban. Jakubinyi György 
érsek körlevélben biztatja a hí-
veket az adakozásra.

A körlevélben olvashatjuk: 
„Aki az élő és igaz Istennel akar 
találkozni, és közel szeretne ke-
rülni hozzá, szüntelenül Jézus 
szavaira és cselekedeteire kell 
összpontosítsa figyelmét és szí-
vét. Aki értelmével és szívével fi-

gyeli Jézust, lehetetlen, hogy ne 
találja meg a szeretet Istenét. Ha 
pedig megtalálja, akkor mélyen 
rá fog döbbenni arra, hogy Isten 
nem egy tőlünk messze élő való-
ság, hanem az a személyes Isten, 
aki embertársainkban, külö-
nösen a rászorulókban jön fe-
lénk. Isten az önmagunkhoz és 
másokhoz való viszonyunkban 
mutatkozik meg és idéz elő válto-
zást. Nem kapcsolatainkon kívül 
és azoktól függetlenül”  – emlé-
keztet minket Mustó Péter SJ.

„Észrevenni másokban az 
Isten arcát, nem kötelesség, 
hanem lehetőség. Isten nem kö-
telez minket, csak megadja a 
lehetőséget a vele való találko-
zásra – különösen azon gyere-
keken keresztül, akiknek nem 
adatott meg a lehetőség a tudás 
megszerzésére, amely által ki-
jutnának a kilátástalan nyomor-
ból egy jobb élet reményében. 
Árpád-házi Szent Erzsébet ün-
nepén ez évben azokra a gye-
rekekre irányul figyelmünk, 

akiknek nincs lehetőségük a 
tudás megszerzésére. A hát-
rányos helyzetű gyerekek ne-
velését és oktatását szeretné 
segíteni ez évi főegyházmegyei 
gyűjtésünk. A gondviselő Isten 
minket hív meg arra, hogy se-
gítő kezek legyünk rájuk figye-
lésünk, és akár a legcsekélyebb 
pénzbeli adományaink által.

Az elmúlt évben az idős és 
beteg testvéreinket segítő ott-
honi beteggondozó szolgálat 
tevékenységének a támogatá-

sára gyűjtöttünk, összesen 192 
513 lej gyűlt össze, amelyért há-
lás köszönetet mondok. A fő-
tisztelendő paptestvéreket és a 
kedves híveket szeretettel ké-
rem, hogy lehetőségeikhez mér-
ten segítsék főegyházmegyei 
Caritas-szervezetünk idei kez-
deményezését is folyó év no-
vember 19-én. A jó Isten fizesse 
meg mindenkinek áldozatát, a 
maga kegyelmi gazdaságából. 
Szeretettel küldöm főpásztori 
 áldásomat.”

Református templomot és közösségi házat avattak Kerelőszentpálon

Vetéstől aratásig – a kegyelem évében

Áprilisban öntötték meg az alapot, november 12-én megtartották az első istentiszteletet
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Árpád-házi Szent Erzsébet-napi gyűjtés a gyermekeknek
Márk megkeresztelésével kezdődött a templomszentelési ünnep




