
Gyülekezeti találkozó Bákóban 
 

„Moldvában megállt az idő”, mondja egy román mesemondó, és így érzi az is, aki 

manapság idelátogat. Ez az életérzés csak megsokszorozódik, ha nem a csángómagyarokra, 

hanem a kitelepedettekre, az itt szétszóródott reformátusokra gondolunk. Magyarokként és 

protestánsokként ők itt mindig idegenek maradtak. Van aki még várja, hogy nyugdíjba 

mehessen és végre „hazatérjen” Erdélybe, van aki már nem mehet, de az emlékeiben otthon 

van.  

Itt, a Kárpátokon kívül, régi hagyománya és rendkívüli jelentősége van az évente 

megrendezett gyülekezeti találkozóknak. Ilyenkor lesz a távoli helységekből összekerülő 

tömegből valódi közösség, a névről ismert egyháztagból jó barát. Az Ige bátorítása, a 

sorstársak, a rég nem beszélt anyanyelv és a gyermekkorból ismerős énekek otthont 

teremtenek „idegen földön”. 

Ebben az évben a kolozsvári teológiai hallgatók missziós csoportjának tagjai voltak 

vendégeink. A Jenei Tamás belmissziói előadó és Vetési László kerületi szórványlelkész által 

vezetett csoporttal előző napon hová is mehettünk volna méltóbb helyre a gyökereket keresni, 

mint a bukovinai volt székely falvakba. Megható és döbbenetes nap volt négyet bejárni az öt, 

volt magyar faluból, ahonnan a székelyeket 1941-ben áttelepítettek Bácskába, majd 

Dunántúlra. Megálltunk tiszteletet adni a szétrombolt magyar temetőben Andrásfalván, majd 

az átfestett volt református templomban, ahol már az utolsó ránk emlékeztető berendezési 

tárgy csak a szószék. Hadikfalva és Fogadjisten után Istensegítsen ízes székely nyelven 

fogadott a két utolsó székelymagyarok egyike, Szőcs Gergely bácsi, akit mindenki csak 

nyelvjárásban kiejtett nevén ismer: Gárgi bácsi. A másnapi, október 23-án Bákóban 

megrendezett találkozónk mérföldkövet jelent gyülekezetünk életében: három évtizede, hogy 

megalakult a Moldvai Református Egyházközség. Embert próbáló időkben szolgálták itt Istent 

lelkipásztorok, presbiterek, egyháztagok. Missziót végeztek a szó szoros értelmében 

felkutatva az itt élő reformátusokat, létrehozva kicsi istentiszteleti közösségeket, ezeket 

pásztorolva, összetartva. 

Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy – az erre az alkalomra lefoglalt 

vendéglőben tartott istentiszteleten – a gyülekezet első lelkipásztorainak egyike: Jenei Tamás 

hirdette Isten igéjét. Időközben a gyülekezet a felére apadt, tucatnyi szolgatárs váltotta 

egymást, de még mindig voltak ismerős arcok, rég nem látott kedves emberek. Pál apostol 

szavaival táplálta bennünk a reményt, hagyott hátra sok jó tanácsot, tapasztalatok tanulságát, 

mint ahogy az apostol, aki leveleivel tanítgatta a hátrahagyott gyülekezeteket.  

Az úrvacsorát a kolozsvári teológusok műsora követte, akik így tették 

emlékezetesebbé ünneplésünket. A szokáshoz híven, a távolról jövőket meleg ebéddel 

vendégeltük meg. A beszélgetést nemsokára nótázás váltotta fel és az együtt éneklés 

örömében kiegyenesedtek a meghajlott derekak, táncra perdültek a lábak. Megfeledkezve 

gondokról, bajokról tudtunk szívből vigadozni, együtt „örülni”. 



Sokszor elkeseredve teszem fel magamban a kérdést, vajon van értelme itt a 

szolgálatnak, marad még valaki itt nemsokára? Lesz, aki segítsen minket? Ezek az alkalmak 

azonban újból és újból megerősítik bennem a hitet: „Isten szava megáll mindenha!” 
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