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Az elhengerített kõ húsvéti üzenete

A Márk húsvéti tudósításában a
Jézus holttestét megkenni szándékozó, a sírhoz igyekvő asszonyok
kérdése pragmatikusnak, helyénvalónak tűnik: „Ki hengeríti el
nekünk a követ?” Tudnak valamit,
számítanak valamire, félnek valamitől: kudarcba fulladhat a tervük, mert a sír száját elzáró követ
ők maguk félretaszítani nem tudják. Később kiderül, hogy a kő már
el van hengerítve. Ez még nem a
húsvéti csoda, ez még nem a feltámadás hite, még nem az élő Jézus-

sal való találkozás, mégis lényeges
mozzanata az eseménysornak. Az
elhengerített kő szimbólummá
lesz, s komoly üzenetet hordoz ma
is az élő Krisztust kereső, vele találkozni vágyó lelkek számára.
Mi tudjuk, hogy a követ maga
Isten hengerítette el, hogy az as�szonyok, s később mások is láthassák, hallhassák az üres sír üzenetét: „Nincs itt, mert feltámadt!”
A nagy kő mindnyájunk életében ott van. S mindenki ismeri a
magáét: formáját, súlyát, méretét.

Kövünk nem a Jézus sírját zárja le,
de mindig akadály a Feltámadottal való találkozásban, a húsvéti
hit útján. Bűn, reménytelenség,
szorongás, csalódás, önelégültség, hitetlenség formáját öltve
már nem is előttünk fekszik, inkább ránk nehezedik, s belenyom
a porba, a nyomorba, a pusztulásba. Talán az a legborzalmasabb,
hogy esélyünk sincs magunktól
folytatása a 2. oldalon
Fazekas Zsolt

„Krisztus feltámadt a halottak közül,
mint az elhunytak zsengéje.” 1Kor 15,20.

Minden kedves olvasónknak áldott húsvétot kívánunk!

2
Az elhengerített
kő húsvéti üzenete
folytatás az 1. oldalról

leraknunk, elgurítanunk ezt a követ. Húsvét éppen azzal az örömhírrel érkezik, hogy van valaki, aki
a tehertől megszabadíthat, aki az
akadályokat elháríthatja. Feltámadásával személyesen és véglegesen
maga az Úr hengeríti el a követ. Így
teszi járhatóvá az igaz hit s a vele
való találkozás útját.
Lássuk, milyen köveket képes ő
elhengeríteni?
1. A csüggedés, a szomorúság kövét.
Gondoljunk a sírhoz igyekvő as�szonyokra, vagy akár az emmausi
tanítványokra. Jézus halálhíre
megrázta őket, s őszintén gyászolták, mert szerették őt. Elgyámoltalanodtak, mert bíztak benne. Ismerős helyzet, ismerős érzések. A
feltámadt Úrral való találkozáskor
megdöbbentek és megrémültek
ugyan, mégis örömmel futottak,
hogy hírül adják a csodát.
2. A rémület, rettenet, félelem
kövét. Emlékezzünk csak a félelem miatt bezárt ajtók mögé rejtőző tanítványokra! Mesterüket
kivégezték, minden bizonnyal
rajtuk most a sor. Ezt nem úszhatják meg. Szörnyű állapot: az
életüket féltik, zavarodottan és
zaklatott lélekkel várják a pillanatot, amikor a katonák majd

rájuk törik az ajtót, s a vesztőhelyre hurcolják őket.
A létét féltő, amiatt aggódó,
a világtól elzárkózó, beszűkült
életterű nyomorult ember jut
eszembe.
Ahogy az első húsvét napján
a tanítványok között, nekünk
is sokszor akaratunk vagy reménységünk ellenére jelenik
meg a feltámadt Jézus, és éppen
azt hozza, amire a legnagyobb
szükségünk van: a békességet.
Elhengeríti a félelem és kétségbeesés kövét, s azt mondja: Békesség neketek!
3. A kételkedés kövét. Tamás nem
volt társaival a Jézus első megjelenésekor. Nem tudjuk, miért hiányzott. Amikor viszont ő is találkozhatott Jézussal, kételkedve állt

„Az élõ Úr húsvéti ajándéka
a második esély”
meg előtte: nem hiszem, ha nem
látom. Kételkedéséből segítette ki
Jézus, amikor megengedte, hogy
lássa, sőt érintse is a testét, sebeit.
Mindig vannak, akiknek több
bizonyosságra van szükségük,
hogy leborulva mondhassák: „Én
Uram és én Istenem!” A feltámadt
Jézus gondoskodik arról, hogy az
ilyenek útjából elhengerítse a kételyek kövét.

4. Az elbukás kövét. Péter jusson
eszünkbe, aki csúfos kudarcot vallott Jézus megtagadásával. Szégyenében és bánatában lemondott arról, hogy emberek halásza legyen,
s visszatért régi foglalkozásához.
A Galileai-tenger partján kereste meg őt Jézus, hogy újabb esélyt
adjon neki: „Legeltesd az én juhaimat!” Ugyanúgy hívta, mint három
évvel korábban: „Te kövess engem!”
Az élő Úr húsvéti ajándéka a
második esély, amikor a kudarc, az
elbukás kövét elhengeríti utunkból.
5. A halál kövét. Az éden óta a halál az ember ősellensége. Elkerülhetetlen. Jézusig legyőzhetetlen.
A feltámadt Jézus viszont az első
zsenge, akit a benne hívők követnek. Jézus világosan kijelentette:
„Én azért jöttem, hogy életük
legyen, sőt bőségben éljenek.” Feltámadásával elhengerítette az örök
élet útjában fekvő hatalmas követ.
Szükséges volt-e elhengeríteni a
követ Jézus sírjáról? A kő ellenére
is megjelenhetett volna a feltámadt
Jézus. Nem is neki, hanem Máriának, a többi asszonynak, Péternek,
Jakabnak és Jánosnak, nekünk volt
erre szükségünk. Isten elhengerítette a követ, mert megtehette.
Készen áll, hogy ma is megtegye,
hogy szabaddá váljon a feltámadás hitéhez, az élő Jézus Krisztushoz vezető út.
Fazekas Zsolt lelkipásztor

Kosztolányi Dezsõ
Húsvét
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.
Pöttöm fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.
S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt –
kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.
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Virágvasárnap, konfirmáció
A kétéves konfirmációi felkészítőt
követően a régi rendnek megfelelően idén ismét virágvasárnap
került sor gyülekezetünkben a
konfirmációra. A szombat esti
kikérdezésen Székely Szabolcs
lelkipásztor prédikációjának alapigéje (1 Kor 9,24–27) alapján arról
beszélt, hogy mit is jelent keresztyénnek lenni. „Az igében Pál apostol a sportolók képét használja, nem
azt mondja, hogy ki lehet jó sportoló,
hanem azt, hogy mit kell tennie a jó
sportolónak a győzelemért” – hangzott el az igehirdetésben. A jó
sportoló és a jó keresztyén közötti
párhuzam által a lelkipásztor arra
biztatta a fiatalokat, hogy legyenek
jó keresztények, mivel megadatott

nekik az a lehetőség, hogy Isten
kegyelme által beválogatta őket a
csapatába. Az igehirdetést követően az egyházközség főgondnoka,
Nagy Péter mutatta be a konfirmáló ifjakat. A kikérdezésen 13 fiú
és 9 lány tett bizonyságot hitéről a
Heidelbergi Káté kérdéseire adott
válaszok alapján.
A vasárnapi ünnepi istentiszteleten Dr. Juhász Tamás nyugalmazott teológiai tanár hirdette
az igét Mt 6,33 alapján a virágvasárnapi üzenetről. Ezt követte Székely Szabolcs lelkipásztor
konfirmációi beszéde, amelyben
arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy az istentisztelet végén
ajándékba kapott Bibliát az élet-

útjuk során használják egyfajta
navigációs rendszerként, amely
mindig megmutatja számukra a
helyes utat. A konfirmációi fogadalomtételt követően Geréb Zsolt
nyugalmazott teológiai tanár végezte az úrvacsorai ágenda szolgálatot, majd a konfirmáló fiatalok először vettek úrvacsorát, ezt
követően pedig a gyülekezet is
az úrasztalához járult. Az istentisztelet végén a konfirmáló csoport nevében Ambrus Gyurka
Panna mondott köszönetet, majd
a fiatalok átvették a konfirmációi
emléklapot, a Bibliát, illetve az
ifjúsági csoport részéről egy szál
virágot és meghívót az ifis alkalmakra.

A 2016-ban konfirmáltak névsora:
Ambrus Gyurka Panna
Balogh Sarolta
Boboi Róbert
Diószegi Rita Beáta
Filep Gergő Zsombor
Halász Hunor
Ilyés István András

Incze Bordi Bence
Kolumbán Zoltán Csaba
Korábián Tamás
Kun Norbert Sándor
Molnár Zsuzsa
Sallai Róbert
Simó Orbán Tímea
Simon Ádám

Somogyi Csongor
Szántó Izabella
Szász Andrea
Szász Gabriella
Szőlősy Mihály
Varga Eszter
Zsigmond László
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ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK

Farkas utcai templom

Györgyfalvi úti templom

Húsvét I. napja:
• de 9 óra: Fazekas Zsolt (úrvacsoraosztás)
• de. 11 óra: Kató Béla (úrvacsoraosztás)
• du. 6 óra: Dobán Dorina (úrvacsoraosztás)

Húsvét I. napja:
• de. 10 óra: Dobán Dorina (úrvacsoraosztás)

Húsvét II. napja:
• de. 10 óra: Dobán Dorina
• du. 6 óra: Dobán Dorina

Húsvét III. napja:
• de. 10 óra: Székely Szabolcs

Húsvét III. napja:
• de. 10 óra: Köblös Lehel
• du. 6 óra: Székely Szabolcs

Húsvét II. napja:
• de. 10 óra: Fazekas Zsolt

Szent Kamill Öregotthon
Húsvét I. napja:
• 12 óra: Dobán Dorina

Személyi jövedelemadó felajánlása
Az idén is éves személyi jövedelemadójának 2%-át fordíthatja
nem kormányzati szervezetek
támogatására, így egyházak
vagy nonprofit, civil szervezetek támogatására. Tisztelettel
és szeretettel kérjük a gyülekezet tagjait, támogatóinkat, hogy
ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 2%-át egyházközségünknek!

A www.farkasutca.ro oldalról
letölthető űrlapot csupán a személyes adatokkal szükséges kitölteni és aláírni, hiszen az egyházközség adatai megtalálhatók
benne.
A kitöltött űrlapot le lehet
adni a Lelkipásztori Hivatalban,
ahonnan a megbízottak időben
eljuttatják az Adóügyi Hivatalhoz, vagy pedig személyesen is

le lehet tenni az Adóügyi Hivatalhoz. Az űrlapot a Lelkipásztori Hivatalban is lehet igényelni és
helyben kitölteni.
Az űrlapok leadásának határideje: 2016. május 25.
Köszönjük azt a több mint
5000 lejt, amely így került az egyházközség számlájára a 2015-ös
felajánlások révén!

Húsvéti ünnepi legátusunk a kárpátaljai származású Dobán Dorina,
aki a Sárospataki Református Teológiai Akadémia V. éves hallgatója.
Fogadjuk szeretettel, s adományainkkal támogassuk tanulmányaiban!

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: hivatal@farkasutca.ro, www.farkasutca.ro
Felelős szerkesztő: Karácsonyi Zsolt, Fazekas Zsolt • Műszaki szerkesztés:
Kinda Ágnes Júlia • Nyomta az IDEA nyomda 800 példányban.

