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Adventi találkozások
Lk 1, 5-66 alapján

Egyed Emese

Lélekfény
Hallottad s gyáva szívedet
féltetted; még most sem mered
elhinni végleg, igazán,
túl földi kincseken, hazán,
hogy érted küldték:
születik,
e vad világba vettetik,
szenved,
hogy megértsd sorsodat,
hogy felismerd,
hogy elfogadd.

A karácsonyi nagy találkozást
megelőzően, amikor maga Isten emberi testben találkozott az
emberiséggel, néhány lényeges
találkozásról olvashatunk a Lukács evangéliuma első fejezetében.
Alaposabb olvasás közben ves�szük észre ezeknek a jelentőségét.
Mindenikről csak néhány gondolatot vetek papírra, hogy kedves
olvasóink is felismerhessék a nagy
lehetőséget: lehet örömteli karácsonyunk!
Ez a minimum – gondolnák
sokan. Karácsony az öröm, a szeretet, a család, a találkozások ünnepe. A baj csupán annyi, hogy ha
ezek közül bármelyik is hiányzik,
már nem igazi a karácsonyunk.
Lássuk tehát a találkozásokat:
1. Gábriel angyal és Zakariás
találkozása. Az Úr követe, az an-

gyal, örömhírt hoz: Isten meghallgatta könyörgésüket, és fiúgyermekkel ajándékozza meg a már
idős házaspárt. A megszületendő
gyermek pedig útkészítője lesz a
Messiásnak. Kettős ok az örvendezésre: nem csak a gyermektelenség szégyenétől szabadulnak
meg, hanem a Messiás érkezésének az ideje is elközelített.
Minden tökéletes lenne, ha Zakariás nem kételkedne Isten szavában. Örömét beárnyékolja kicsinyhitűsége: Isten ígéreteinek a
megvalósulását a körülményektől
teszi függővé. Nekünk éppen azt
kell tudomásul vennünk, hogy
Istent semmi sem akadályozhatja

folytatása a 3. oldalon
Fazekas Zsolt

(Sejtem a remény ormait,
békétlenség már nem vakít,
találj rám,
csöndes üzenet,
szüld újjá halvány hitemet!)
… Megbocsát tévelygésedért,
némaságodban is megért,
rettegés kútjából kivesz,
ellenség ellen felövez,
bizonyossága vesz körül
erőt ád észrevétlenül.
Világra jön mint szeretet:
lélekfény,
hív, megtart, vezet.

Áldott karácsonyt
és békés, boldog
új esztendőt
kívánunk minden
testvérünknek!

„Üdvözíto”ő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.” Lk 2,11.

2

Adventi találkozások

folytatás az 1. oldalról

tervének véghezvitelében. Nagy
öröm ezt tudni és vallani!

levő magzatok találkozása. Az
anyaméhben levő Jézus közeledésére ujjongva mozdult meg a
magzat az Erzsébet méhében.
Örömmel repesett, mert felismerte a közelében levő Megváltót.
Lehetséges ez? Igen, lehetséges.
Mert János is már anyja méhétől
fogva megtelt Szentlélekkel. Teljes értékű ember, aki a Szentlélek
temploma már születése előtt. Az
anyaméhben levők karácsonyának lehetősége. Szentlélekre van
szükség ma is, hogy már megszületésünk után a Szabadítóval való
karácsonyi találkozás nyomán repessünk az örömtől.

2. Gábriel és Mária találkozása.
Az isteni üzenet ebben az esetben
felzaklathatná Máriát: hogyan lehetséges, hogy gyermeke legyen,
mikor még nem ismert férfit. A
Mária kérdése viszont nem hitetlenségének megfogalmazása, hanem az Isten szavában sohasem
kételkedő ember kíváncsisága: ha
Isten üzeni, biztosan úgy lesz, de
nekem ehhez kell-e
tennem
valamit?
5. Zakariás szom„Boldog, aki hitt, szédjainak
Meg i s me rh e t e m- e
és rokomert beteljesedik nainak a találkozása
Isten módszereit? Az
angyal válaszol a hamindaz, amit az a megszületett gyerjadon kérdésére, ettől
mek körül. Mi legyen
Úr mondott neki” a fiú neve? A hagyoazonban még senki
sem lesz okosabb,
mány szerint Zaka(Lk 1,45.)
hacsak nem a Mária
riás, Isten parancsa
hitével fogadja. A
szerint János. Szentgyermek a Szentlélektől fog meg- lélek nélkül csupán hagyományfoganni. Csak a hívő ember képes őrzés, a régihez való ragaszkodás
ezt örömmel és engedelmesen a névadás szertartása, Szentlélekfogadni. „Boldog, aki hitt, mert kel viszont az Isten kijelentésének
beteljesedik mindaz, amit az Úr megértése és tudomásul vétele.
mondott neki” (Lk 1,45.).
Mert Isten a János nevén keresztül
is üzen. János azt jelenti, hogy az
3. Mária és Erzsébet találkozá- Úr kegyelmes. Kegyelmes a gyersa. Rokonok voltak. Ezért amikor mekáldásról már rég lemondott
Mária meghallja, hogy Erzsébet is Zakariáshoz és Erzsébethez (fiúk
babát vár, meglátogatja. Meglepő, született), és kegyelmes az Ő egész
hogy az idősebb asszony köszönti népéhez, mert ez a fiú a Messia fiatalt: „Áldott vagy te az asszo- ás útkészítője lesz (fiú születik!).
nyok között, és áldott a te méhed Kegyelmes hozzánk, mert a karágyümölcse!” (Lk 1,42). Honnan csonykor megszületett gyermek
ismerhető fel a még anyaméhben neve Jézus, azaz Szabadító, Üdvölevő Megváltó? Csak a Szentlélek zítő. A gyermek neve Immánuel,
által. Azt olvassuk, hogy Erzsébet azaz „velünk az Isten”. Szentlélek
megtelt Szentlélekkel, és maga a pedig bizonyságot tesz arról, hogy
Szentlélek tett bizonyságot a szü- ez mit is jelent. S aki megérti, anletendő Gyermekről. Szentlélek nak öröme teljes lesz ezen az ünnélkül csak legfeljebb rokoni ta- nepen is.
lálkozás, Szentlélekkel viszont az
Istennel való találkozás a kará- 6. Isten és … találkozása. Ez az
csony.
én karácsonyom, és a tied. Ha
lesz. Ő akarja. Engedjük mi is,
4. János és Jézus találkozása. mert Szentlelkével hozzánk jön, a
Hogy lehet ez, hisz csak a második körülményektől függetlenül is lefejezetből olvasunk a Jézus szüle- hetővé teszi a családok és barátok,
téséről, s csak a harmadikban ar- a reménység és beteljesülés, az
ról, hogy személyesen is találkoz- ember és Isten találkozását.
nak. Pedig valóságos találkozásról
szól a Lk 1,39-46. Az anyaméhben

Hiszek, tehát vagyok
részlet
Másszóval a racionális Tudás descartes-i cogito ergo sumját, a gondolkodom, tehát vagyok
szillogisztikusan offenzív és retorikus logikáját a tertullianus-i
credo quia absurdum est (hiszem,
mert hihetetlen) empatikus és
deffenzíven szilárd Szív-affektivitása teljesíti ki az egyszerre tudó
és hívő egyénben s közvetve a közösségi énben.
Ám az eme egyensúly-állapotot
némiképpen kibillenteni szándékszó, s nemkülönben descartes-i
eredetű, következő megismerési
lépcső-lehetőség, a dubito ergo sum
(kételkedek, tehát vagyok) már
alapjaiban ingatja meg a méltatlanul fennhéjázó Ész bevehetetlennek tűnő felleg- és kártyavárait, s
jelentős ismeret- és létezéselméleti
engedményeket tesz a Szív s nevezetesen a Hit mint francis bacon-i
Hatalom fele, hisz a kétkedő tamáskodás ész- és lélekvesztő bizonytalanság-tényezői s minduntalan
meglékelődő-süllyedő sajkái a Szív
boldog bólyáiba kapaszkodhatnak
az igazságföltárás comenius-iasan
zajló, allegóriás tengerén, s végtére is szerencsésen kiköthetnek a
Béke belső öbleiben acélból, hogy
ezt követően a Kinyilatkoztatás lehorgonyoztató bizonyossága révén
a Létezés – vagyis az egyetemleges
Lé – léptékeiben is bizton ráléphessenek a Hit Hídjaira, amelyeken túl
az Üdvösség léleküdítő, időtlen és
világos, fenni fény- és villám-világa
tündököl fel és ragyog.
Az Üdvösség felé való haladás
pedig ugyanúgy az isteni Kegy
folyománya, mint a létezés avagy
mint az ettől elszakíthatatlan Hit.
Vagyok, tehát hiszek, vallja a
megvilágosodott; pontosabban:
Hiszek, hisz vagyok, mondhatja
szükségszerűen az immár hívővé
emelkedett elme.
Sőt, akár arra a transz- és
ciszkozmikus meta-igazságra is
rájöhet a továbbiakban, hogy : Vagyok, mert hiszek.
Bréda Ferenc
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„Estve siralom, reggel öröm”
Ez a Zsoltárok könyvéből választott idézet az alaptextusa
Csokonai Vitéz Mihály csurgói
tanárkodása idejéből ránk maradt
prédikációjának.
A szövegnek már a legelső mondata – „Az egész természet egy
olyan játékszín, amelyben szüntelen változnak az emberi dolgok”
– arról tanúskodik, hogy a fiatal
helyettes tanár, aki – amolyan mindenesként – nemcsak oktat, hanem
színdarabokat ír és adat elő diákjaival, s alkalomadtán igét is hirdet,
a bibliai textust a gyülekezetnek
szóló személyes üzenetként tolmácsolja, az alapige magyarázatát a
hallgatóságéval közös tapasztala- setétséget formálta, ő tőle szármatára alapozza. „Estve siralom, reg- zik mind a jó, mind a gonosz.”)
gel öröm” – ismétli egyre erősödő
Ezért óvja a prédikátor ifjú
intenzitással a prédikáció szöve- hallgatóit mind a vég nélküli
gében ötször felhangzó textus –, és csüggedés, mind pedig az evilági
ki tudná jobban a hányatott sorsú örömökhöz való túlságos ragaszköltőnél, hogy az élet értelmességé- kodás veszélyeitől. „Romlott vérű
ben elbizonytalanodó, a kétség és embereknek” nevezi a szüntelen
reménytelenség mélységeit először panaszkodókat, akik – az örök remegtapasztaló kamasz lelkekben ménytelenség kísértésébe esvén
érzékenyebb visszhangra lelhet – már nem képesek hinni a reggel
Dávid hálaénekének ez a verssora jövetelében; és kárhoztatja azokat
bármiféle okos tanácsnál vagy er- is, akik – valamiféle „rossz végtekölcsi prédikációnál. (Mintha azt len” igézetében – nem tudnak szamondaná, negyed évszázaddal badulni az őket a világ „csalogató
később, egy másik költő szavaival: édességeihez” kötöző „ragadós
„Hozz rá víg esztendőt”; vagy még láncoktól”, így képtelenekké válkésőbb, fél század múlva, ezt: „Lesz nak a „jövendő életre nézve” élni.
még egyszer ünnep e világon”.)
A prédikációnak ezt a kifejtő ré„Ne csüggedjetek hát!” – ez len- szét az intelmek beszédmódja hatne az üzenete a három részre tago- ja át: „ezekre figyelmezzetek”; „az
lódó, majd imával záruló szöveg- örömöket számláljátok és vegyétek
magyarázatnak, amely azonban fel és vegyétek gondolóra”. „Gonegyetlen pillanatra sem billen el dolóra venni” annyi, mint számot
valamiféle hamis optimizmus irá- vetni a jóval és a rosszal; belátni
nyába. Azt sugallja inkább, hogy a tudni, hogy „Jól rendelte azt az istehit – egy másik bibni felség, hogy a gyöliai szerző szavaival:
nyörűség összekavart
Ne engedjük már
„a reménylett dolgok
légyen a nyomorúmagunkat ezután
valósága” – nem egy
sággal”; „állhatatos
megcsalattatni e
felhőtlen világ illúés mindent kiállható
világtól…
ziójában, hanem a
szívért” fohászkodni,
mély sötétjében gyö„hogy ha nyomorúsákerezik, hogy a lélek egész-sége a gok érdekelnek (érnek) bennünket,
bűn és a szenvedés tapasztalatát is el ne csüggedjünk”, hanem igeneltartalmazza. („… a bölcs Isten ren- ni tudjuk mindazt, ami van.
deli ezeket, aki a világosságot és a
Orbán Gyöngyi

Csokonai Vitéz Mihály

Csurgói prédikáció
„Estve siralom, reggel öröm…”
Textus Zsoltárok 30:6.
(részlet)
De, keresztyének, hát mi csak a
világért vagyunk teremtve és nem
a jövendő életre nézve? Éppen
mert a mi hitünk egyedül való fő
java a Krisztus, nem kell hát a
világi hiábavalósággal megelégedni,
mert vajjon micsoda is szaggathatná el azokat a ragadós láncokat,
amellyekkel a világhoz vagyunk
köttetve, a szűntelen emberi
változással együtt. Szenvedjük
hát el az Úrnak mireánk bocsátott
csapásait és jusson eszünkbe hogy
mikor nyomorúság alá vettettünk,
ne ragaszkodjunk ahhoz a szerencsétlenségeknek mocsárjához, a
világhoz, hanem utáljuk meg az itt
levő gyönyörűségeket és szűntelen
a virtusok gyakorlását tegyük fő
célúl, sirassuk meg e nyomorúlt
világon tett gyarlóságainkat.
Sírjatok ti, idők terhei alatt
meggörnyedt öregek, és ti középidejű
férjfiak, sírj te ifjúi rend, sírjunk
mindnyájan az eddég elkövetett
bűneinkért; mondjuk ezt tántoríthatatlan szavakkal: Világot, e rút
kevély pávát megutálom, Tövis
koszorúmba mert jót nem találtam. Ne engedjük már magunkat
ezután megcsalattatni e világtól,
hanem ennek csalogató édességéről
lemondván járjunk az Urunk útán.
Mivel pedig ezt magunktól véghez
nem vihetjük, te igazságtalanságnak
gyűlölője és igazságnak tántoríthatatlan fejedelme, Édes Atyánk a
Krisztus Jézusban, aki erőtlenség
alá vetetted az emberi nemzetet, adj
olly állhatatos és mindent könnyen
kiállható szívet, hogy ha nyomorúságok érdekelnek bennünket, el ne
csüggedjünk, hanem tehozzád és
nem másokhoz folyamodjunk.
Adj továbbá a mi kezünkbe
ollyan kulcsot, mellyel bátran megnyithassuk a te lakóhelyedet, ahol
nincs nyomorúság, nincs siralom és
szomorúság, hanem vég nélkül való
öröm. Ámen.
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A 2009-es év fontosabb gyülekezeti eseményei
január 11: egyházközségi közgyűlés, lelkészi jelentés
január 12: a kolozsvári lelkipásztorok bibliaórája
január 13: a kolozsvári gondnokok bibliaórája
január 18–25: egyetemes imahét. Meghívott igehirdetők: Bibza István, a Kolozsvár-Törökvágási egy
házközség lelkipásztora, a Kolozsvár-Külső egyház
megye esperese, Sógor Géza Kolozsvár-Felsővárosi
lelkipásztor, Szőke Zoltán ny. lelkipásztor-esperes,
Pap Ákos dési segédlelkész, Ferencz László körösfői
lelkipásztor, a kalotaszegi egyházmegye esperese,
Lengyel István magyarfenesi lelkipásztor, Gede Ildikó Székelyudvarhely-Belvárosi lelkipásztor, Molnár Irma zsoboki lelkipásztor.
március: Vajas Márton, Vajas Katalin, Székely Zoltán, Székely Magdolna, Eke Imre, Eke Mária, Pop
Anna, Szász Ferenc, Szűcs Mária, Péntek András
vett részt a már hagyományos berekfürdői konferencián.
április 4: a konfirmándusok kikérdezése
április 5: konfirmációi fogadalomtétel.
április 15: az ifisek képviselőinek meghívására a
frissen konfirmált ifjak egész napos kiránduláson
vettek részt Ördögkeresztúron.
április 25–május 1: „La Stravaganza” barokk zenefesztivál a Transilvania Barokk Együttes, a Gh.
Dima Zeneakadémia, egyházközségünk, és a Német Kulturális Központ közös szervezésében.
május 3: a vasárnapi istentiszteleten a gyermekek
műsorukkal az édesanyákat köszöntötték. Buzogány Emese kórházlelkész hirdetett igét.
Tanévzáró és ballagási ünnepélyét templomunkban tartotta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Kolozsvári Diakonisszaképző Intézet,
a Kolozsvári Református Kollégium és a BabeşBolyai Tudományegyetem Református Fakultása.
június 25-én a gyülekezet Kálvin kórusa részt vett
a tordaszentlászlói kórustalálkozón.
június 30–szeptember 2: Nyári koncertsorozat,
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) születésének 200. évfordulóján. Közreműködtek: Maria
Pop – alt, Daniela Păcurar – szoprán, Boldizsár
Katalin – orgona, Maria Abrudan – orgona, Diana
Dava Barb – zongora, Georgiana Fodor – zongora,
Butyka Aliz – hegedű, Cristina Ggrigoruţ – zongora, Steffen Schlandt – orgona, Bognár Noémi –
orgona, Wilhelm Schmidts – orgona, Erich Türk
–orgona.
augusztus 24–28. között vakációs bibliahetet tartottunk mintegy 50 gyermek részvételével.
szeptember 6-án a bibliahéten részt vevő gyermekek rövid ünnepélye után 30 gyermek indult az
ördögkeresztúri táborba, ahol 5 napot töltöttek a
gyülekezet vallástanára és néhány ifis körében.
október 16–18. között mintegy 30 presbiter és ifis
vett részt a debreceni testvérgyülekezet által szervezett csendes hétvégén.

október 21-én nyílt meg a templomban az Umling
festő-asztalos család hagyatékát bemutató kiállítás.
október 25–november 1. között a Farkas utcai napok keretében Kálvinra emlékeztünk. A bűnbánati istentiszteletek után naponta egy-egy előadás
hozta közelebb a gyülekezethez a nagy reformátor
személyét és örökségét. Előadást tartottak: Péter
Csaba, Ősz Sándor Előd, dr. Juhász Tamás és dr.
Gudor Botond. A sorozat zárásaként a nagybányai
Collegium együttes előadását hallgathattuk.
november 1-én az istentisztelet keretében köszöntöttük gyülekezetünk időseit. A gyülekezetben
végzett kimagasló szolgálatáért Oklevélben részesült özv. Bálint Margit, Vajas Márton és Radu
Anna testvérünk. Az ünnep szeretetvendégséggel
zárult.
december 13-án adventi koncerten énekelt a gyülekezet vallásórás csoportja, egy ifjúsági kórus és
a gyülekezet Kálvin kórusa. Orgonán közreműködött Boldizsár Katalin. Énekelt: Elisa Gunesch
és Rigmányi István. A koncert után a gyermekek
és fiatalok által készített adventi és karácsonyi díszekből, üdvözletekből és finomságokból összeállított bazárból vásárolhattak a jelenlevők. Közben
adventi süteményt és teát fogyaszthattak.
2009-ben folytattuk a Györgyfalvi úti imaház építését. Tavasszal a falakat emelték, majd október és
november folyamán elkészült a tetőszerkezet. Az
idén elvégzett munka értéke kb. 230 000 lej. Gyülekezetünkből 60 személy adományozott az új imaházra,
összesen 12 092 lejt. A jövedelemadó 2%-ából 5400 lej
került egyházközségünk kasszájába. Ezt az összeget
is teljességgel az imaházra fordítottuk. Köszönjük
adományaikat, és Isten áldását kérjük életükre!
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A 2009-ik évben, immár a 8.
ifi táborunkra került sor. A tábor július 20–26. között zajlott, a
Kaloteszegen található Vigyázócsúcs lábánál, Székelyón (Săcu
ieu), annak a falunak a határában,
amelyet hajdanában a székelyek
alapítottak, és ahol sajnos manapság egyetlen magyar sem él.
A gyönyörű táj, a levegő tisztasága és a patak csobogása annyira
zord és egyszerre kellemes tudott
lenni, hogy azt mondhatom, ez
hely tökéletes ifi tábor helyszín
volt. Bár a tábor csak hétfőn kezdődött, néhányan már szombattól
kint voltunk, és építettük a tábort,
felhúztunk 6 sátrat, megástuk az
illemhelyet, a patak medrén alakítottunk, ez lett a hűtő a romlandó ételek számára, tűzhelyet
ástunk, stb.
Az idei tábor létszámrekordot
döntött, hiszen a 8 eddigi tábor
közül ebben voltunk a legtöbben,
azaz 47 személy, amiből 12 szervező ifis és 35 résztvevő. A program a következőképpen alakult:

Hétfő, az állomástól a táborhelyig 1o km gyaloglás több pihenővel. A nap többi részében pedig,
különböző programokban vehettek
részt a fiatalok. Nagyjából úgy próbáltuk beosztani a hét napjait, hogy

ilyen hosszabb túrázás után legyen
egy pihenő nap is, amiből a métázás nem maradhatott ki. A pihenő
napokon, azaz Kedd, Csütörtök és
Szombat, a résztvevők különböző
kultúrákkal ismerkedhettek meg,
ezek között, az arabbal, különböző
afrikai törzsekével és persze a sajátunkkal, a magyarral. Az előadásokat az ifisek tartották. Szerdán igazi
megpróbáltatásban vettek részt a
táborozók, megkíséreltük a Nyugati- Kárpátok második legmagasabb
csúcsának a Vigyázónak a meghódítását, ami 23 km-re volt táborhelyünktől. 42-en indultunk el, és az
emberek folyamatosan adták fel a
harcot, két szakaszban is visszafordultak egy- egy tapasztalt ifissel,

végül 23-an jutottunk fel a csúcsra,
estére érkeztünk vissza fáradtan és
örömtelítetten. Az idei tábornak ez
volt a csúcspontja, avagy a legjobb
dolog a táborban, persze a többi jó
mellett…
A következő napokban láthatatlan színház, forgó színpad,
áhítat, métázás, tábortűz, csoportvetélkedők színesítették a programot. Pénteken került sor a nagyon
várt, egész napos túlélőpróba csapatversenyére.
Vasárnap, rövid Istentisztelet
után táborkiértékelés, búcsúzkodás, aztán indulás az utolsó gyaloglásra az állomásig. A vasárnapi
kiértékelőn a fiatalok is kifejezték
elégedettségüket, mindenki jól
érezte magát. A tábor legnagyobb
sikere, hogy nagyon sokan azok
közül akik, először jöttek el a táborba, ma már részt vesznek az ifjúsági bibliaórákon, valamint az ifjúsági tevékenységeken, megduplázva
az általános létszámot. Reméljük,
hogy jövőre még többen leszünk.
Tussai Szilárd

Színjátszó
Ifisek

Miklós György) a döntés, de végül
mindegyik csoportnak sikerült
legalább egy díjat besöpörnie. Így
volt ezzel gyülekezetünk csapata
is, mely elnyerte a legjobb rendezés, valamint a legjobb páros alakítás díját is a „Csavargók éjszakája”
című darabbal, ami nagy eredménynek számít figyelembe véve,
hogy rengeteg energiát emésztett

fel a találkozó rendezésével járó
vesződség. Sok dícséret érkezett a
résztvevőktől is.
Reméljük, jövőre többen vesznek részt a találkozón, amit a felsővárosi ifjúsági csoport rendez
meg, de addig még sok próbára és
gyakorlásra van szükség a minél
jobb eredmény elérése érdekében.
Kerékgyártó Zsolt

2009. november 21-én ismét, immár kilencedik alkalommal került
megrendezésre a Kolozsvári Ifisek
Színjátszó Találkozója (KISZT).
Idén is részt vett a találkozón gyülekezetünk ifjúsági csoportja, sőt,
mint tavalyi győztesek, szervezőként voltak jelen a kolozsmonostori
református templomban, a találkozó színhelyén.
Sajnos, a 2009-es esztendőben ismét kevesebben jelentkeztek a kolozsvári ifjúsági csoportok közül.
Csak hat gyülekezet képviseltette
magát egy-egy színdarabbal. Idén
meghívottként szerepelt a nagyvárad-velencei ifjúsági csoport. Külön színfoltja volt a találkozónak
a sebtében összeverbuválódott
zenekar, mely szórakoztató és tartalmas keresztyén zeneszámokkal
örvendeztette meg a jelenlévőket.
Komoly munkát jelentett a zsűritagoknak (dr. Visky Béla, Rónay
Éva, Virág Erzsébet, Szabó Réka,

2009-es Ifi tábor
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Vakációs bibliahét és gyerektábor – 2009.

Térkép is segít a kincs megtalálásában
Augusztus 24–28. között idén
is megszerveztük a Vakációs Bibliahetet gyülekezetünk 3-12 éves
gyermekei számára. A Bibliahét
témáját is a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (KOEN) által kidolgozott
program biztosította, melynek
címe Az igazi kincs volt. Öt napon
át tartó kincskeresésre hívtuk a
gyermekeket. A bibliai történetek
(A szántóföldbe rejtett kincs, A bolond gazdag, A gazdag ifjú, Máté
elhívása, Az özvegyasszony két
fillére) feldolgozása során a gyerekek napról-napra egyre jobban
megérthették, hogy a földi javak
mind múlandóak, de létezik egy
olyan kincs, amit soha senki nem
vehet el tőlünk: Jézus Krisztus az
igazi kincs. Ennek a megtalálására
biztatta a mintegy 50 résztvevőt a

heti aranymondás is: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a
földön, ... , hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben....
Mert ahol a kincsed van, ott lesz a
szíved is.” (Máté 6, 19-21)
Szeptember 6-án, a vasárnapi istentisztelet keretében tartott
ünnepélyen adtunk ízelítőt a Bibliahéten tanultakból a gyermekek
szüleinek és a gyülekezetnek.
Ezt követte az Ördögkeresztúron
megszervezett gyerektábor, melyen gyülekezetünk 30 gyermeke
vett részt. Jézus tanítványának,
Péter apostolnak az élete, tanítványi munkássága volt az öt napig
tartó tábor témája, e köré csoportosultak a reggeli áhítatok, énekek,
játékok, kézműves-tevékenységek.
Volt reggeli torna, kirándulás,
filmvetítés, sok-sok focizás, akadályverseny és persze tábortűz.
A testi táplálékról, az idén először, gyülekezetünk egyik lelkes
presbiterasszonya gondoskodott,
köszönjük neki. Köszönet az ifiseinknek is a bibliahéten nyújtott segítségért, a tábor megszervezéséért. A gyermekekért, a segítőkért
legyen hála Istennek.

Felkészülés a kincskeresésre

Varga Ibolya
gyülekezeti vallástanár

Békesség Istentől!
Ismét „hallatja” magát a Harang szava, mely szavak között
most hadd legyen olvasható az új
segédlelkész, Kerékgyártó Zsolt
bemutatkozása is. 2009. augusztus
27-én, a Farkas utcai segédlelkészi
minőségemben első alkalommal
szolgálhattam a gyülekezetben.
1981. december 18-án, Nagyváradon születtem, majd 1982-ben a
fugyivásárhelyi református templomban kereszteltek. Általános iskolába szintén Fugyivásárhelyre
jártam, miután 1996. és 2000. között
a nagyváradi Ady Endre Elméleti
Líceumban folytattam tanulmányaimat. Érettségi után komolyan
foglalkoztatott a teológiára való
felvételizés gondolata, de utolsó pillanatban meggondoltam magam: a
Nagyváradi Állami Egyetem Történelem-földrajz fakultására jutottam
be, ahol 2004-ben államvizsgáztam.
Időközben (2003-ban) sikeresen
megpályáztam egy Erasmus ösztöndíjat, amellyel egy szemesztert
a franciaországi Poitiersben tanulhattam. Ez alatt az időszak alatt
sem hagyott nyugodni a korábbi
gondolatom, mely szerint a teológiára szeretnék felvételizni. Ekkor
azonban már nem hagytam magam
meggyőzni sem magam, sem mások által, eljöttem teológiát tanulni.
Teológiai tanulmányaimat 20042009. között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végeztem,
2009 júliusában pedig elvállaltam a
Kolozsvár Belvárosi Egyházközség
segédlelkészi állását.
Kérem Istentől, segítsen munkámban, hogy minél gyümölcsözőbb lehessen az előttünk álló két
esztendő közös munkálkodása.
Áldás békesség!
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2009-ben a keresztség sákramentumában részesültek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ákos (Kassay Gábor és Matekovits Hajnalka)
Barnabás (Kassay Gábor és Matekovits Hajnalka)
Ágnes (Soós Csaba József és Ádám Ágnes)
Andor Péter (Simon Péter és Váradi Erzsébet)
Róbert (Csűrös Sándor és Takács Melinda)
Sándor Csilla Ildikó (felnőttként részesült a keresztségben)
Sándor Andrea Éva (felnőttként részesült a keresztségben)
Szabó István Ábel (felnőttként részesült a keresztségben)
Mátyás (Bajkó Csaba János és Tóth Judit Csilla)
Brigitta Renáta (Sándor Csaba és Darvas Magda
Gyöngyi)
Emma (Vincze-Minya György és Kókay Krisztina)
– Linz
Anika Boglárka (Dhadwal Billy Graham és Szőcs
Zsuzsa) – Amsterdam
Dávid Patrik (Kovács Levente Zoltán és Czizek
Noémi)
Pál József (Wagner Pál és Hanti Klára Lenke) – Budapest
Attila (Hüvelyes Gyula és Nagy Zsuzsánna)
Áron (Kőszegi Ferenc és Tóth Ildikó Júlia)

17. Boróka (Urák István és Lőrincz Judit Berta)
18. Tamás (Hartel Attila és Török Zsuzsanna) – Budapest
19. Klarissza (Szegedi Jancsi és Győri Emese)
20. Dávid Vencel (Kántor István és Pop Geanina) – Budapest
21. Alexandra Ilona (Szabó Juliánna)
22. Villő (Szélyes Levente és Hegyi Erzsébet Éva)
23. Dávid (Király Attila és Sorosán Kinga Boglárka)
24. Sarah (Marina Raul és Török Éva)
25. Cynthia Amelie (Souca Florian Mihai és Nagy Kinga Carla)
26. Fanni (Zsigmond István és László Erika
Zsuzsánna)
27. Bella (Incze Ferenc és Bordi Ildikó)
28. Borbála (Soós Sándor és Kása Katalin)
29. Zita (Pál Ferenc és Tóth Melinda)
30. Réka (Darai Zoltán és Kiss Kinga)
31. Kinga Renáta (László Attila és Halász Gabriella)
32. Márk (Soós József és Kiss Judit)
33. Sára (Horváth Zoltán és Marin Alexandra)
34. Andrea Judit (Bereţchi Ferenc és Deák Csilla)
35. Enya (Maksutovici Gelcu és Lukács Mihaela Irina)

„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” Mt 5,4.

2009-ben elhunytak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

özv. Kraftné Kovács Erzsébet 86. évében
özv. Ipó Istvánné Silip Ilona 90. évében
Nagy László 79. évében
özv. Kovács Károlyné Kilin Gizella 99. évében
Hăsmăşan Rozália 90. évében
Váradi István 79. évében
Hatházi György 66. évében
Magyari Erzsébet 77. évében
Bartha Tibor István 39. évében
Ferenczy Mária 59. évében
Szados Árpád 67. évében
dr. Orbán János 87. évében
özv. Tokai Sándor 89. évében
Kovács Sándor 56. évében
Győrbíró József 72. évében
Kovács Erzsébet 61. évében
Chiş Rozália 68. évében
özv. Papp Zoltánné Balogh Anna 89. évében
Tímár Sándor 60. évében
Kálmán Dánielné Fekete Teréz 82. évében
özv. Balázs Istvánné Dániel Ibolya Juliánna Hedwig
89. évében
Irsay József 82. évében
Csucsai Tibor 69. évében
Tőkés Elek 54. évében
özv. Kőmíves András 82. évében
özv. Kékedy Lászlóné Kiss Erzsébet 91. évében
dr. Bán Elek 79. évében
Krisán Ildikó Melinda 40. évében
özv. Lővi Lajosné Roska Etelka 83. évében
özv. Mázsáné Grancsó Ilona 85. évében
özv. Deák Istvánné Rucska Erzsébet 68. évében

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Méhész Dénes 64. évében
Dániel Csaba 55. évében
Gergely János
Tóth Jenőné Rácz Enikő Elvira 41. évében
Tóth Vura József 93. évében
Nagy Magda Mária 74. évében
özv. Sóbester István 88. évében
özv. Ţion Traianné Kovács Anna 86. évében
Balázs Sámuel 70. évében
Kun Gazda Péterné Batiz Róza 54. évében
özv. Mándik Sándorné Balázs Mária 88. évében
Osváth Zoltán63. évében
Bódis Ferenc József 45. évében
özv. Király Miklósné Jakab Juliánna 93. évében
Bányai Lászlóné Kertész Anna 89. évében
Ambrus József 63. évében
Szabó Ilona 80. évében
Bálint József 91. évében
Gáll Dénes 84. évében
özv. Csergő Györgyné Keresztes Ilona 89. évében
özv. László Istvánné Halász Ilona 77. évében
özv. Varga Mihályné Józsa Katalin 82. évében
özv. Vajas Istvánné László Erzsébet 91. évében
Görög Ferenc 79. évében
özv. Blaga Zsuzsánna 87. évében
özv. Kosár Hildegard 82. évében
özv. Varga Lajosné Antal Anna 88. évében
özv. Jagamos Attiláné Lukács Ilona 97. évében
Miriszlai Anna Edit 93. évében
Lőrinczi Istvánné Andrejkovics Erzsébet 68. évében
Porcs Zoltán 44. évében
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2009-ben házassági esküt tettek
1. Kerekes István ref. és Diószegi Tünde ref.
2. Vitályos Gábor Áron ref. és Barta Beáta r. kat. –
Magyarországon élnek
3. Mureşan Ovidiu ort. és Tóbiás Andrea ref.
4. Magasdi Attila r. kat. és Bálint Pataki Zsófia ref. –
Magyarországon élnek
5. Virginás Péter ref. és Bartha Katalin Ágnes ref.
6. Tóth Csaba ref. és Mureşan Anamaria ort.
7. Gábos József ref. és Ágoston Melinda Eszter r. kat.
8. Kovács Róbert Lajos ref. és Ónodi Tünde ref.
9. Balázsi Levente ref. és Gál Ildikó ref.
10. Balogh Tibor ref. és Buricea Mlinarcic Taissa ort.
11. Szabó Zoltán ref. és Dániel Ibolya ref.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bíró-Halmágyi Lehel ref. és Székely Éva Mária r. kat.
Mátyás József ref. és Mărcuţ Roxana ort.
Halmágyi Huba Áron ref. és Badiu Dana ort.
Kézdi Zoltán ref. és Constandache Cătălina ort.
Demeter József r. kat. és Burkhardt Noémi ref. –
Marosvásárhelyen élnek
Sipos Zsolt ref. és Szakál Enikő ref.
Gáspár László ref. és Győr Emőke ref.
Szegedi Jancsi ref. és Győri Emese ref.
Nicoară Ovidiu Mihai ort. és Szilágyi Erika ref.
Varró János ref. és Bárdos Melinda ref.
Piţu Adrian Nicolae ort. és Varga Enikő Rozália ref.
Kallós Róbert Dezső Ferencz ref. és Nemes Ildikó ref.
Sebe Csaba ref. és Fărcaş Ilona ort.
Veres János ref. és Lapusan Elvira Melinda ref.
Kis Szabolcs Árpád ref. és Székely Andrea Magdaléna ref.
Peti Lehel ref. és Sebestyén Emese Enikő ref.

Ünnepi istentiszteletek
Farkas utcai templom
Karácsony szombatja:
• du. 5: Sajó Norbert (a gyermekek és fiatalok karácsonyi ünnepélye)
Karácsony I. napja:
• reggel 9: Fazekas Zsolt (úrvacsoraosztás)
• de. 11: Fazekas Zsolt (úrvacsoraosztás)
• du. 6: Sajó Norbert (úrvacsoraosztás)
Karácsony II. napja:
• de. 10: Sajó Norbert
• du. 6: Kerékgyártó Zsolt
Karácsony III. napja:
• de.10: dr. Adorjáni Zoltán
• du. 6: Kerékgyártó Zsolt
December 31, óév:
• du. 6: Fazekas Zsolt

Január 1, újév:
• de. 10: Fazekas Zsolt

Györgyfalvi úti imaház
Karácsony I. napja:
• de. 10: Sajó Norbert (úrvacsoraosztás)
Karácsony II. napja:
• de. 10: Fazekas Zsolt
Karácsony III. napja:
• de.10: Sajó Norbert
December 31, óév:
• du. 5: Kerékgyártó Zsolt
Január 1, újév:
• de. 10: Kerékgyártó Zsolt

Karácsonyi ünnepi legátusunk Sajó Norbert III. éves teológiai hallgató lesz.
Fogadjuk szeretettel fiatal testvérünket, és adományainkkal támogassuk
a lelkipásztori szolgálatra való készülésében!
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: farkas_utca@kolozsvar.ro, www.farkasutca.ro
Felelős szerkesztő: Karácsonyi Zsolt, Fazekas Zsolt
Szerkesztőbizottság: Boldizsár Katalin, Péntek András
Műszaki szerkesztés: Fazakas Botond • Nyomta a Stúdium kft. 1000 példányban.

