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Az Ige testté lett
Rövidebben, tömörebben már nem is lehetne kife
jezni azt a csodát, aminek megtörténtére karácsony
kor emlékezünk.

János evangélista azt mondja, hogy az „Ige” lett
testté Betlehemben. Kissé érthetetlen ez a megfogal
mazás számunkra. Akkor azonban jobban értették
ezt a különös szót, ugyanis János úgy mondta nekik:
Logosz – ez pedig közismert kifejezés volt a görö
göknél. A görög filozófusoknak a Logosz egy olyan
végső, megfoghatatlan valóságot jelentett, ami a vi
lágmindenség mögött áll. János tulajdonképpen azt
mondja a görögöknek: „Mi személyesen is ismerjük
ezt az örök isteni értelmet, Igét, akit ti mindenféle tu
dományos szóval kerülgettek: hiszen nem más, mint
aki Jézus személyében Megváltónk lett, itt lakott kö
zöttünk, láttuk az Ő dicsőségét.” Jézus Krisztus, aki
nek a születése napját ünnepeljük, nem olyan ember,
aki született, élt, meghalt, mint minden más ember,
hanem olyan valaki, aki élt még mielőtt megszületett
volna. Ő már akkor is létezett, amikor a teremtett vi
lágmindenségből még semmi sem volt, és ő még min
dig létezik, miután itt a földön meghalt.
Engem nem igazán vonzanak a reáltudományok,
mégis bátorkodom egy szemléltetést hozni erről a te
rületről. Az atomfizikai elméletek érthetőbbé tehetik
számunkra a testté létel csodáját: az maghasadás so
rán az történik, hogy az anyag energiává lesz, kará
csonykor pedig ennek a fordítottja történt, az energia
lett anyaggá, Isten szeretetének ereje lett testté. Amíg
az energiává lett anyag mérhetetlen nagy pusztítást
tud okozni, addig az anyaggá lett isteni energia, a
testté lett Ige megelevenít, örömet és életet hoz.
A tanítványok azt mondták, hogy látták az Ő di
csősségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,
de ez már több mint 2000 éve volt.
folytatása a 2. oldalon
Fazekas Zsolt

”
„Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az o” dicsoségét,
mint az Atya
”
egyszülöttjének dicsoségét,
aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” (János 1,14)

Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves testvérünknek!
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Az Ige testté lett

folytatás az 1. oldalról

Mi is szeretnénk látni, megbi
zonyosodni. Vajon valóban Isten
jött közénk Jézusban? Vajon nem
csak a vallásos ember képzeleté
nek a szüleménye ez, nem csak a
saját vágyaink és álmaink kivetí
tődése az, hogy Isten élő szava tes
tesült meg Krisztusban? Mivel le
hetne bizonyítani, hogy Jézusban
valóban Isten megváltó szeretete
testesült meg ezen a földön? Nos,
észérvekkel nem lehet eldönteni a
kérdést. Ugyanúgy, ahogy a szülő
gyermeke iránti szeretetét sem le
het valami bizonyító erejű formu
lába foglalni, nem lehet látni, sem
megfogni, és mégis tudjuk, hogy
van, mégpedig azért, mert meg
tapasztaltuk, és megtapasztaljuk
nap, mint nap.
Vannak dolgok, amiket csak
személyes, benső találkozásban
lehet megismerni. Így vagyunk

Jézussal is. Aki nem meri Jézus
szeretetét befogadni, és viszonoz
ni azt, bármennyire szegényesen
is, annak sosem lehet bebizonyíta
ni Jézusról semmit.
Oda érkeztünk meg tehát, hogy
hinni kell. A hit azonban azt is
jelenti, hogy az Ő szavára meg is
cselekszem, amit mond. Aki az Is
ten akaratát meg is cselekszi, aki
meri Jézust, mint Istent a maga
életébe befogadni, aki mer az Ő
nevében valami áldozatot hozni,
aki mer az ellenségnek megbo
csátani, aki mer vele járni és élni,
az meggyőződik arról, hogy nem
emberi képzelet szüleménye a ka
rácsonyi történet, hanem valóban
Isten jött közénk a földre.
Hogyan tapasztalhatjuk meg
mi is ezt a csodát? Úgy, ha ha
sonlóan cselekszünk ahhoz az
asszonyhoz, aki átment a szom
szédba és rendet rakott a házban,
gondját viselte az idős hölgynek,
amikor a távolban élő családta

gok nem tudták gondját viselni.
Ebben a helyzetben is úgy lett
testté az örökkévaló ige, hogy
mások is meglátták annak a di
csőségét.
Éppen ez a karácsony lényege:
hogy itt többé nem okoskodásról,
magyarázatról, elméletről van
szó, hanem a megélt szeretetről,
minden szép keresztyén elmé
letnek a testté válásáról. A kará
csonynak nem csak a lelkünkhöz
van köze, hanem a testünkhöz is.
Nem elég egy kis hangulat, ami
aztán el is száll az ünnepek elmú
lásával. Isten a karácsonyt a testet
öltésért adta, azért, hogy az Ige a
cselekedeteinkben is megjelen
hessen. Jézus tehát nem azokat ke
resi, akik kegyesen tudják csodál
ni eljövetelét, hanem azokat, akik
az Ő szeretetét megvalósítják, ezt
az energiát megtapasztalhatóvá
változtatják.
Legyünk mi azok, akik által
Krisztus szeretete testet ölthet!

Gyakornoki bemutatkozás
Békesség Istentől!
Örömömre szolgál, hogy egy
házközségünk gyülekezeti lapjá
ban, pár szóban bemutatkozhatok
azok számára is, akikkel eddig
nem volt lehetőségem személye
sen találkozni.
A nevem Köblös Lehel. 2015.
szeptember 1-től vagyok a gyüle
kezet új gyakornoka.
1988. december 1-én születtem
Marosludason. Az általános is
kolát és a líceumot ott végeztem,
majd 2008 őszén felvételiztem a
Kolozsvári Protestáns Teológiai
Intézetbe.
A líceum ideje alatt komolyan
foglalkoztatott az a gondolat,
hogy majd továbbtanulok, de nem
a teológia volt az, amivel foglal
kozni szerettem volna. A biológia
szépsége, különösképpen az ana
tómia kötötte le a figyelmemet és
úgy éreztem, hogy ezzel lenne ér
demes a jövőben foglalkozni.
A lelkipásztori munka, a gyü
lekezeti élet akkor kezdett el szá
momra vonzóvá válni, miután

aktívan bekapcsolódtam a gyüle
kezeti életbe s megtapasztaltam
annak áldásait. Fiatalként nagyon
vonzó volt számomra az ifjúsági
csoport, a közös összejövetelek,
táborok. Annyira megszerettem,
hogy nem akartam ebből kike
rülni. Olyan többletet adott ez az
életemnek, amit máshol nem kap
hattam meg. Ez után szántam el

magam arra, hogy teológián aka
rok továbbtanulni, lelkipásztor
akarok lenni. Ezzel a lendülettel
kezdtem el tanulni a felvételi vizs
gára és felvételiztem 2008-ban a
Teológiára.
A teológiai képzés mellett 2012ben a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem,
Természet
tudományi és Művészeti Kar,
jogi szakára iratkoztam be ahol
jelenleg IV. éves hallgató vagyok.
Remélem, hogy az itt szerzett is
meretekkel is Istent szolgálhatom
majd.
Kérem Istent, segítsen a mun
kánkban, hogy minél gyümölcsö
zőbb legyen az előttünk álló idő,
hogy hittel és becsülettel tudjam
a rám bízott feladatok végezni és
szolgáljon ez mindnyájunk hitbeli
előmenetelére.
Áldott ünnepeket és boldog új
évet kívánok minden kedves gyü
lekezeti tagunknak!
Köblös Lehel,
gyakornok lelkipásztor
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A 2015-ös év fontosabb gyülekezeti eseményei
Január 7: presbiteri gyűlés.
A presbitérium megválasztot
ta Nagy Pétert főgondnoknak,
Szélyes Leventét gondnoknak.
Január 11: újévi beszámoló köz
gyűlés és az újonnan választott
presbiterek beiktatása.
Január 13: a kolozsvári gyüleke
zetek gondnokainak a bibliaórája.
Január 16: a kolozsvári gyüleke
zetek lelkipásztorainak a biblia
órája.
Január 18-25: egyetemes ima
hét. Vendég igehirdetők voltak:
dr. Horváth Levente, Kerékgyártó
Imola, Kiss Tibor, Nagy Zsoldos
Eszter, Nagy István Zoltán, Gyen
ge János, Péter Csaba.
Március 23-28: berekfürdői kon
ferencia a Budapest-Kálvin téri
testvérgyülekezet meghívásában.
Részt vettek: Vajas Márton, Vajas
Mártonné Katalin, Halászi Etelka,
Kiss Zsuzsanna, Nyerges Gyön
gyi, Craciunas Margit, Kiss Eszter,
Abodi Jolán.
Május 17: a Györgyfalvi úti
templom felavatása. Igét hirdetett
Kató Béla püspök. Az istentiszte
letet szeretetvendégség követte.
Június 29–július 3: gyermekek
Vakációs Bibliahete.
Július 6–10: gyermektábor Sin
falván.
Július 27–augusztus 2: ifitábor
Sebesváron.
Augusztus 16: a felújított Farkas
utcai templom avatása. Az esemé
nyen igét hirdetett Kató Béla püs
pök. Jelen volt többek között Balog
Zoltán miniszter, Németh Zsolt,
Emil Boc polgármester, Horváth
Anna alpolgármester.
Augusztus 17–22 között a Kolozsvári Magyar Napok keretében min
den nap orgonahangverseny volt
templomban. Orgonáltak: Müller
Márta, Miklós Noémi, Fazakas
Ádám, Marinescu Miriam, Szabó
Szilvia.
Augusztus 30: újkenyér ünne
pe alkalmával az istentiszteleten

jelen voltak az Országos Presbi
teri Szövetség konferenciájának a
résztvevői. Igét hirdetett Gáll Sán
dor igazgatótanácsi kancellár.
Szeptember 12: a Romániai Ma
gyar Pedagógusszövetség szerve
zésében a magyar iskolák közös
évnyitó ünnepélye, amelyen igét
hirdetett Kató Béla püspök.
Szeptember 13: a Kolozsvári Re
formátus Kollégium tanévnyitó
istentisztelete.
Szeptember 14: az Apáczai Cse
re János Elméleti Líceum tanév
nyitó istentisztelete.
Szeptember 26: konfirmációi ki
kérdezés.
Szeptember 27: konfirmációi
fogadalomtétel. Igét hirdetett Bal
lai Zoltán előadó-tanácsos. Kon
firmált: Antal Áron, Cobzariu
Róbert, Finta Klára Enikő, Fodor
Zsófia, Jakab Zsanett, Juhos Ró
bert István, Katona Áron, Kilin
Zsolt, László Andrea, Nagy Gel
lért, Pop Tamás Károly, Rácz Tibor
Norbert, Tasnádi Márton Balázs,
Tussai Csongor.
Október 6: a magyar történelmi
egyházak közös emlékezése 1849.
október 6-ra.
Október 7: a Kolozsvári Álla
mi Filharmónia hangversenye.
A debreceni Canticum Novum
kamarakórust Török Ágnes kar
nagy vezette, orgonán játszott Ja
kab Hedvig orgonaművész. Elő
adták Vajda János Requiem című
művét.
Október 10: a Kolozsvári Refor
mátus Kollégium újraindításának
25. évfordulója alkalmából tartott
ünnepi istentisztelet. Igét hirdetett
Kató Béla püspök.
November 10: az El-Roi keresz
tyén zenekar hangversenye.
November 10: Esperesi vizitáció.
November 14: hangverseny a
Sonoro Nemzetközi Zenefesztivál
keretében.
November 21: a kolozsvári refor
mátus és a gyulafehérvári római
katolikus teológia tanárainak
látogatása a templomban.

A felújított templom.
Fotó: Kiss Gábor és Maksay Ádám
November 22: Christoph Sigrist,
a zürich-i Grossmünster vezető
lelkipásztora, a HEKS igazgató
tanácsának tagja hirdetett igét a
vasárnap délelőtti istentiszteleten.
Kíséretében vendégünk volt Mat
thias Herren, a HEKS romániai
munkacsoportjának az elnöke.
November 28: a Perbáli Maklá
ri József Énekkar hangversenye
Lisztes László vezényletével.
December 3: Solymossi Tamás
orgonakoncertje.
December 12: Ahonnan csak adni
lehet... – Kós András emlékkiállí
tás megnyitása a templom keren
gőjében.
December 12: A Kolozsvári Re
formátus Kollégium karácsonyi
ünnepélye.
December 17: az Apáczai Csere
János Elméleti Líceum karácsonyi
ünnepélye.
December 18: a kolozsvári Con
Spirito és a bukaresti Evangéliumi
Kórus közös hangversenye.
December 24: a gyülekezet
gyermekeinek és fiataljainak ka
rácsonyi műsora.
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Karácsonyra...
Nem tudom, emlékszik-e va
laki arra a régi filmre, amelyben
Spencer Tracy játssza a főszere
pet... a címe It’s a mad, mad, mad,
mad world, magyarul Bolond, bolond, bolond világ. A börtönből sza
badult ember siet arra a helyre,
ahova 15 évvel azelőtt elásta az
ellopott hatalmas pénzösszeget.
Autóbalesetet szenved és a segít
ségére siető négy férfinak még
halála előtt elmondja, hol van el
rejtve a pénz. Mivel nem tudnak
közös nevezőre jutni, elkezdődik
az őrült hajsza, ki lesz az első, aki
eljut a rejtekhelyre. Ez egy vígjá
ték volt, de ha kicsit jobban oda
figyelünk, észrevehetjük benne a
tragikumot is.
Így van ez ma is. Ha megállunk
egy pillanatra ebben a zavarodott
életben, és ha jobban megnézzük,
mi történik ebben a világban, ak
kor elsőre a nevetés buggyan elő,
de egy idő után elkezdünk sírni ...
Néhányan disznót vágnak,
mások készen levágva vásárol
ják... emberek, akik kétségbeeset
ten forognak az óriási hipermar
ketekben, kereső emberek, akik
a hűtőt kolbásszal, virslivel, hús
sal, sonkával akarják degeszre
tömni, a kamra mindenik polcát
mindenféle sütivel meg tortával
megrakni... és persze nem marad
hat el a sokfajta szeszesital sem.
Minden étel-italból sok, túl sok,
mérhetetlenül sok... Versengenek
a rokonok, szomszédok, barátok
egymás közt, kinek van gazda
gabb ünnepe.
És majdnem elfelejtettem...
van itt még valami... hát hogyan
is felejthettem el ezt a „fontos va
lamit”?!?... Ez egyik népnél a Ka
rácsonyapó, másoknál a Télapó,
vagy Angyal, Jézuska, akiktől a
sok szép ajándékot kapjuk. Ezek
lettek a helyettesítői annak, Akiről
igazán szól ez az ünnep. Helyette
sítők, akikről nem tudunk lemon
dani, mert hát nélkülük nem szó
rakoztató az ünnep. Ha ezek nem
lennének ünnepelnénk-e egyálta
lán valamit?

Ady Endre

Keresztyén embertársaim, gon
doljuk meg, ha a Télapó, Kará
csonyapó meg az angyal kiesne
az egyenletből, volna mit ünne
pelnie a sok embernek? Mi erre a
válasz? Mit jelent a Karácsony a
számunkra?
Azt hiszem, a világ két részre
van osztva. Van, akinek a kará
csony azt jelenti, kolbász, hurka,
káposzta, sütemények, ajándékok,
szórakozás és alkohol bőségesen,
a buli. És vannak mások, akik iga
zán tudnak örvendeni a Megváltó
születésének. Igen, keresztyén ba
rátom, még vannak ilyen csoda
bogarak. Hívő emberek, akik nem
étel- és italrengeteggel ünneplik
Jézus születését, hanem alázattal
járulnak a jászol elé és teszik le szí
vüket az Ő kezébe. Olyan emberek
akik akkor boldogok, ha maguk
mellett az Ő jelenlétét érezhetik.
Emberek, akik megértették, hogy
Jézus nemcsak egy jászolban szü
letett gyermek... hanem, aki bebi
zonyította számtalanszor, hogy Ő
maga a megtestesült Istenfiú.
Ha hittel és örömmel fogadjuk
Isten szavát, akkor megértjük,
hogy Jézus által nyílik meg az út
az Atyához. Jézus az egyetlen köz
benjáró köztünk és Isten közt, mit
sem ér a pénz és földi hatalom.
Krisztus nélkül nincs üdvözülés,
csak Őáltala van örök élet.
Lukács evangéliumának 2. feje
zetében a 10-11. versben ez olvas
ható:
„És mondá az angyal nékik: ne
féljetek, mert ime hirdetek néktek
nagy örömöt, mely az egész nép
nek öröme lészen: Mert született
néktek ma a Megtartó, ki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.”
Kívánom, hogy mindenki ezt
az igazi, szent örömet érezze ezen
az ünnepen, ez járja át szívünket
és lelkünket és tiszta szívvel ör
vendezzünk, hogy Megváltónk
született.
Áldott, békés Karácsonyt kívá
nok mindenkinek.
Nagy Anikó

Kis,
karácsonyi
ének

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretére
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.
(Így dúdolgattam én
Gyermek hittel, bátran
1883
Csúf karácsonyában.)
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Imahét a Krisztus-hívõk egységéért – 2016
Isten tetteinek hirdetésére elhívottan
„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9)
Bibliaolvasás: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett
népe,hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből
az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor
nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik
számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.” (1Pt 2,9-10)
1. nap – NE MARADJON A KŐ A SÍRNÁL
Ez 37,12-14 Íme, felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sír
jaitokból, én népem.
Zsolt 71,18b-23 Istenem, hatalmad és igazságod a ma
gas égig ér.
Róm 8,15-21 Szenvedünk vele, hogy megdicsőüljünk
általa.
Mt 28,1-10 Nincsen itt, mert feltámadt amint megmondta.
2. nap – ELHÍVATOTTAN AZ ÖRÖM HIRDETÉSÉRE
Ézs 61,1-4 Az én Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik
rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy
örömhírt vigyek a szegényeknek.
Zsolt 133 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a
testvérek egyetértésben élnek!
Fil 2,1-5 Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy
ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen ben
netek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.
Jn 15,9-12 – Ezeket azért mondom nektek, hogy az én
örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.
3. nap – TANÚSKODÁS A KÖZÖSSÉGRŐL
Jer 31, 10-13 Megjönnek majd, és ujjonganak Sion ma
gaslatán.
Zsolt 122 Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek
boldogok, akik téged szeretnek.
1Jn 4, 16b-21 Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”,
s a testvérét viszont gyűlöli, az hazug.
Jn 17, 20-23 Teljessé legyenek, hogy felismerje a világ,
hogy te küldtél el engem.
4. nap – A HÍVŐK SZENT PAPSÁGÁNAK HIVATÁSA EVANGÉLIUM HIRDETÉS
1Móz 17,1-8 Ábrahám lesz a neved, mert sok nép aty
jává teszlek.
Zsolt 145,8-12 Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme
hosszú, szeretete nagy.

Róm 10,14-15 Hogyan higgyenek abban, akiről nem
hallottak?
Mt 13,3-9 A többi mag viszont jó földbe esett és ter
mést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanan�
nyit, a harmadik harmincannyit.
5. nap – AZ APOSTOLOK KÖZÖSSÉGE
Ézs 56, 6-8 Az én házamat az imádság házának fog
ják majd nevezni, minden nép számára.
Zsolt 24 Ki mehet föl az Úr hegyére?
ApCsel 2, 37-42 Ők pedig kitartóan részt vettek az
apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtö
résében és az imádkozásban.
Jn 13,34-35 Új parancsolatot adok nektek, hogy sze
ressétek egymást: ahogyan én is szerettelek titeket, ti
is úgy szeressétek egymást!
6. nap – VAN EGY ÁLMOD?
1Móz 37, 5-8 Hallgassátok csak meg azt az álmot,
amelyet láttam!
Zsolt 126 Olyanok voltunk, mint az álmodók.
Róm 12,9-13 A testvérszeretetben legyetek egymás iránt
gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők.
Jn 21,25 Maga a világ sem tudná befogadni a megírt
könyveket.
7. nap – EGYÜTT IMÁDKOZVA
Ézs 62, 6-7 Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam.
Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel!
Zsolt 100 Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szol
gáljatok az Úrnak örömmel!
1Pt 4,7b-10 Legyetek bölcsek és józanok, hogy imád
kozhassatok.
Jn 4,4-14 Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok
neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök élet
re buzgó víz forrásává lesz benne.
8. nap – EGYSÉGÉRT ÉGŐ SZÍVEK
Ézs 52,7-9 Milyen kedves annak az érkezése, aki
örömhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet,
örömhírt hoz.
Zsolt 30 Te gyászomat örömre fordítottad.
Kol 1,27-29 Milyen gazdag e titok dicsősége a pogány né
pek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van.
Lk 24,13-36 Mózestől, meg valamennyi prófétától
kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írások
ban róla szólt.
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A Megszületett
Jézussal a gyermek születik
meg, akire minden ember oly rég
óta vár, azonban e várakozásban
benne foglaltatik mindaz, amit a
szülő vár gyermekétől, a folyta
tás épp úgy, mint az újrakezdés
– a kezdet csodája még körbeveszi
mindazt, amit a gyermek, a gyer
meki fogalma jelöl.
Az irodalomban, éppen azért,
mert az új írásmű minden esetben
valami egészen új szempontrend
szert kíván, gyakorta jelenik meg
a gyermeki szemléletmód ábrázo
lása. Gyermekké tettél – mondja
egyik versében József Attila, és
egyértelműen a kezdetekhez való
visszatérésre, az ártatlanság vis�
szaszerzésére utal ezzel, és az eb
ben rejlő boldogságra.
A gyermek meg nem születése,
a gyermek megszületésének szán
dékos megakadályozása éppen
ezért a boldogtalanságot, a hiányt
eredményezi Kertész Imre Kaddis
a meg nem született gyermekért című
regényében, egy olyan jólmegírt
könyvben, amelynek egésze ép
pen a Nem! kimondására épül,

és a Nem! kimondásának súlyos
következményeit mutatja fel. Aki
e gyermeket, a gyermeki tisztasá
got nem engedi magához, aki nem
engedi, hogy az e szavakban rejlő
szeretet hozzá jöjjön, az önmagát
ítéli bezártságra, és – árvaság
ra, mert nem csak Jézusra, de az
Atyára is nemet mond.
A gyermekre, a gyermek Jézus
ra azonban nem lehet nemet mon

dani, gondolhatnánk. Pedig nem
véletlen, hogy istállóban születik,
mert nem akarják befogadni, nem
akarják, hogy az emberi társada
lom részévé váljék. A betlehemi
történet arra figyelmeztet, hogy
a gyermeket be kell engednünk
nem csupán a házunkba, de a
szívünkbe is. Az üzenetet, amely
ott lakozik mindannyiunkban,
csak alszik sokakban, mint alvó
kisgyerek, hogy egy másik kor
társ szerző, Szőcs Géza verssorát
parafrazáljam.
A bennünk lakozó gyermek
nek is fel kell ébrednie, meg kell
születnie ahhoz, hogy a Megszü
letett üzenete elérjen hozzánk.
Hozzánk, akik gyakorta állunk az
út közepén és nem tudjuk milyen
irányba haladjunk tovább. Pedig a
társadalom legfelső szintjén elhe
lyezkedő királyok és az örömhírre
ébredő pásztorok, a legegyszerűb
bek is tudják, hogy bármilyen úton
is induljunk el, az út végén a Meg
született vár mindannyiunkra.
Karácsonyi Zsolt

2015-ben a keresztség sákramentumában részesültek
„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” Zsolt 127,3.
1. Zsófia (Bitai Lóránd és Bényi Erzsike)
2. Áron Eduárd (Bükkös Alpár Róbert és Badulescu
Oana Elena)
3. Ágnes (Killyéni András Péter és Silai Katalin
Anikó)
4. Csenge (Vincze Róbert Mihály és Halmágyi Csilla
Imola)
5. Eduárd (Nemes Adrian és Boros Katalin)
6. Mátyás (Gregus Zoltán és Fóris Réka)
7. Balázs (Gregus Zoltán és Fóris Réka)
8. Delinke (Serestély Zsolt Márton és Török-Pali
Adélka)
9. Patrick Christian (Visan Dragos Andrei és Barcza
Emese)
10. Márk János (Kulcsár András Levente és Serban
Iulia Maria)
11. Ádám (Kőszegi Ferenc és Tóth Ildikó Júlia)
12. Dorottya (Dózsa Károly és Csergő Enikő)
13. Mátyás Csongor (Szabó Zoltán és Dániel Ibolya)
14. Sára Diana (Szőcs Attila és Andron Luciana)

15. Vivienn (Tóth Zoltán és Fóris Kinga Andrea)
16. Áron Bence (Cinege Ferencz és Vajda Ágota
Borbála)
17. András (Vetési Nándor és Kovács Ágnes)
18. Ágnes Mária (Fatu Marin és Varga Annamária)
19. Krisztina (Salagean Stelian és Orbán Enikő)
20. Balázs (Marczika Zoltán és Gyöngyösi Edit)
21. Vajk (Boros István Fábián Emese)
22. Réka Vanda (Székely István és Rácz Kinga Judit)
23. Milán (Móricz Zsigmond Dávid és Mezey
Orsolya Emese)
24. Noémi (Zakariás Mátyás és Vincze Beáta Katalin)
25. Henriett (Széll Levente és Hencs Zsuzsa)
26. Áron (Demeter József Szabolcs és Moldován Noémi)
27. Ákos (Szilágyi Béla és Turzai Enikő)
28. Attila (Márton Attila és Székely Edina Tímea)
29. Zsolna (Incze Ferenc és Bordi Ildikó)
30. Balázs (Kiss Zoltán és Albert Búzási Ildikó)
31. Deborah (Farkas Levente és Brudi Tünde)
32. Illa (Szélyes Levente és Hegyi Erzsébet)
33. Johanna (Tarczali Sándor és Katona Dorottya)
34. Adorján (Orosz Norbert és Szabó Beatrix Tünde)
35. Péter (Killyéni András Péter és Silai Katalin Anikó)
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2015-ben konfirmációi fogadalmat tettek
„Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre
buzdítsuk.” Zsid 10,24.
1. Albert Norbert
2. Faluvégi Tünde Noémi
3. Szőke István Zoltán
4. Szőke Ferenc Zsolt

5. Trimfuj Zoltán Emil
6. Antal Áron
7. Cobzariu Róbert
8. Finta Klára Enikő
9. Fodor Zsófia
10. Jakab Zsanett
11. Juhos Róbert István
12. Katona Áron

13. Kilin Zsolt
14. László Andrea
15. Nagy Gellért
16. Pop Tamás Károly
17. Rácz Norbert Tibor
18. Tasnádi Márton Balázs
19. Tusai Csongor

2015-ben házassági esküt tettek
„Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az
istenfélők.” Zsolt 34,10.
1. Kiss András ref. és Bucsi Izabella ref.
2. Lukács Levente ref. és Tóth Katalin Enikő ref.
3. Juhos Levente ref. és Szabó Mária ref.
4. Tamás Gyula ref. és Czakó Andrea Izabella ref.
5. Székely Botond ref. és Vencel Brigitta unit.
6. Baricz Norbert Tibor r.kat. és Sajgó Andrea ref.

7. Salagean Stelian ort. és Orbán Enikő ref.
8. Móricz Zsigmond Dávid ref. és Mezey Orsolya
Emese ref.
9. Manasszes Almássy Botond ref. és Balogh Kincső ref.
10. Manaszes József ref. és Jagamos Noémi ref.
11. Bíró Barna Zoltán r.kat. és Ilyés Emese Krisztina ref.
12. Crisan Anghel Luchian ort. és Győri Erzsébet ref.
13. Daraban Viorel Ionut ort. és László Emese ref.
14. Trimfuj Zoltán Emil ref. és Faluvégi Tünde Noémi ref.

2015-ben elhunytak
„Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy
nincs halottak feltámadása?” 1Kor 15,12.
1. Kötő József 77. évében
2. Nagy Vilmos 82. évében
3. Dézsi Ferencné Csernátoni Éva
4. Tárkányi Erzsébet 94. évében
5. Gál Istvánné Nagyosi Zsuzsánna 78. évében
6. özv. Varga Mártonné Kiss Mária 87. évében
7. özv. Kondor Károly 77. évében
8. özv. Nagy Irén 80. évében
9. özv. Erdős Tibor Zsigmond 101. évében
10. özv. Szabó Jánosné Kerekes Erzsébet 92. évében
11. öz. Szatmári Istvánné Czakkel Piroska 92. évében
12. Dobai Istvánné Varga Piroska 84. évében
13. Varga Ernő 49. évében
14. özv. Hencz Ferencné Székely Jolán 89. évében
15. Puskás István 71. évében
16. özv. Szabó Györgyné Veres Polixénia 88. évében
17. Kovács Margit 102. évében
18. özv. Kádár Andrásné Gál Erzsébet 87. évében
19. Czondi János 93. évében
20. özv. Lengyel Zsigmondné Palocsán Ilona 96. évében
21. özv. Pál Andrásné Szikszai Irén 92. évében
22. özv. Varga József 86. évében
23. Bereczki József 77. évében
24. Nagy Sándor 86. évében
25. özv. Varga Jenőné Heisler Magda 90. évében
26. özv. Darvas Dezsőné Dávid Erzsébet 81. évében
27. özv. Gúzs Ferenc 89. évében
28. Tövissi József 88. évében
29. Timár Lajos 87. évében

30. özv. Ginga Vasilené Dobos Elza 84. évében
31. özv. Márk Sándorné Rusu Mária 87. évében
32. özv. Szados Mártonné Szabó Róza 87. évében
33. Váczy Zsuzsánna 69. évében
34. özv. Márton Sándorné Siklódi Éva 79. évében
35. Tarnovitz Andrásné Demeter Zsuzsa 88. évében
36. Halász György 71. évében
37. Jaskó Miklósné Szabó Erzsébet 76. évében
38. Barabás Lajos 81. évében
39. Kovács Katalin 94. évében
40. özv. Rettegi Józsefné Kozma Amália Éva 68. évében
41. özv. Málnássy Lászlóné Vincze Irma 88. évében
42. Horváth Miklós 57. évében
43. Kelemen Alexander 39. évében
44. özv. fekete Kálmánné Engelbrecht Mária 94. évében
45. özv. Erdődi János 85. évében
46. özv. Antal Jánosné Kocsis Klára 78. évében
47. özv. Kelemen Györgyné Bernád Magda 90. évében
48. Bálint Lajos 88. évében
49. özv. Benkő Elekné Berényi Éva 93. évében
50. Tasnádi János 68. évében
51. özv. Kozma Istvánné Ternei Katalin 83. évében
52. Regián Márton 80. évében
53. Rusné Kovács Mária 87. évében
54. özv. Angyal Károly 91. évében
55. Comanescu Valer 73. évében
56. Szilágyi Márton 60. évében
57. özv. Gál Györgyné Nemes Eszter 86. évében
58. Rigmányi Rudolf József 84. évében
59. Balogh György 69. évében
60. Dezső Mihályné Csabai Anna 87. évében
61. Kiss László Béla 72. évében
62. Ferenczi László 81. évében
63. id. Furu István 71. évében
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ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
Farkas utcai templom

Györgyfalvi úti templom

Szenteste: du. 5: karácsonyi ünnepély. Köblös Lehel

Karácsony I. napja:
• de. 10: Szemere Judit (úrvacsoraosztás)

Karácsony I. napja:
• reggel 9: Fazekas Zsolt (úrvacsoraosztás)
• de. 11: Fazekas Zsolt (úrvacsoraosztás)
• du. 6: Szemere Judit (úrvacsoraosztás)
Karácsony II. napja:
• de. 10: Szemere Judit
• du. 6: Szemere Judit

Karácsony II. napja:
• de. 10: Fazekas Zsolt
Karácsony III. napja:
• de.10: Szemere Judit
Január 1: újévi istentisztelet de. 10: Köblös Lehel

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

Szent Kamill-otthon

December 31: óévi istentisztelet du. 6: Fazekas Zsolt
Január 1: újévi istentisztelet de. 10: Fazekas Zsolt

Karácsony I. napja:
• déli 12 (úrvacsoraosztás) Szemere Judit

AMIT MINDEN REFORMÁTUSNAK TUDNIA KELL
Konfirmációi felkészítőre a 8. osztályt kezdő fiata
lokat várjuk. Feliratkozás a Lelkészi Hivatalban hét
főtől péntekig naponta 10–14 óra között. A jelentkező
fiatalokkal és szüleikkel első alkalommal szeptember
18-án, a vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő isten
tiszteleten találkozunk. Az istentisztelet után rövid
megbeszélést tartunk a templomban.
Felnőttek számára a konfirmációi felkészítő ok
tóberben kezdődik. Az érdekelteket október 2-án a
délelőtti istentiszteltre várjuk, majd utána a lelkészi
hivatalban beszéljük meg a felkészülés programját.
A gyülekezeti bibliaórákat október 3.-tól ismét heti
rendszerességgel, minden hétfőn este fél héttől meg
tartjuk. Szeretettel várunk mindenkit ezen alkalmakra.
Ismételten emlékeztetjük testvéreinket a követke
zőkre:
Egyházfenntartói járulék minden 18 évet betöltött
református egyháztag részéről az évi jövedelem 1 %-a.
Nyugdíjasok esetében minimum 75 lej egy évre. Az
egyházfenntartói járulék kifizetése alól mentesülnek

azok a fiatalok, akik még középiskolai vagy főiskolai/
egyetemi tanulmányaikat végzik. A járulékot részle
tekben is ki lehet fizetni a lelkészi hivatalban.
Keresztelés:
• a keresztelés tervezett időpontját először a lelkészi
hivatalban kell bejelenteni
• a keresztelést a szülőkkel és keresztszülőkkel való
beszélgetés előzi meg
• a keresztelés rendes helye és ideje a vasárnap dél
előtti gyülekezeti istentisztelet
• keresztszülőknek lehetőleg hűséges református
egyháztagokat válasszunk, akik teljesíteni tudják a
kereszteléskor tett fogadalmukat
Házasságkötés:
• úrvacsoraosztás napján és az azt megelőző bűnbá
nati héten esketési szolgálatot nem lehet végezni
• a kellemetlenségek elkerülése érdekében a jegye
sek idejében jelentsék be a lelkészi hivatalban há
zasságkötési szándékukat
• az esküvő előtt a fiatalok számára legalább egy al
kalommal jegyes beszélgetést tartunk

Karácsonyi ünnepi legátusunk Szemere Judit V. éves teológiai hallgató. Fogadjuk szeretettel szolgálatait,
és 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: farkas_utca@kolozsvar.ro, www.farkasutca.ro
Felelős szerkesztő: Karácsonyi Zsolt, Fazekas Zsolt • Műszaki szerkesztés:
Fazakas Botond, Kolcza Mátyás • Nyomta az Idea nyomda 1000 példányban.

