
Velünk az Isten!

Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves testvérünknek!

FARKAS UTCAI XV. ÉVFOLYAM • 2016. • KARÁCSONY

„Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő 
szabadítja meg népét bűneiből… akit Immánuel-
nek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten!”

 Az  ünnepre  készülve  figyelmünket  sok 
minden  leköti. Már hetekkel  karácsony  előtt 
beköszönt  a  „karácsonyi láz”.  Az  utcán  a  fé-
nyek,  a  bevásárlóközpontokban  elkezdik  le-
játszani  a  „karácsonyi lemezt”,  –  ami  mindig 
nagyon hasonlít az előző évire – s ebből kifo-
lyólag nem annyira az öröm, hanem  inkább 
a  „már megint”  keserű  megállapítás  érzése 
vesz  rajtunk  erőt. De nem csak  a bevásárló-
központban,  hanem  a  buszon,  taxiban,  ká-
véházban  a  karácsonyi lemez  megy.  Közben 
ajándékokat kell választani, vásárolni,  főzni, 
sütni,  fát díszíttetni  az  angyallal,  s ha  lehet, 
akkor mind a „népek”, mind a „keresztyének” 
karácsonyán is ünnepelni! De csak erről szól 
az ünnep?
Az  ünnepre  való  készülés  során  egy  ige 

keltette  fel  nemrégiben a figyelmemet,  s ho-
zott igazi fényt a készülésembe.
József  értetlenkedve  fogadja  a  történése-

ket,  s mivel a csodával nem tud megbirkóz-
ni, úgy gondolja, hogy jobb, ha kiáll előle. Az 
angyal azonban megmagyarázza számára az 
érthetetlent,  s  pontos  utasítást  ad  arra  néz-
ve,  hogy  mitévő  legyen.  „Nevezd  őt  Jézus-
nak, mert  ő  szabadítja meg népét bűneiből”, 
s mindez  azért  történik  így,  hogy  a  próféta 

folytatása a 2. oldalon
 Köblös Lehel 

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (Jn 8,36)
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szava  is  igazolást  nyerjen:  „Im-
mánuelnek neveznek – ami azt je-
lenti: velünk az Isten”! Józsefhez 
hasonlóan  kipártolunk  a  kará-
csonyi csoda elől, ha a külsősé-
gekkel  foglalkozunk.  Ha  a  haj-
szában marad  idő  arra  is,  hogy 
a  karácsonyi  üdvtörténetbe  be-
leolvassunk,  akkor ott  találkoz-
hatunk a csodával. Olyan csodá-
val,  ami  életünk minden  egyes 
napjára meghatározó lehet. S itt 
nem  a  csodálatos  fogantatásra, 
a  csillagfényt  követő  bölcsekre, 
vagy a csodás megmenekülésre 
gondolok,  hanem  arra  az  isteni 
szeretetre,  amely  karácsonyban 
lehajolt az emberhez. Arra a sze-
retetre,  amely  ott  a  betlehemi 
jászolbölcsőben  egy  gyermek 
képében jött el miközénk, s ami 
akkora  csoda  volt,  hogy  azóta 
is,  emberek  ezreinek  határozza 
meg az életét  s amely vigaszta-
lás  is  egyben  ott,  ahol  minden 
emberi szó és cselekedet kevés-
nek bizonyul.
A  magyarázó  angyal  egy 

nagyon  fontos  dolgot  mond  el 
a  megszületendő  gyermekről. 
Azt,  hogy  ő  Jézus  és  azt,  hogy 
ő  Immánuel.  Az  isteni  szeretet 
kiáradása  mindenekelőtt  a  sza-
badságot hozza el az embernek. 
Milyen érdekes  is, hogy az  iste-
ni természet befeszül az emberi 
természet  korlátai  közé,  hogy  a 
korlátozott  voltában  lévő  embe-

ren  segíteni  tudjon.  Ez  az  igazi 
csoda,  ami  karácsonykor,  a  bet-
lehemi  gyermek  születésével 
kezd el kibontakozni.

Nem kell a sötétségben, a bűn 
hatalma alatt sínylődni, nem kell 
Istentől  elszakadva  élni  többé, 
nem  köt  és  súlyt  többé  már  a 
törvény szigora, mert van kegye-
lem, mert van szeretet, mert van 
Isten,  aki fiát adja értünk, hogy 
engesztelő  áldozatot  szerezzen 
számunkra.  Most  még  bimbó-
dzik ez a szabadság ott a jászol-
ban,  de  előre  mutat  a  „fekete 
péntekre”, hol nem árleszállítva, 
hanem  ingyen  adta  Isten  a  sza-
badságot  számunkra.  Egy  áldo-
zat értem, érted, a világért, azért 
a  bűnért,  amelyet  már  annyira 
megszoktál,  hogy nem  is  tekin-
ted annak.
Jézus,  azaz  Szabadítónk  szü-

letett s ez a  szabadító kegyelem 
nem olyan, mint az államfői ke-
gyelem,  hogy  csak  néha,  csak 
bizonyos  feltételek  mellett  és 
csak egyesekre érvényes módon 
gyakorolható,  hanem  minden 
időben,  mindenkire  érvényes. 

Egyedüli  feltétel  a hit. Az a hit, 
amely  vallja:  Jézus  Krisztus  az 
Isten Fia.
Immánuel,  azaz  velünk  az 

Isten! Nincs  többé  olyan,  hogy 
nem  szól  az  Isten,  nincs  többé 
olyan,  hogy  csak  a  prófétának 
szól,  és  közvetve  szólít  meg 
vagy  szólítható  meg.  Nem  vá-
laszt  el  semmi  Istentől,  mint 
egykoron volt látványosan is ki-
ábrázolva az ószövetségi temp-
lom  szerkezetében.  Ő  velünk 
van  s  így  lesz  ez  mindaddig, 
míg az új ég és új föld létre nem 
jön,  hogy  akkor  uralkodjon, 
akinek  minden  hatalom  alá-
vettetett. A múltunkban, a  jele-
nünkben,  sőt  még  az  általunk 
meg nem tapasztalható jövőben 
is  velünk  van  az  Isten.  Nincs 
teljesen  árva,  magára  hagyott, 
fájdalmakkal  küszködő,  szen-
vedélyek rabságában élő ember, 
aki  a  velünk  lévő  Isten  hatal-
mába  nem  kapaszkodhat  bele. 
S  ez  adhat  nekünk  erőt még  a 
legsötétebb  pillanatokban  is 
ahhoz, hogy reménységgel tud-
junk előre tekinteni, mert ma is 
itt van Szentlelke által s így lesz 
ez mindaddig, míg testben újra 
közénk  nem  jön,  mint  ahogy 
egykoron  volt,  ott:  a  betlehemi 
jászolban.
Ha szabad a karácsonyi törté-

netben  csodát  látni,  akkor  szá-
momra ez az igazi csoda, amely 
elől  nem  szabad  kitérni,  mint 
ahogy  Józsefet  sem  engedte  ki-
térni Isten az angyal által.

Az isteni szeretet 
kiáradása  

mindenekelõtt  
a szabadságot hozza 

el az embernek.

Velünk az Isten!
folytatás az 1. oldalról
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Angelus Silesius
Karácsonyi párversek

Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,  
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!  
Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet, 
S a porszem képtelen felfogni az eget?

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed:  
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,  
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,  
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.

 Csanád Béla fordítása

 Tisztelt  Kolozsvár-belvárosi 
gyülekezet!  A  nevem  Csegezi 
Zsolt Dezső, és 2016 karácsonyán 
ünnepi legátus lehetek a belváro-
si  gyülekezetben.  IV.  éves  teoló-
giai hallgató vagyok a Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézetben.
Nagy  örömömre  szolgál,  hogy 

ebben  a  gyülekezetben  is  hirdet-
hetem a karácsonyi evangéliumot. 
Régóta  vártam  egy  ilyen  lehető-
ségre,  hiszen Kolozsvár  itt  a  kör-
nyékünkön  a  legnagyobb  város. 
Nagy megtiszteltetés, hogy ennek 
a szép városnak a felújított temp-
lomában szolgálhatok.
Székelykocsárdról  származom, 

amely  Kolozsvártól  60  km-re  ta-
lálható, ott élek szüleimmel és hú-
gommal együtt. Az I-VIII. osztályt 
a helybeli általános iskolában, míg 
a  középiskolai  tanulmányaimat  a 
Nagyenyedi  Bethlen  Gábor  Kollé-
giumban  végeztem,  matematika-
informatika szakon. 2013-ban érett-
ségiztem,  azután  felvételiztem  a 
teológiára. Biztos érdekes, hogy re-
álosztályból teológiára irányultam, 
erre  az  én  esetemben  egyszerű  a 
válasz,  VIII.  osztály  elvégeztével 

Enyedre  akartam  menni  tovább 
tanulni,  ott  három  osztály  indult, 
az  egyik  a  tanítóképző  volt,  ezt 
nem szerettem volna, a második a 
könyvelőség szak volt, ez sem volt 
az én ízlésemre, így a harmadik op-
ció mellett maradtam, a matek-infó 
mellett.  A  teológia  mellett  beirat-
koztam a valláspedagógia szakra a 
Babeș-Bolyai Tudományegyetemre, 
ott másodéves  vagyok.  Ennek  két 
célja is volt, az egyik, hogy majd ha 
kikerülök egy gyülekezetbe, akkor 
a  gyerekekkel  tudjam,  hogy  kell 
bánni, őket a pedagógia segítségé-
vel közelebb vonjam az egyházhoz. 

A másik, hogy ha esetleg egy olyan 
gyülekezetbe  kerülök,  ahol  csak 
I-IV. osztály van és nincs vallások-
tató, akkor hivatalosan is meg tud-
jam tartani az iskolai vallásórákat.
Úgy  gondoltam,  hogy  meg-

osztok  néhány  olyan  gondolatot, 

amelyek  meghatározták  számom-
ra  ezt  az  időszakot,  és  amelyeket 
fontosnak  tartok  elmondani  az 
ünneppel  kapcsolatban.  Sokszor 
feltettem magamnak azt a kérdést, 
hogy én hogyan várom az ünnepet, 
a  karácsonyt?  Mi  az,  ami  örömöt 
jelent  nekem  ebben?  Azt  tudom 
mondani:  Isten és az Ő megszüle-
tett Fiának jelenléte az, ami igazán 
szentté, meghitté teszi számomra a 
karácsonyt. Ez az a  jelenlét, amely 
békességet hoz a családok számára, 
kegyelmet hoz azoknak, akik elté-
vedtek útjuk során és szeretetet hoz 
oda, ahol már minden megvan. Azt 
kívánom, hogy Isten adjon minden 
gyülekezeti  tag  számára  áldott, 
békés karácsonyt, a földre szállt és 
értünk  testté  lett  Megváltó  Jézus 
pedig  szentelje meg,  tegye  az  ün-
nep után is maradandóvá a Vele és 
egymással  történő  találkozásokat. 
Köszönöm szépen, mind a magam, 
mind pedig a Teológiai Intézet ne-
vében, hogy ünnepi Legátusuk le-
hetek, és önök közt szolgálhatok.
„Íme, a szűz fogan méhében, és 

fiút szül, és Immánuelnek nevezik 
majd – ami azt  jelenti: Velünk az 
Isten” (Mt 1,23). Boldog ünneplést 
kívánok mindenkinek!

Szeretettel, 
 Csegezi Zsolt Dezső, 

IV. éves teol. hallg.

Gyakornoki 
bemutatkozás
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 Az idei ifi tábor, július 26-31. között került megren-
dezésre Tordaszentlászlón. Résztvevők és szervezők, 
közösen indultunk el a táborhelyre, kedd reggel, au-
tókkal.  Nem  lustultunk  ám  el,  mivel  egy  idő  után 
gyalog folytattuk utunkat a táborig.
Miután megérkeztünk, neki  is kezdtünk a sátrak 

felállításának és közös erővel hamar végeztünk.  In-
dulhatott a csapatalkotás, zászlókészítés és persze a 
csapatkiállítás  is. Három csapat alakult: Üvegtigris, 
Nyak és Viszki.

Este tábortűz köré ülve énekeltünk, majd kinevez-
tük az éjjeli őröket, akik két óránként váltották egy-
mást. Feladatuk a tűz felügyelete és a csend fenntar-
tása volt.
Minden reggelt tornával indítottunk, majd egy rö-

vid áhítat után a reggelit is megejtettük. 
Szerdán egy igazán érdekes előadáson vehettünk 

részt,  Boros  Lóránd  érkezett  hozzánk  és  az  iszlám 
vallásról  beszélt  nekünk.  Ezt  követően  a  résztvevő 
csapatok ügyességi játékokon vettek részt. Az esti tá-
bortűz alatt éneklés mellett pár játékkal is feldobtuk 
a hangulatot.
A megszokott reggeli program után, csütörtökön, 

felpakoltuk a társaságot ennivalóval és indulhatott is 
a hosszú túra. Meg kellett birkózni a hőséggel, majd 
az esővel, de a kilátás a létai vártól, mindent kárpó-
tolt, amit a csapatoknak le is kellett rajzolniuk. Az el-

fáradt kis táborozóinkat egy eddig számukra teljesen 
új programmal leptük meg, ami nem más volt, mint 
az imaséta.
A pénteki nap a  sportnak volt  szentelve. Először 

akadálypályán mentek végig a csapatok, amivel pár-
huzamosan  zajlott  a  tollaslabda  bajnokság.  Ez  után 
következett  a  foci  és  a  röpi  bajnokság.  Egy  szerve-
zőkből álló csapat is beszállt a versenybe szórakozás 
végett, Gede Csongor  lelkipásztor pedig  a hinduiz-
musról és buddhizmusról tartott előadásával kötötte 
le a figyelmünket.
A szombati napon eljött a várva várt Túlélő is, ahol 

a csapatoknak egy térkép segítségével egy bizonyos 
távot kellett megtenniük és közben feladatokkal meg-
birkózniuk. A tábor utolsó tábortüzénél meghallgat-
tuk a csapatok rendkívül kreatív csapathimnuszait és 
a hét folyamán beszerzett pontok alapján kihirdettük 
a nyertes csapatot. 
Az utolsó nap a pakolásról és a takarításról szólt, 

és persze, mindenki megkapta a  2016-os  ifi  táboros 
pólóját – a csoportképet is elkészítettük. Mindenképp 
emlékezetes volt ez a pár nap, sok-sok élményt sze-
reztünk és jó pár új barátot is. 
Reméljük, minél többjüket viszontlátjuk majd hét-

végenként az ifiben, hogy az itt kialakult barátságok 
ne szakadjanak meg.

 Balogh Renáta

Beszámoló az ifjúsági táborról
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 Ifjúsági csoportunk az  idén  is  részt vett a Kolozs-
vári Egyházmegyei Színjátszó találkozón. S azért fo-
galmazok, így, mert ez volt az első alkalom, amikor új 
keretben került megrendezésre ez a találkozó, ugyan-
is eddig csak a kolozsvári egyházközségek gyüleke-
zeteinek ifjúsági csoportjai képviseltették magukat.

A rendezvénynek a Kolozsmonostori Református 
Egyházközség temploma adott otthont s egy nap ere-
jéig a templom lett a színpad s más formában ugyan, 
de  így  is  Isten  dicsőségét  szolgálta.  A  házigazda  s 
szervező  szerepet  a  Bulgária-telepi  ifjúsági  csoport 
látta el, ugyanis az elmúlt évben ők nyerték el az első 
helyezést, s így őket illette a szervezés tiszte is.
A találkozó áhítattal kezdődött a Jn. 13, 34-35 ver-

sei alapján, majd ez követték a színdarabok előadá-
sai. Az egyházmegye területéről hét ifjúsági csoport 
képviseltette magát.
Ifjúsági  csoportunk  ötödikként  lépett  színpadra 

Đorđe  Lebović  Az ezredik éjszaka  című  darabjával, 
amely két jó barát – Hep és Hap –  unalmas és meg-
szokott  életét mutatja  be,  akiknek minden  vágyuk, 
hogy a megszokás mókuskerekéből valahogy kitör-
jenek, hogy valami izgalmas történjen az életükben, 
hogy ők is valami módon bekerüljenek a történelem-
be.  Vágyuk  egy  nap  teljesülni  látszik,  amikor  uton 
hazafelé megjelenik egy varázsló, aki Hapot csoda-
tevő erővel ruházza fel s így megnyílik a lehetősége 
annak, hogy bármit kívánhat magának hajnalig, míg 
tart a csodatévő ereje, ha azonban ezt nem teszi meg, 
akkor kőbálvánnyá válik. A darab a főhős töprengé-
sét  és  küszködését  mutatja  be,  hisz  nemcsak  olyat 
szeretne kívánni, ami neki vagy a világnak jó, hanem 
ami barátjának is legalább annyira jó. Hapnak sike-
rül  legyőzni  önzőségét,  bebizonyítani  barátja  iránti 
hűségét, azzal, hogy hajnal hasadta előtt azt kívánja 
csendben, hogy soha véget nem érő barátságban él-
jenek.
Nagyobb mezőnyben,  több  ellenféllel  szemben  is 

szépen szerepelt a csoportunk s talán köszönhető ez 
annak a több éves színjátszó tapasztalatnak, amivel ez 
a csoport rendelkezik, de minden bizonnyal az erőt és 
időt nem kímélő rengeteg több órás próbának, ami a 

darab színre vitelét megelőzte, s persze a több tapasz-
talattal rendelkező ifisek segítségének és tanácsának.
A sikeres szereplésen és díjakon túl a legnagyobb 

nyereség, amivel a darabban szereplők gazdagodhat-
tak, az a minőségi idő, amit együtt töltöttek s ez által 
közösséggé  kovácsolódhattak.  Megtanultak  együtt 
gondolkozni és cselekedni, egymásra figyelni.

„Nincs kis szerep, csak kis színész. Ma Hamlet, holnap 
statiszta, de mindenkor művész”  –  minden  bizonnyal 
igaz ez az idézet a darabban szereplő ifiseinkre, mert 
mindenki abban a szerepben s abból a szerepből pró-
bált a  legtöbbet kihozni, amit magára vállalt  s ott a 
színpadon a darab végéig mind művészek voltak.
Köszönjük  a Bifinek, hogy  részt vett az  idén  im-

már 16. alkalommal megrendezésre kerülő Kolozsvá-
ri Egyházmegyei Színjátszó Találkozón s képviselte 
egyházközségünket.

Az egyházközség nevében ez úton szeretnénk gra-
tulálni  a  legkreatívabb előadás,  legjobb díszlet  díjak  el-
nyeréséhez. Dicséret  illeti Tussay Csongort a  legjobb 
férfi szereplő és legszebben beszélő szereplőnek  járó kü-
löndíjért, valamint Borodi Arthurt a  legjobb férfi sze-
replő különdíjért.
Köszönjük Ambrus  Pannának, Ádám Gábornak, 

Boboi  Róbertnek,  Balogh  Renátának,  Balog  Sarol-
tának,  Fazekas  Gergőnek,  Fodor  Péternek,  Fodor 
Zsofiának, Kilin Karolinának, László Andreának és 
Petruț Henriettának, hogy szereplésükkel színvona-
lassá tették az előadást.

 K. L.   

Beszámoló a Kolozsvári Egyházmegyei Színjátszó találkozóról
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„Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.” Zsolt 34,10.

  1. Pákai Zsombor ref. és Lukács Eszter r.kat.
  2. Katona Gábor ref. és Szabó Enikő Orsolya ref.
  3. Fodor Tamás ref. és László Noémi ref.
  4. Széles Nándor ref. és Tófalvi Júlia ref.
  5. Jakab Zoltán ref. és Szalantai Laura Camelia ort.
  6. Terkál András ref. és Bányai Cecilia ref.
  7. Muzsi Endre Előd ref. és Köllő Katalin r.kat
  8. Pantilie Dániel ref. és Káptalan Orsolya ref.
  9. Picos Mihály r.kat. és Lipai Lenke Erzsébet ref.
10. Szász Lajos Zoltán ref. és Hegedűs Réka r.kat. 
11. Tóth István r.kat. és Ráduly Mária Magdolna ref.
12. Bálint Lóránt ref. és Incze Imola ref.

13. Bekő Levente István ref. és Kőmíves Tímea ref. 
14. Érsek Zoltán ref. és Török Andrea ref.
15. Zsigmond Zoltán ref. és Bálint Emőke Éva ref.
16. Farkas Levente ref. és Brudi Tünde ref.
17. Illyés Attila ref. és Tóth Júlia r.kat.
18. Macavei Andrei Vasile ort. és Szász Emese ref.
19. Szász István Csaba ref. és Tóth Kata Lilla ref.
20. István Zsolt ref. és Romonti Nicoleta Ramona ort.
21. Juhos Árpád József ref. és Székely Tünde ref.
22. Varga Szilárd ref. és Simon Beatrice ref. 
23. Nouri Ghaled Norbert r.kat. és Kerekes Tímea ref.
24. Istrate Teodor ort. és Csiki Izabella ref.

2016-ban házassági esküt tettek

Imahét a Krisztus-hívõk egységéért – 2017. január 15–22.

Megbékélés
Krisztus szorongató szeretete (2Kor 5,14-20)

1. nap: „… egy meghalt mindenkiért…” (2Kor 5,14) 
Ézs 53,4-12 Jóvátételül áldozta fel magát. 
Zsolt 118,1.14-29 Az Úr nem adott át a halálnak. 
1Jn 2,1-2 Krisztus meghalt értünk. 
Jn 15,13-17 Életét adja barátaiért. 
 
2. nap: „… többé ne önmaguknak éljenek…” (2Kor 
5,15) 
Mik 6,6-8 „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, 
és hogy mit kíván tőled az Úr!” 
Zsolt 25,1-5 „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem.” 
1Jn 4,19-21 „Mi azért szeretünk, mert Ő előbb 
szeretett minket.” 
Mt 16,24-26 „Mert aki meg akarja menteni az életét, 
elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, 
megtalálja azt.” 
 
3. nap: „Úgyhogy mi mostantól senkit sem 
ismerünk test szerint” (2Kor 5,16) 
1Sám 16,1.6-7 Az Úr nem a külső megjelenésre 
tekint, hanem arra, ami a szívben van. 
Zsolt 19,7-13 Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá 
teszi a szemet. 
ApCsel 9,1-19 Saul a Pál nevet kapta. 
Mt 5,1-12 A boldogmondások. 
 
4. nap: „… a régi elmúlt…” (2Kor 5,17) 
1Móz 19,15-26 Ne nézz hátra! 
Zsolt 77,5-15 Isten mindig kegyelmes. 
Fil 3,7-14 „… ami mögöttem van azt elfelejtve, 
ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok 
egyenest a cél felé…” 

Lk 9,57-62 „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és 
hátratekint…” 
 
5. nap: „… új jött létre.” (2Kor 5,17) 
Ez 36,25-27 „Új szívet adok nektek…” 
Zsolt 126 Megtelve örömmel. 
Kol 3,9-17 Krisztusban megújulva. 
Jn 3,1-8 Lélektől születetten. 
 
6. nap: „Mindez pedig Istentől van, aki 
megbékéltetett minket önmagával Krisztus 
által…” (2Kor 5,18) 
1Móz 17,1-8 Isten szövetségre lépett Ábrahámmal. 
Zsolt 98 Az egész világ látta Isten győzelmét. 
Róm 5,6-11 Megbékéltettünk Istennel Fiának halála 
által. 
Lk 2,8-14 Az örömhír hirdetése. 
 
7. nap: A megbékélés szolgálata (2Kor 5,18-19) 
1Móz 50,15-21 József megbékél testvéreivel. 
Zsolt 72 Isten országa igazságosságot és békét hoz. 
1Jn 3,16b-21 Isten szeretete arra késztet bennünket, 
hogy szeressük egymást. 
Jn 17,20-26 Jézus egyházának egységéért imádkozik. 
 
8. nap: „… béküljetek meg Istennel.” (2Kor 5,20) 
Mik 4,1-5 Az utolsó napokban az igazság fog 
uralkodni. 
Zsolt 87 Dicső dolgokat beszélnek Istenről. 
Jel 21,1-5a Isten új eget és földet teremt. 
Jn 20,11-18 A feltámadott Krisztussal való találkozás 
személyes küldetéssel jár.
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„Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek,  
hogy nincs halottak feltámadása?” 1Kor 15,12.

1.  özv. Szatmári Berta 82. évében
2.  Antal Margit 86. évében
3.  Crisan Vasilené Balázs Irén Klára 74. évében
4.  özv. Simon Károlyné Simon Jolán 102. évében
5.  Marosi Ilona 94. évében
6.  Polácsi Antal 75. évében
7.  özv. Horváth Ferencné Bárocz Emma 89. évében
8.  Mészáros Károly 89. évében
9.  özv. Csomós Károly 84. évében
10. özv. Gergely János 89. évében
11. Darai Zoltán 73. évében
12. Ibrányi Ferencz 71. évében
13. Szabó Attiláné Vincze Rozália 92. évében
14. özv. Török Kondri János 86. évében
15. özv. Illyés Györgyné Daróczi Erzsébet 87. évében
16. Felházi Etelka 91. évében
17. özv. Zilahi Leventéné Nuszbaum Erika 83. évében
18. özv. Károly Rozália 80. évében

19. özv. Szabó Istvánné Bálint Rozália 81. évében
20. özv. Jakab Sándorné Figán Anna 83. évében
21. Diószegi István 71. évében
22. özv. Boros Tiborné Király Ibolya 81. évében
23. Deák Sándorné Varga Erzsébet 74. évében
24. Kovács Ferenc 70. évében
25. özv. Jurás Tiborné Jenei Hajnal Blanka 90. évében
26. Takács Károlyné Ádám Edith 66. évében
27. Filler Anna 74. évében
28. özv. Jaskó Miklós 86. évében
29. özv. Magyari Bertalanné Veres Anna 80. évében
30. özv. Suller Ludovikné Zsigmond Irma 88. évében
31. Kövesdi László 86. évében
32. özv. Fekete Béláné Mike Rozália 93. évében
33. özv. Barta Dezső 68. évében
34. Miklós Istvánné Mihályi Rebeka 97. évében
35. Barla Istvánné Márk Zsuzsa 59. évében

2016-ban elhunytak

„Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.” Zsid 10,24.

  1. Ambrus-Gyurka Panna
  2. Balogh Sarolta
  3. Boboi Róbert
  4. Diószegi Rita-Beáta
  5. Filep Gergő-Zsombor
  6. Halász Hunor
  7. Ilyés István András
  8. Incze-Bordi Bence

  9. Kolumbán Zoltán Csaba
10. Korábián Tamás
11. Kun Norbert Sándor
12. Molnár Zsuzsa
13. Sallai Róbert
14. Simó-Orbán Tímea
15. Simon Ádám
16. Somogyi Csongor

17. Szántó Izabella
18. Szász Andrea
19. Szász Gabriella
20. Szőlősy Mihály
21. Varga Eszter
22. Zsigmond László

2016-ban konfirmációi fogadalmat tettek

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” Zsolt 127,3.

  1. Zalán (Jenei Zsolt és Hengán Erika)
  2. Zente Zsolt (Balogh  András  Zsolt  és  Csákány 
Csilla)

  3. Levente (Lázár Alpár Tibor és Kovács Mária)
  4. Andrea Mária (Szász István és Manases Andrea 
Krisztina)

  5. Lili (Bereczky Gyula és Varga Csilla)
  6. Gyopár (Székely  Sipos  Sándor  Zolta  és  Saszet 
Réka)

  7. Krisztián (Bálint Lóránt és Incze Imola)
  8. Ana Sofia (Oneţ Cornel Cristian és Varga Imola 
Enikő)

  9. Virág (Kiss Zoltán és Gáspár Melinda)
10. Vivien (Dózsa Sándor és Acatrinei Andrea)
11. Ervin (Kun-Gazda Péter és Bárdos Emese Tünde)
12. Dóra Chelsie (Moldován  Roland  és  Albert 
Kedves Erika)

13. Dávid (Tökölyi László Zsolt és Dósa Andrea)
14. Evelin (Balogh Tibor és Taissa Buricea Mlinarcic)
15. Áron (Kovács Péter és Kálmán Réka)
16. Áron (Gliga Vlad Valentin és Pásztor Andrea)
17. Nóra (Katona László és Bartis Izabella Tünde)
18. Csenge (Székely András és Bálint Ágnes)
19. Réka (Tunyogi Attila és Kassián Tímea)
20. Kinga Erzsébet  (Boros Árpád és Hoch Szilágyi 
Orsolya Erzsébet)

21. Nóra (Tóbiás Zsolt és László Réka)
22. Antónia (Ballok Gellért és Pastor Melinda)
23. Gáspár  (Kiss-Lőrincz  Géza  és  Lőrincz  Ágnes 
Tünde)

24. Áron (Horváth Zoltán és Marin Elena Alexandra)
25. Lilla (Fodor Zoltán és Váradi Orsolya)
26. Hanna Jázmin (Szabó Norbert Csaba és Szakál 
Tímea)

2016-ban a keresztség sákramentumában részesültek



8

Karácsonyi ünnepi legátusunk Csegezi Zsolt Dezső IV. éves teológiai hallgató.  
Fogadjuk szeretettel szolgálatait, és adományainkkal támogassuk tanulmányaiban!

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK

Farkas utcai templom

Szenteste és gyermekünnepély:
• du. 6 óra: Köblös Lehel

Karácsony I. napja:
• de. 9 óra: Fazekas Zsolt (úrvacsoraosztás)
• de. 11 óra: Fazekas Zsolt (úrvacsoraosztás)
• du. 6 óra: Csegezi Zsolt Dezső (úrvacsoraosztás)

Karácsony II. napja:
• de. 10 óra: Csegezi Zsolt Dezső
• du. 6 óra: Csegezi Zsolt Dezső

Karácsony III. napja:
• de. 10 óra: Kovács Bella gyakornok lelkipásztor
• du. 6 óra: Köblös Lehel beosztott lelkipásztor

Györgyfalvi úti templom

Karácsony I. napja:
• de. 10 óra: Csegezi Zsolt Dezső (úrvacsoraosztás)

Karácsony II. napja:
• de. 10: Fazekas Zsolt

Karácsony III. napja:
• de. 10 óra: Köblös Lehel

Szent Kamill-otthon
Karácsony I. napja:
• 12 óra: Csegezi Zsolt Dezső (úrvacsoraosztás)

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

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, 
www.facebook.com/farkasutca
Felelős szerkesztő: Karácsonyi Zsolt, Fazekas Zsolt • Műszaki szerkesztés:  
Fazakas Botond, IDEA PLUS • Nyomta az IDEA nyomda 800 példányban.




