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Húsvéti köszöntő
Jó reggelt azoknak, akik i lakoznak,
Verset mondanék, ha meghallgatnának.
Jézus feltámado, nagy örvendezéssel
Áldják hát az Istent hangos énekléssel.
Áldom én is ezért, mert ma húsvét napja
Virradt mireánk, áldo szent órája.
Most jöünk Krisztus kicsiny mezejéből,
Az illatozó rózsák virágos kertjéből.
Azt kívánom most, még sokáig éljenek,
Sok boldog húsvétot vígan megérjenek.
Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek,
Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek.

GYÜLEKEZETÜNK MINDEN TAGJÁNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK!
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Facebook-húsvét
vagy találkozás a Feltámadoal?
Lekció: Mt 28 / Textus: Mt 28,5–7

Keresztyén Testvéreim, Krisztus feltámadásának örömünnepére öszszeseregle Máriák, tanítványok! A közkedvelt virtuális együlétek és találkozások világából ragad ki bennünket Jézus Krisztus feltámadásának
örömhíre. Érinteé akar tenni bennünket is, hisz a húsvéti jókívánságok
és pajkos locsolóversek áradatában, mosolygós csokinyuszik tonnányi
mennyiségében háérbe szorul sokak szívében az angyali örömüzenet:
Nincsen i, mert feltámadt... Járuljunk hát valóságosan, csodára várva a
Jézus Krisztus sírjához.
1. Ahol Jézus Krisztus van, o áldás és békesség van. Ahol pedig nincs
Krisztus, o nekünk hát... nincs mit keresnünk. Az első húsvétban azonban a halo Jézus testét kereste a két Mária. Keresték, hogy testét megkenjék illatszerekkel. Keresték, hogy még lássák őt, a Mestert. Mély gyászukban, sokkos állapotukban sírnézésre, temetőlátogatásra indulnak. Ugye
mennyire ismerős a gyász, fájdalom, sokk napjaiban a temetőbe való
menekülés, halo szereeink sírjának gondozása, pátyolgatása? Mennyi
időt, energiát, pénzt fektetünk abba, hogy földi nyughelyük méltóképpen
jelezze, hogy mennyire szereük őt. Magdalai Mária is nagyon szeree őt.
Jézus nyughelyét, az ő testét akarta rendezni.
Milyen jó, testvéreim, hogy húsvétban nem a nagypénteki gyászunkat
kell tovább vinnünk magunkkal, nem kell nekünk a temetőbe menekülnünk, hanem Isten megadja nekünk az élet diadalát a halál fölö Jézus
Krisztus feltámadása által. Ezért mertem azt állítani a bevezetőben, hogy
ahol nincs Krisztus, nekünk semmi keresnivalónk! Az asszonyok a megfeszíte Jézust keresik. Tudja az angyal, hogy őt keresik, őt gyászolják,
hogy miért vannak o, hogy mi van a lelkükben...
Higgyétek el testvéreim, Isten azt is tudja, hogy most mit érzünk és mit
gondolunk. Még azt is tudja, hogy hiszünk a feltámadásban, vagy sem.
Tisztában van kételyeinkkel, nehézségeinkkel, örömeinkkel és sikertelenségeinkkel, még azt is tudja, hogy ma miért vagyunk i a templomban...
Hiszem azt, hogy mindannyian azért vagyunk i, mert ahol Krisztus
van, o áldás és békesség van. Azért vagyunk i, hogy ezt átéljük a feltámadoal való találkozás és együlét által.
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2. Isten elmondja, megmagyarázza, hogy mi is történt. Teszi ezt az ő
angyala által. Mindent feltár a gyász fájdalmából felocsúdni látszó aszszonyoknak. Mindent megmutat, mindent megenged, mindent megtesz,
hogy a feltámadás ténye minden kételyt eloszlasson szívükben, s valóban
elhiggyék a csodát. A valóságos halál és temetés után saját szemükkel láthatják, kezükkel tapinthatják a feltámadást igazoló tényeket.
Mindez éreünk történik, hogy a mi gyarló gondolkodásunk bizonyítékok sokaságában végre rábólintson és elfogadja az isteni önfeláldozó
szeretetet. Mindez éreem és éreed történt, hogy a mi halálunk és feltámadásunk meghalás legyen bűneinkre nézve és átmenet az örök életre.
Az angyal azt sugallja, hogy Jézust máshol kell keresni, máshol lehet
találkozni vele. Jézus nem sírlakó, hanem élő, halál fölö diadalmaskodó
Úr! Vele szerveze Istenünk egy csodálatos találkozást ezen esztendő húsvétjában: i és most, e lelki Galileában, hogy győződjünk meg arról, hogy
Ő éreünk halt meg és éreünk támado fel. Nem virtuális húsvéti jókívánságok lájkolására és csupán egymás köszöntéséért adta ezen ünnepet,
hanem a valóságos találkozásért: a bűnös ember valóságos találkozást él
át Megváltó, Feltámado Krisztusával.
Egy németországi lelkipásztor, családterapeuta mesélte, hogy Paderborn melle egy 17 éves lány virtuálisan köszönt el a világtól, mielő a
vonat elé vetee magát. Facebook oldalára egy selﬁe-t töltö fel azzal az
üzeneel kiegészítve: Köszönök mindent, jó volt veletek. Viszlát! Barátai,
látva és olvasva mindezeket (és felismerve a fényképen a helyszínt), gyorsan odasieek, de már késő volt...
Érzed-e testvérem, hogy neked nem virtuális búcsúzkodás, személytelen kapcsolatok sokasága kell tartalmat és célt adnia életednek, hanem a
Feltámadoal való élő, személyes találkozás és állandó kapcsolat? Bűnös
emberként nem kell az életedet eldobnod magadtól bárminemű gondod
legyen? Mindenre van megoldás...
Húsvéti hitünk életeket menthet. A Vele való találkozás kihúz a pácból,
rendet teremt zűrzavaros hétköznapjaidban. Isten ma nem gyászistentiszteletre gyűjtö össze, hanem örömünnepre. Örüljünk és örvendezzünk
az Élet győzelmén a halál fölö. Az angyal szava ebbe az irányba indít el
téged is: ne a temetőbe menj, hanem vidd a feltámadás hírét szerteszét!
3. Jézus feltámadásának örömhírét kell az asszonyoknak elvinniük a
tanítványoknak. Félre kell tenni a balzsamokat, illatos keneteket, mert
Krisztus él, az áldo orvos újra kezel. Mily jó, hogy ő bármikor fogad,
nem kell hosszú sorokat kivárni, csúszópénzt nyújtani, sőt ha kell, házhoz
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jön. Galileába kell menni – közli az angyal –, o lesz újra találkozásuk.
Van-e neked ilyen Galileád, ahol találkozhatsz a Feltámadoal, személyes
Megváltóddal? Jut-e hely és idő számára ezen ünnepen, hogy minden érzékszerveddel megtapasztald gyógyító jelenlétét?
Isten angyala azt üzeni ma számunkra, hogy ne féljünk aól, ami ránk
vár, ne féljünk a Krisztustól való találkozástól. Ne féljünk a jótól, az örvendezéstől, melyet Isten ajándékba ado. Lehet ugyan szorongással tölt
el az a tény, hogy életkörülményeink megváltozhatnak, elveszíthetjük e
földi életben férjünk, feleségünk, gyermekünk, szüleink, munkahelyünk,
de hitünk által Jézus Krisztus mindig életünk része lesz. Ő nincs a föld
gyomrában, nem lehet elrejteni, eldugni Őt senki elől, mert feltámado, a
halál legyőzete.
A feltámadás ténye nem tőlünk függ, de az örömhír terjesztésében Isten nekünk is fontos szerepet szán. Mi vagyunk a postások, az örömhír
terjesztői. Életünk példája, beszédünk és magaviseletünk tanúskodik a
Feltámadoal való találkozásunkról. Egy történetet szeretnék megosztani
veletek:
Egy bizonyos hegyi faluban évszázadokkal ezelő egy nemesember
azon gondolkodo, hogy milyen örökséget hagyjon a falu lakóinak. Végül
eldöntöe, hogy templomot épít hagyatékként. A templomépítés tervét titokban tartoa egészen a befejezésig. Amikor az emberek összegyűltek,
csodálkoztak a templom szépségén és tökéletességén. Sok dicsérő megjegyzés után egy jó megﬁgyelő megkérdezte: – „De hol vannak a lámpák?
Miként világítják meg a templomot?” – Anélkül, hogy válaszolt volna, a
nemes rámutato a falon lévő lámpatartókra, aztán minden egyes családnak ado egy lámpát, hogy vigyék magukkal az istentiszteletre és függesszék fel a falra: – „Valahányszor i vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz – felelte a nemesember. – Amikor pedig nem lesztek i, az a hely
sötét lesz. Amikor távol maradtok a templomtól, Isten házának bizonyos
része sötéten marad.”
Vajon a mi lámpásunk meg van gyújtva? Azon a helyen világítunk,
ahová Isten helyeze minket? Vajon a húsvéti örömhír megvilágítoa-e
testünket-lelkünket, a Szentlélek templomát?
Ha már világosság van életünkben, akkor tudunk más életébe is világosságot vinni. Vigyük a jó hírt, a reménységet és világosságot bezárt
ajtók mögö kesergő özvegyeknek, kórházi ágyak szenvedő betegeinek,
gyászukban roskadozóknak, árván maradtaknak és reménytelenségben
élőknek. Mondjuk el újra meg újra, hogy Jézus Krisztus él és mi is élünk
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általa. Így juthatunk el a virtuális, megszépíte Facebook-világban valóságos, személyes és élő Krisztusba vete hitre. Ámen!

Húsvét reggeli imádság
Uram, Jézus Krisztus, aki legyőzted a halált és feltámadtál a halálból, add, hogy
sohase feledjem: a Feltámado velem van.
Add, hogy ne feledjem:
Te velem vagy tanácstalanságomban, hogy vezess és irányíts;
Te velem vagy szomorúságomban, hogy vigasztalj és simogass;
Te velem vagy megkísértetésemben, hogy erősíts és lelkesíts;
Te velem vagy magányosságomban, hogy felvidíts és barátom légy;
Te velem vagy még a halálban is, hogy átvigyél az örök dicsőségbe.
Add, hogy érezzem, semmi sem választ el engem Tőled, hogy velem vagy életemben és halálomban. Ámen.
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Legátus bemutatkozása
Baciu Marius Alexandru vagyok, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet másodéves hallgatója, 20 éves. Marosvásárhelyen születem, és egy
közeli faluban, Körtvélyfáján élek, édesanyámmal együ, mivel édesapámat 14 éve elveszteük. Édesapámtól örököltem a Baciu név melle az
ortodox vallást is, de magyar közösségben élvén 2011-ben konﬁrmáltam.
Líceumi éveim ala biológiát és kémiát tanultam, de kedvenc tantárgyam a matematika. Miért tehát a teológia? Isten olyan közösségekbe vezérelt, ahol Róla nyíltan beszélheem és Vele még jobban összeismerkedheem, hitben fejlődheem, így nem tudok hallgatni hatalmáról!
Mindemelle nagyon szeretek énekelni, gitározni és sízni.
Nagyon örülök, hogy az egyetem lehetőséget ad arra, hogy legációba
menve megismerhessünk sok gyülekezetet, sok lelkészt, sok egyéniséget.
Hálás vagyok a kerekdombi gyülekezetnek és Fazakas Csaba lelkipásztornak, hogy engem befogad erre az ünnepre és üdvözlök minden kedves
tagot, most csak írásban, de hamarosan élőben is.
Imádkozzunk együ, hogy valóban feltámadjon a mi szívünkben
Krisztus ezen az ünnepen!
Baciu Marius húsvéti legátus
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Gyülekezeti tagjaink írták
Presbiterek bemutatkozása
E lapszámban két, tavaly decemberben megválaszto presbiterünket
ismerhetjük meg.

1. Miszti Zoltán
Kolozsvári születésű vagyok,
mesterségem: ezermester vagyok,
mert általában a kliensköröm idős
emberekből áll és sok apró munkát kell elvégezni. Feleségemmel
tíz éve vagyunk házasok, Miszti
születe Zsebe Katalin Tünde a
neve, református vallású, gyulafehérvári születésű. Két kisgyermek édesapja vagyok, akik most
már óvodások: Miszti Zoltán András a ﬁam neve, ő hároméves és Miszti
Ilona Rozália a lányom neve, ő ötéves. Szüleimmel egy udvarban lakunk,
akik nagyon örvendenek az unokáknak.
Édesapám, Miszti András fejérdi származású és édesanyám, Miszti születe Juhos
Rozália pedig Magyarpalatkán születe.
Mindkeen református vallásúak.

2. Osváth Tímea
Altatóasszisztens vagyok az onkológián. Férjeze, 2 lánygyermek édesanyja:
Barbara 19, míg Gréta 11 éves. 19 éve vagyok a Kerekdombi Református Egyházközség aktív tagja és három éve vagyok
kórustag a Crescendo kórusban.
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Templomunk zenélő gyöngyszeme
A tavalyi év második felében presbitériumunk megszavazta, hogy egy
új, igazi hangszer kell a mára már elavult elektromos orgona helye. Rövid időn belül sikerült is a templom méreteinek megfelelő, pénzügyileg
megengedhető hangszert találni. E hangszer egy harmónium.
A hangszer pontos építőjét és építési idejét nem tudjuk. Stílusát tekintve
valószínűleg a huszadik század elején készült, német vagy holland mester
által. Hozzánk egy magyarországi harmóniumművész-restaurátor, Pék
Csaba révén került, aki teljes mértékben felújítoa, sőt a hangszer ideérkezése után az ő segítségével tudtuk szédszedni és felvinni a karzatra.
Szerkezeti adatai alapján egy kimondoan ritka hangszerről van szó,
ugyanis 15 nyelvsípsora van, keő manuálra (billentyűzetre) és pedálbillentyűzetre osztva. Az első manuál 6 sípsort kapcsol, a második szintén
6 sípsort, a pedálbillentyűzet pedig 3-at. Ez azt jelenti, hogy számtalan
különböző hangszínt lehet megszólaltatni, keverni, variálni rajta. Mindenképp fontos megemlítenem, hogy a legtöbb harmónium maximum
4-5 sípsoros, tehát az említe hangszer egyedülálló nemcsak Erdély-szerte, hanem világszerte. Ehhez hasonló harmónium a világon, a nemzetközi harmóniumcsoport szerint, kb. 50 darab van, ezek közül az egyik
legszebb nálunk található. E hangszer szívó légrendszerű, tehát a levegő
szívása révén, különböző rekeszek és szelepek segítségével szólalnak meg
az ado sípok. Egyetlen elektromos része a motor, mely természetesen
nem eredeti, ugyanis amikor ez a hangszer készült, akkor még igen ritka
volt az áramszolgáltatás Európában, a motor helye lábfújtató, mely most
is tökéletesen működik, és idegen erővel mozgato szélláda szolgáltaa a
megfelelő mennyiségű levegőt, ugyanúgy mint ahogy az összes templomi
síposorgonán abban az időben, bár a legtöbb helyen már szintén motort
használnak. A motornak két fontos szerepe van, az első az egyenletes légellátás, mely kimondoan fontos a gyülekezeti énekek kíséretében, illetve a pedálbillentyűzet használata is e szerkezet segítségével érhető el.
A gyülekezeti énekek kísérete melle, tökéletesen alkalmas a romantika
korának orgona-, harmóniumműveinek előadására.
A harmónium eszmei értéke felbecsülhetetlen, piaci értéke pedig kb.
tízszerese az általunk kiﬁzete összegnek. Mesterhangszerről van szó,
melyen sok gyakorlással csodálatos hangszíneket lehet elérni. Természetesen idő kell mindenkinek, hogy megszokja az új hangszert, illetve
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a hangszernek is idő kell,
hogy minket megszokjon.
Megérkezése óta sok szakmabeli érdeklődik a hangszer iránt, mely azt jelenti,
hogy igazán megéri több
alkalommal megszólaltatni, megnyitni a tágabb közönség elő is.
Szívből köszönjük a
presbitérium segítségét és
a gyülekezet adományait,
melynek köszönhetően sikerült megvásárolni ezt a csodálatos hangszert. Adományokat még elfogadunk, melyet a hangszer karbantartására fordítunk.
Fazakas Ádám Sándor orgonista-karnagy

Üres szív
nincs i
mondták az angyalok
a sír üres
i sincs
dobogja meglepe
szégyenkező szívünk
i sincs
bár i lehetne
jöjj Föltámado
szívünket újra töltse be lényed
értelmetlen Nélküled az élet.
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Gyülekezeti kirándulás Kisbányán
Egy szép téli reggelen egy mikrobusszal indultunk el a gyülekezetből
verbuvált kis társasággal Magyarlónán keresztül Kisbányára, ahol nagy,
havas táj fogado minket. Kiszállva a buszból, bejártuk a környéket és
csodáltuk a fenyves erdőt beszívva az ódon, dús levegőt.
Miután kedvünkre sétáltunk és beteltünk a csodás látvánnyal, buszba
szálltunk és irány a Tordai-hasadék hátsó bejárata. Még soha nem voltam
ezen a felén a hasadéknak. Elindultunk a patak mentén a sziklás helyen
az ösvényen, de nem haladtunk túl sokat, mivel cseperge az eső és síkos
volt a szikla, veszélyes volt menni, ezért visszafordultunk és készíteünk
egy közös fényképet. A patakban láuk a halakat, csodálatosan tiszta volt
a víz.
Hálásak
vagyunk
a lelkészünknek, hogy
ilyen
kirándulásokat
szervez.
Felfrissülve
és boldogan mentünk
vissza Kolozsvárra a
hétköznapok teendőibe, a szolgálatba. Isten
áldjon meg mindanynyiunkat, hogy ezután
is dicsőítsük az ő szent
nevét a mi életünkkel!
Varga István diakónus

Húsvéti locsolóvers
„Adjon a Jóisten boldog ünnepeket
Mindenféle jókkal lásson el titeket.
Az öreg nagyapám ily köszöntőt hagyo,
Örvendjetek vígan Jézus feltámado.
Öröm ez tinéktek énnekem és másnak
De én is örülök a hímes tojásnak.
Adjatok hát nékem néhány piros tojást,
Hogy jókedvvel menjek az utamra tovább.”
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Bibliatorony-kiállítás
Örülök, hogy fókuszba került a Biblia. A reformáció nagy vívmánya, hogy
anyanyelvünkön olvashatjuk a Bibliát. Nagyon fontos számomra, hogy a
lelkünket is tápláljuk az Igével. Jó volt
olvasni, hogy minden helyzetben van
megoldás, vigasztaló Ige. Imalistánk is
lehet a közbenjáró imára. Adja az Úr,
hogy mindenki hitre jusson, mert a hit
hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje
által.
Köszönjük a Bibliatornyot, amely
felhívta a ﬁgyelmünket a bibliaolvasás
fontosságára. Kívánom, hogy legyünk
bibliás nemzet, mint a reformátorok és
hitünk hősei.
Varga István diakónus

Vaslakodalom volt a mi utcánkban...
2018. januárjában ülték vaslakodalmukat, 65. házassági évfordulójukat
DEÁK MIKLÓS és ANNA testvéreink. Miki bácsit és Nusika nénit a gyülekezet közösségében egy csokor virággal, emléklappal és sok-sok áldáskívánással köszöntöük. Szereeik körében jöek el ünnepi alkalmunkra,
melyen ők maguk ünnepeltként ﬁnom süteményekkel és pezsgővel kedveskedtek a gyülekezet népes közösségének.
Bár az évek elteltek, a kezek ráncosak leek, de a szív és lélek üdesége és hálája sugárzo tekintetükből, hogy az Úr ilyen hosszú és boldog
házassággal áldoa meg őket, és együ kértük a minden Kegyelem Urát,
hogy őrizze és áldja meg őket továbbra is, hogy kitarthassanak egymás
melle jóban-rosszban, egészségben és betegségben földi életük végső
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másodpercéig. Még egyszer: Isten áldja, éltesse az örökiú párt, kedves
Nusika nénit és Miki bácsit jó egészségben és békességben szereeik körében!
Fazakas Csaba-Árpád lelkipásztor

Közösségépítő kiruccanás
Idén a napéjegyenlőség és csillagászati tavasz mit sem változtato az
időjáráson, és a néphit szerint, a melegért felelős Sándor, József, Benedek
zsákja is valahol útközben kiszakadt. De nincs nagy baj, a megérkeze
gólyák csak kibírják valahogy még ezt a pár zord napot, mi meg megpróbáljuk élvezni a tél utolsó napjait.
Szívesen emlékszem vissza arra a téli napra is, amikor együ kirándultunk a gyülekezeel a Túri-hasadéknál és Havasnagyfaluban. Reggel
indult a vegyes csapat: gyerekek, ﬁatalok, felnőek és idősebbek egyaránt.
Magunk mögö hagyván a várost, máris szép, természeti környezet
vezete végig a gyalui gáól egészen a hegytetőre. A magamfajta, szerpentineket és buszozást nem kedvelőknek is jól telt az utazás, ugyanis jó
kis társaság verődö össze, és folyt a beszélgetés, viccelődés. A hangos
nevetés, kuncogás vagy hahotázás, fontos ismertetőjele minden jó kirándulásnak, még akkor is, ha a buszjárművezetőt zavarhatja. -
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Amint felértünk a hegytetőre, mesebeli téli táj fogado. Gyorsan felöltöztünk és hozzá is láunk a szabadidős tevékenységekhez: volt aki sílécet ve fel, a kisebbek mind szánkóra, popsitepsire ültek, a többik meg sétáltunk, lazítounk. Annak ellenére, hogy a sípálya nem volt kellőképpen
tisztítva, gondozva, és csak fele pályán lehete lesiklani, a ﬁúk élvezték
a sízést. A hó ala roskadó fenyők, a távolban látható vízgyűjtő gát tükröző felszíne megvillantoa a vígan szánkózó gyerekek idillikus képét.
Évszaktól függetlenül, számomra mindig felemelő élmény kint lenni a
természetben. A telet meg azért szeretem, mert a patyolatszinű hótakaró
eltakarja a kevésbé szép részleteket is: a hó mindent megszépít, megtisztít.
Egy kis sportolás és falatozás, teázás után, folytauk utunkat a Túri-hasadék felé. Kerülős-kanyargós úton haladtunk és a kaland kedvéért kicsit
feltérképeztük a környéket míg megtaláltuk a megfelelő helyet. A szikla lábánál, a gyerekek rögtön játékba kezdtek, az apukák tüzet
raktak, mi pedig asztalt rögtönöztünk a sziklakőre, szánkóra. Előkerültek a batyukban megbújt ﬁnomságok: volt o ﬁnom zakuszka, szalonna,
sütemény, minden mi szem-szájnak ingere. Még bor és konty alá való is
került - Jó volt látni ahogy kicsitől nagyig együ leheünk és mindenki
jól érezte magát. Még tovább is maradtunk volna, ha nincs annyira hideg
és nem közeleg az est, úgyhogy muszály volt pakolni és hazaindulni.
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Hazafelé már csendesebb volt a társaság, ugyanis a friss hegyi levegő
és a mozgás mindenkit kellemesen elfáraszto. Szinte el is bóbiskoltam,
amikor a Feleki-tetőről felvillantak a város fényei. Este a viszontlátás reményében búcsúztunk el, remélhetőleg mielőbb kitavaszodik és akkor
majd jöhetnek a gyalogtúrák is.
László Gizella

Gyermekfarsang
Fruskák, Zsuzskák, Doroyák... járják a bolondját. I a farsang, áll a
bál, keringőzik a kanál, szól a gyerekszájból farsangkor. De mi is az a farsang?
„A farsang a vaschang bajor-osztrák jövevényszóból származik, ami
eredetileg csak a böjt elői napokat jelölte. Magyar elnevezésként a 15.
században tűnt fel.”
Időtartama: Vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig.
Rövid történelmi áekintés gyanánt írom a következőket.
Latin nyelvterületen a „carneval’” szó a farsang megfelelője, jelentése a hús elhagyása. Farsang idején a tavaszt várták (ősi örömünnepünk),
eltemeék a telet nagy evéssel-ivással. S nem teek egyebet, mint részt
veek lakodalmakban, rokonlátogatásokban, mulatságokban. Kizárólag
csak házkörüli munkákat lehete végezni. Bőségre hangolódtak, ezt megﬁgyelhetjük a táplálkozási szokásokon, jellegzetes ételeken. Például: a farsangi fánk. A farsangi fánk sokféle varázserővel van felruházva. Például:
azért kelle fánkot sütni, hogy a szél ne vigye el a ház tetejét. A rétes sem
hiányozhat a „terülj, terülj asztalkámról”, hiszen ha jól nyúlik, szerencsét
hoz.
Ebben az időszakban – a téltemetés-tavaszvárás jegyében – már az
ókori Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés táncmulatságokat, ún. Saturnalia ünnepet.
A magyar farsangi szokások a középkorban honosodtak meg. A királyi
udvarban olasz és francia hatás, míg a városi polgárság, valamint a falusi
lakosság körében német hatás érvényesült, de a szokások egyes elemeiben
megtaláljuk az antik görög, római, valamint szláv, germán pogány elemet
is. Az egyház „rossz, tiltandó szokás”-nak tartoa, de gyakran a világi
hatóságok se nézték jó szemmel a farsangi kicsapongásokat. Ám mind-
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hiába! A farsang hozzánk
nő. Kultúránk része.
Farsangi
szokások:
Vénlánycsúfolás = aki farsangkor nem talált társat,
egy évet kelle várnia.
Épp ezért farsangkor tréfásan (vagy durván) ﬁgyelmezteék a vénlányokat, vénlegényeket, hogy
i az ideje a párválasztásnak,
családalapításnak.
Ilyenkor férﬁakat öltöztettek be menyasszonynak, nagy zajt csaptak. A résztvevők, akik többnyire
csak férﬁak voltak, végigvonultak a falun, betértek minden vénlányos,
vénlegényes házhoz, és hangosan csúfolódásba kezdtek. „Elmúlo a hoszszú farsang, búsulnak a lányok. Eől a sok búsulástól ráncos a pofájuk.”
Jelmezes alakoskodás, dramatikus játék. A magyar falvakban az alakoskodók ördögnek, cigány asszonynak, katonának, koldusnak, menyasszonynak, kéményseprőnek, boszorkánynak és állatoknak (kecske, ló,
gólya, medve) öltöztek be. És ne feledkezzünk meg ez időszak hungarikumáról, a mohácsi busójárásról. A busó olyan birkabőr csuklyás, maszkot
visel, amelyet fűzfából faragnak, állatvérrel befestik. Jellegzetes ruházata
a bocskor, a csizma, a fehér vászongatya, a bundájával kifordíto birkabőr
derékban kötéllel vagy lánccal van összekötve, amelyre egy vagy több kolompot aggatnak fel, és ne feledkezzünk meg az elmaradhatatlan vállon
viselt tarisznyáról sem.
Szűk családunkban, a templomunkban, a jámbor gyerekek hős katonáknak, SWAT-osoknak, tűzoltóknak, hercegnőknek, tündéreknek öltöztek be, a keresztyén pedig jósnővé alakult. Egy fordíto világ? Igen, megengede. Hisz farsang van.
És igen, lehet zajosan is. Hisz megengede. Mert... FARSANG VAN!
Bogya Krisztina farsangoló presbiter
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Nádasmenti Kórustalálkozó a Kerekdombon
Február 18-án mi
szerveztük az év első
Nádasmenti Kórustalálkozóját, mely szám szerint a huszadik. Nagy
öröm volt a készülődés
és természetesen a zenei szolgálat elvégzése
is. Egy rövid áhítat után
kezdetét vee az esemény zenei része. Minden kórus három énekben mutaa meg bizonyságtételét, melyet gondosan, szorgalmasan készíte elő a közelmúltban. A kórusok szolgálatának keretét természetesen
gyülekezetünk két kórusa adta, így az első fellépő a vegyes karunk volt, a
Crescendo pedig zárta a sort. Gyülekezetünk két kórusán kívül összesen
öt kórus szolgált böjtfő vasárnapján: a mákófalvi református gyülekezet
vegyes kara, a magyarvistai gyülekezet vegyes kara, a mérai gyülekezet
vegyes kara, a kisbácsi gyülekezet vegyes kara és a Hídelvei Földészek
Dalköre.
Sok szép, szívet melengető kórusművet hallhatunk, melyek mindanynyiunk számára erőt és kitartást adnak a jövőbeli munkához. E különleges esemény meghívo ja volt Tóth Guman Emese, a Romániai Magyar
Dalosszövetség elnöke, aki köszöntöe és méltaa az összegyűlt kórustagokat, karnagyokat.
Az esemény után gazdagon teríte asztal várt minket, mely kórustagjaink szeretetét fejezte ki. Ezúton is szeretném megköszönni kórusaink odaadó munkáját, türelmét. Nagy szereteel várunk új jelentkezőket
mindkét kórusba, még mindig ingyenes a jelentkezés, tehát csak bátran
tessenek jönni.
Fazakas Ádám Sándor orgonista-karnagy
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Idősek klubja a Kerekdombon
Miután lezajlo a lelkészváltás, Fazakas Csaba-Árpád újonnan megválaszto lelkipásztor a hétvégi közös kirándulások megszervezése, valamint a hétvégi gyermekfoglalkozások melle az idős egyháztagokra is
gondolt, azokra, akik már nem tudnak részt venni a kirándulásokon. Az
egyházközségünk történetében első alkalommal megalapítoa Az IDŐSEK KLUBJÁT, amely már ötödik hónapja sikeresen működik a kerekdombi református templom alagsorában minden kedden 10 és 12 óra közö.
Egy forró tea és kávé, valamint teasütemény melle, változatos programmal, eseményekben gazdag időtöltéssel egyre növekvő létszámban találkozunk hetente egyszer az idősek klubjában. Gyakran énekelni is szoktunk. A zenei aláfestés sem hiányzik. Az orgonán Fazakas Ádám-Sándor,
egyházközségünk kántora játszik, mellee Varga István diakónus hegedül. Egyszóval minden alkalommal, nagyon jól szórakozunk. Hogy érzékelhető legyen másoknak is, azoknak, akik nem vesznek részt ezeken
az eseményeken, felsorolom a 2018. március hónap alkalmával az idősek
klubjában rendeze és rendezendő programokat:
Március 6., kedd: nőnapozás, tavaszköszöntő, barkácsolás. Március 13.,
kedd: történelemlecke, megemlékezés az 1848-as forradalomról. Vendégeink lesznek holland barátaink, Wim és Margriet. Március 20., kedd: vetítés,
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játékok, tombola. Március 27., kedd: húsvéti szokások és énekek, tojásfestés.
Március 8. alkalmából ajándéktárgyakat készíteek az asszonyok egymásnak. Ilyenkor mindnyájan boldogok voltunk.
Ha betöltöétek a hetvenedik életéveteket és ti is hozzátok illő társaságra vágytok, jelentkezzetek keddenként délelő tíz órakor a kerekdombi
református templomban, az IDŐSEK KLUBJÁBAN. SZERETETTEL VÁRUNK!
Tulogdi József presbiter

Világimanap a Kerekdombon
A heri Grontapu di Gado meki bun doro, dóro! (Mindaz, amit Isten alkoto, nagyon jó! 1Mózes 1,1–31 alapján) énekeltük szranan nyelven március 4-én i is a Kerekdombon, ugyanis mi is bekapcsolódtunk az ökumenikus imanapi programba, melyet idén a suriname-i asszonyok állítoak
össze. A teremte világ védelmének a fontosságát állítoák mindenki ﬁgyelmének központjába. Az imanapi istentiszteleten Suriname (amelyet
még Holland Guyanának is neveznek) multikulturális és soknemzetiségű
népével ismerkedtünk meg.
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A vetítés, a déligyümölcsökkel
megteríte asztal, az országbemutató, az asszonytestvérek felolvasása,
a suriname-i énekek (és nemcsak)
éneklése, az ananász és kókuszdió
kóstolása mind-mind közelebb hozták Suriname világát, de ami igazán
összekötö minket az o élőkkel,
és a világ valamennyi asszonytestvérével az a közös ima volt. Együ
imádkoztunk bölcsességért (hogy
felelősen bánjunk a teremte világgal), közösségeinkért, ﬁatalokért,
gyerekekért, szenvedőkért. Úr Isten
hallgasd meg imádságunkat! Masra
Gado arki wi begi.
Fazakas Erzsébet-Katalin
tiszteletes asszony

Emlékezés március 15-én
Kevés népnek adatik meg, hogy annyi szép, büszkeséggel eltöltő történelmi pillanat megünneplésére legyen lehetősége, mint nekünk, magyaroknak. És kevés népnek van úgy kiszabva a sorsa, hogy annyi szenvedés és könny árán maradjon meg szabadsága, mint a magyarnak. Védtük
Európát és közben állandóan szabadságunkért kelle küzdenünk. De
lelkiekben nagyok tudtunk maradni, erről tanúskodik az is, hogy a mi
ünnepeink sohasem a területszerzésről, más népek kárára történt gyarapodásról, hanem eszmékért való kiállásról, szabadságunk kivívására te
kísérletekről szólnak.
Március 15-ike, Petőﬁ Nemzeti dala, a magyar forradalom kitörésének
alkalma ilyen emlékünnep nekünk magyaroknak. Amikor azokra emlékezünk, akik nemcsak a magyar, hanem egyben az egyetemes szabadságért is síkra szálltak és sokszor azért életüket is áldozták. A magyar
szabadságharc elbuko, de őseink helytállása mindenkor kötelez, kötelez
arra, hogy a rájuk való emlékezéssel magunk is egy jobb világért küzd-
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jünk és imádkozzunk azért, hogy Istenünk bűneink ellenére is tartson
meg, vezessen és védő karját soha se vegye le rólunk.
Március 15-ét az idén is minden, a szabadságot szerető magyar megünnepelte határon innen és túl, és megünnepelte Kolozsvár magyarsága is.
A kerekdombi reformátusság sem maradt ki ebből a megemlékezésből.
Immáron hagyománnyá le, hogy ezen a napon a kismezői temetőben a
hősök tiszteletére felállíto emlékmű melle igehirdetéssel, szavalatokkal
és kórusok szolgálatával tesszük teljessé ezt a szent napot. Az idén Fazakas Csaba-Árpád lelkipásztor áhítatával kezdődö együlétünk, amelyben az igazság és a szabadság egységéről te bizonyságot, mely Urunk
által valóban lehetséges. Ezután a Bethlen Gábor Földész Dalárda, a Hídelvei Földész Dalárda és végül a Kerekdombi Református Egyházközség
vegyes kara énekelt alkalomhoz illő kórusműveket.
Az ünnepséget Varga István diakónus szavalatai teék teljessé, aki jól
választo versekkel érzékeltee mindenki számára az ünnep magasztosságát. A kismezői megemlékezés szeretetvendégséggel zárult.
Istenünk áldja meg a hősök emlékét és adjon nekünk reményteljes jövőt!
Dobri András lelkipásztor

2018. H ÚSV ÉT

21

Wim, Margriet és Mariee látogatása
Március 12-én, hétfőn érkeztünk Romániába. Magyarországon szép
napsütés volt, de előünk az ég besötétede. Hirtelen megjelent előünk
egy szivárvány. Az egyik széle leért a földig és nagyon közel volt az országúthoz. Olyan érzésünk volt, mintha elérhetnénk néhány méter megtétele után. Mintegy 45 percig láthauk a szivárványt. Sosem láunk szivárványt ennyit időzni az égbolton. Úgy éreztük mintha Isten ezt üzente
volna nekünk: Veletek, körülöetek vagyok utazásotokban.
Szerencsésen megérkeztünk Kolozsvárra. Kedden délelő az Anna és
Simenon Idősek Klubjában voltunk. O kokárdákat készíteünk a csütörtöki március 15-i megemlékezésre. Délután sétálni mentünk Fazakas Katalin tiszteletes asszonnyal és a gyerekeivel. Bementünk a városi busszal
a központba, onnan pedig felgyalogoltunk a Fellegvárra: rengeteg lépcső
várt ránk. Fárasztó volt, de nagyon szép. Utána a parkban sétáltunk, a
gyerekek pedig a játszótéren szórakoztak. Villamossal és busszal mentünk vissza a parókiára. Hollandiában nagyon ritkán megyünk villamossal és busszal, inkább autóval utazunk. Az autóbusz és a vonat drága. Ha
nyugdíjas vagy, akkor is kell ﬁzetned.
Másnap reggel rövid kirándulásra indultunk Kárpátaljára. O is kapcsolatban vagyunk egy magyar református lelkipásztorral. O az élet-
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körülmények nagyon nehezek, nagyon magasak az árak a háború mia.
Nagyon rosszak az utak és nincs pénz azok megjavítására a háború mia.
Emberek százait ölték meg és több mint tízezren sebesültek meg.
Szombaton visszajöünk Kolozsvárra, este operában voltunk. Vasárnap nagyon sok ismerős arccal találkoztunk a templomban. A magyar
nyelv nagyon nehéz számunkra, ezért sokat nem értheünk az istentiszteletből, de annál inkább énekeltünk Isten dicsőségére! Nem tudjuk, hogy
mit énekeltünk, de az Úr nagyon is jól tudja és érti! Istentisztelet végén
Fazakas Ádám játszo a harmóniumon. Nagyon jó volt látni, hogy ez őt
mennyire boldoggá teszi.
Hétfőn elmentünk a Menyasszony Fátyla vízeséshez, mert novemberben a csúszós út mia sem autóval, sem gyalog nem tudtuk megközelíteni.
Most végre sikerült, nagyon szép volt. Kedden délelő ismét az idősek klubjában voltunk. Délután összecsomagoltunk, mert szerdán indultunk vissza
Hollandiába. Nagyon szép pillanatokat töltöünk Kolozsváron, nagyon sok
emberrel találkozhaunk. Úton hazafalé, nagyon hálásak voltunk, hogy
nem voltak csúszósak az utak. Útközben a látvány lenyűgöző volt: hóval
boríto fák, akárcsak a mesékben. Isten gazdagon megáldo minket!
Szereteel üdvözlünk mindenkit
Wim, Margriet és Mariee

Húsvéti imádság
Drága jó Istenem! A húsvét és a feltámadás áldo ünnepének boldog öröme tölti be az egész szívemet. Sok szürke hétköznap gondja és baja közö ez a tudat volt
mindig az a szalmaszál, amibe belekapaszkodtam. Te drága Jézusom, nem maradtál
a sírban és ez biztosíték volt nekem, hogy azóta is, ígéreted szerint velem vagy.
Megnyugtató erő árad ebből a tudatból, mert kétségek és gondok közö sokszor
éreztem a Te megtartó és szabadító oltalmadat. Húsvét ünnepének áldo reggele
azt jelenti nekem, hogy megerősödik a hitem.
Gondolatban most én is o vagyok a Te üres sírod elő, fülembe cseng az evangélium szavának üzenete: „nincs i, mert feltámado”. Adj lelki látást, hogy a sírod üres, de az üres sírnak üzenete megtölti szívemet. Adj hitbeli látást, hogy ezen
az ünnepen ne az ünnepség hangulata érintsen meg engem, hanem annak áldása,
aki feltámado, és azért halt meg előe, hogy nekem öröklétem legyen. Készíts
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a templomba, hogy o bennem még jobban megerősödjék az evangélium üzenete
által a hit, hogy feltámado.
Engedj, hogy az Úrasztalánál meg is lássam és meg is érezzem, hogy a húsvéti
feltámadás és előe a nagypéntek mind az én üdvösségemet szolgálja. Add, hogy
örömmel vegyem magamhoz a bűnbocsánat jeleit az úrvacsorában. Áldj és őrizz
meg engem, és családomat ezen az ünnepen, és ez után is, hogy ne csak boldog
ünnepem, de boldog életem is legyen, azzal a tudaal, hogy a feltámado Krisztus
nem hagy magamra, Őéree kérlek, hallgass meg engem. Ámen.

Túrmezei Erzsébet

Feltámadt!
Egy édes titkom van nekem,
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt.

Húsvéti fohász
Adja Isten, hogy az Ő ereje hordozzon minket.
Az Ő hatalma tartson meg minket.
Az Ő bölcsessége tanítson minket.
Az Ő szent keze fogjon össze minket.
Az Ő védelme őrizzen meg minket.
Isten mennyei seregei oltalmazzanak meg
Minket a gonosz cselszövéseitől.
A világ kísértéseitől mentsen meg Ő.
Krisztus legyen velünk és előünk. Ámen
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Hogy kínáljuk meg a papot?
(igaz történet)
Vasárnap este mindig fáradt voltam. Talán nem csoda, hiszen volt,
amikor a férjemmel 7 gyülekezetet pásztoroltunk. Egy család meghívo
vacsorára. Nem mindig tudtam ilyenkor már eldönteni, hogy fáradtabb
vagyok, vagy éhesebb, így nem eem sokat, pedig ﬁnom volt a vacsora.
Az a mondás járja, hogy a papot kínálni kell, mert a többinek úgyis
van esze magához, de bármennyire is kínáltak, már nem tudtam többet
enni. Még maradt a tálban egy kevés, s a háziasszony megszólalt kedvesen: „Egyen tiszteletes asszony, a többit úgyis a kutya eszi meg!” Nem
akart ő semmi rosszat mondani, én mégis sokáig szórakoztam rajta. Ha én
nem eszem meg, másnak már úgysem kell, talán a kutyának még jó lesz.

„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet:
aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” Jn 11,25

Kőbe vésve...
Két barát ment a sivatagban.
Kirándulásuk alkalmával összevesztek, és az egyik barát képen törölte
a másikat, aki megsértődö, és anélkül, hogy szólt volna bármit is, beleírta a homokba:
„Ma a legjobb barátom lekevert egyet!”
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Mentek tovább a sivatagban,
egy oázishoz értek, ahol elhatározták, hogy megfürödnek. Az a
barát, aki kapo egy pofont, fuldoklani kezde, de a másik kimentee. Magához térvén, kőbe véste:
„Ma a legjobb barátom megmentee az életemet!”
Az a barát, aki lekevert egyet, majd megmentee a másikat, megkérdezte:
– Mikor megütöelek, homokba írtad. Most meg kőbe vésted. Miért?
A másik azt válaszolta:
– Mikor valaki megbánt, csak homokba szabad írnunk, hogy a megbocsátás szele eltörölje a szavakat. De ha valaki jót tesz velünk, véssük kőbe,
hogy senki se törölhesse el.
TANULD MEG SÉRELMEIDET HOMOKBA ÍRNI,
A JÓ CSELEKEDETEKET PEDIG KŐBE VÉSNI!

Gyerekszáj
Kisgyerekek gyónnak húsvét elő. Bemegy a gyóntatófülkébe az első,
megvallja bűneit, és ezzel zárja: „bedobtam a vízbe a tökmagot”. A plébános nem érti, de nem kérdez rá.
Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy bedobta a vízbe a tökmagot, s ez így megy tovább, míg az utolsó gyerek nem említi ezt a bűnt. A
plébános rákérdez:
– Te nem dobtad vízbe a tökmagot?
– Nem – feleli a gyerek – én vagyok Tökmag!

A cigány húsvétkor elmegy a misére, mert még sosem volt. Fel is veszi az ünneplő gúnyáját és elmegy. O a pap mondja a szent beszédben:
– És Jézus elmene a Gecsemáné-kertbe, s o elfogák és megvesszőzék...
Tetszik a cigánynak a szertartás, elhatározza, hogy jövőre is eljön. Úgy
is tesz, következő húsvétkor megint o van az első sorban. Mikor a pap
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odaér, hogy: „És Jézus elmene a gecemani kertbe, s o elfogák és megveszszőzék...”, a cigány bekiabál:
– Úgy kell neki, minek ment oda? Tavaly is o fogták meg!

Kedves Isten! Kérlek, tegyél még egy ünnepet karácsony és húsvét
közé. Köszönöm!
Zoli, 5 éves

Az utolsó vacsorán már volt egy
kis árulásszag a levegőben, de senki se
szólt, senki se ﬁgyelmeztee Jézust. Az
olajfák hegyén ő sírt, a tanítványai meg
aludtak. Így aztán senki se vee észre,
hogy letartóztaák, és senki se dobta
érte be magát.

Mesélj Jézus feltámadásáról!
– Jézus egy barlangban volt eltemetve – nem abban, amelyikben születe, aól sokkal messzebb –, és két vagy három római katona őrizte. Egy
bizonyos ponton a kő elmozdult, és megjelent Jézus föltámadva, mint a
szálfa. Az őrök alighogy megláák, két infarktusban törtek ki.
Krisztián, 6 éves

Patak melle mentem, azt súgta egy harcsa:
Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa.
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha előjönne,
Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nőne !

Ákom-bákom, berkenye;
Szagos húsvét reggele.
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot.
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A vak
Két, súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon kórteremben.
Egyikük minden nap délután felült az ágyban egy órácskára, hogy ezzel megmozgassa a szervezetét. Az ágya a kórterem egyetlen ablakához
közelebbi volt. A másik beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, a
plafont bámulva. Beszélgeek a családról, feleségről, gyerekekről, a katonakorukról, a nyaralásaikról, ahogy az szokásos ilyen helyzetben. Az
az ember, aki az ablaknál feküdt, minden délután, amikor felült, azzal
töltöe az időt, hogy elkezdte közvetíteni a másiknak, mit lát az ablakon
át a kinti világból. A másik ágyon fekvő embert egy idő után szinte csak
ezek a színes beszámolók tartoák életben, már alig várta őket, ez volt
minden változatosság az életében. Az ablak egy kellemes, tavacskával díszíte parkra néze. Vadkacsák és hayúk úszkáltak a tavon, és gyerekek
játszoak távirányítós játékhajóikkal rajta. Szerelmespárok üldögéltek a
színes virágágyások melle órákig, egymásba felejtkezve. Miközben az
ablak mellei beteg kimerítő részletességgel írta le a kinti világot, a másik, folyton fekvő behunyta a szemét és maga elé képzelte a látványt. Egy
meleg délutánon az ablak mellei ember egy, a parkon átvonuló karneváli
menetről beszélt. Bár a folyton fekvő ember nem halloa a zenészeket,
maga elé képzelte őket a másik érzékletes leírása alapján. A napok és hetek teltek. Egy reggel a betegeket fürdetni készülő nővér az ablak mellei embert éleelenül találta az ágyában, mert az éjjel csendben elaludt
örökre. Elszomorodva hívta a személyzetet, hogy kivigyék az elhunytat.
Amint alkalom kínálkozo rá, a korábban a belső ágyon fekvő beteg kérte,
hogy a másik ágyban fekhessen. A nővér szívesen segíte, kényelembe
helyezve o azon az ágyon, majd magára hagyta. Lassan, fájdalmaktól
gyötörve az ablak felé fordult az ember, és megdöbbenve láa: az ablak
egy tűzfalra néz. Megkérdezte a nővért, mi történhete az eltávozo szobatárssal, hogy olyan szépnek festee le az ablakon túli világot. A nővér
elárulta, hogy az az ember vak volt, nem láthaa a falat sem. Valószínűleg
csak bátorítani akarta Önt! – mondta a férﬁnak. Tanulság: igazi boldogság
boldogabbá tenni másokat, nem törődve saját helyzetünkkel.
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Köszöntés
Húsvéti verset
Mondok most el nektek,
Mit Édesanyámtól
Tanultam, mint gyermek.

A meghalt testet
Keresztről levették,
Gyócsba tekerték,
Sziklába temették.

De mint a cserépnek
Darabja elveszett,
Kiegészítettem
A hiányzó részeket.

A katonák, kik
Jézust megfeszítették,
A síró asszonyokat
Vízzel szétkergették.

Gyászt öltött magára
Az egész természet,
Midőn Krisztus Urunk
A keresztfán vérzett.

Harmadnap múlva
Megnyílt a sír szája,
Kilépe belőle
Az élet királya.

Jámbor tanítványai
Zokogva siratták,
Midőn a jó gyermek
A jó édesanyát.

Ezzel mutaa meg,
Lesz még feltámadás,
Lesz még a síron túl
Örökkévalóság.

Ébredj lélek
Ébredj lélek új örömre húsvét reggelén,
sötétség hatalmán úrrá le a fény.
Nem rejti a sír mélysége, a Megváltó él,
újjászületett az élet, s benne a remény.
E szent öröm gyújtson lángot ma is szívünkben,
ragyogja be fényével, teljes életünket.
Van élet a halál után, aki hitben él,
léte már e földön, boldog újjászületés.
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Húsvéti szokások
Németország
Ilyenkor a távol élő családtagok egy helyen, a szülőknél vagy nagyszülőknél gyűlnek össze. A háziasszonyok és a gyerekek
mindenü feldíszítik a lakást. A vázába ágakat, barkát dugnak, amit kifúrt és színesre
feste tojásokkal díszítenek. Zöldcsütörtökön
parajt, sóskát, zöldspárgát esznek, míg nagypénteken – ami munkaszüneti nap – reggel
mézet fogyasztanak, ebédre lencse, este hal kerül az asztalra. Szombaton tészta a főfogás, az igazi ünnepi étkezést a vasárnapi ebéd jelenti. Tormás sonka, kolbász, csülök és kemény tojás a böjtös hét utáni első
menü. Az elmaradhatatlan sör melle ilyenkor a tojáslikőr is bőven fogy.
A gyermekek húsvétkor a kertekben elrejte húsvéti tojások és sütemények után kutatnak, amiben a felnőek is szívest-örömest segítenek nekik.

Olaszország
Húsvétkor a tojás körül forog a világ, és csokoládén kívül marcipánból,
cukorból is gyártják, a gyerekek legnagyobb örömére. Fő tojást a szombati vacsorán esznek, de nem füstölt sonkával, mint mi, hanem egy speciális,
csak ekkor fogyaszto szalámi, a Corallina mellé tálalják fel. Az ünnep
elmaradhatatlan süteménye Itáliában a paneone, amit ugyanúgy esznek
karácsonykor is, húsvétkor is, mint mi a beiglit. A kuglófszerű süteményt
százféle változatban készítik az egyszerű mazsolástól a cukor- vagy csokoládémázasig, a marcipánostól a habos-cukorgyöngyös változatig.

Amerikai Egyesült Államok
A kisebb gyerekeknek a lányok eldugják a tojást, míg a nagyobbak egy
kosárba kapják az ajándékot. A lakást feldíszítik színes tojásokkal. I nem
szokás locsolkodni, de mind a ﬁúk, mind a lányok kapnak ajándékot. Állandó szimbólum náluk a kereszt, amely minden évben megjelenik.
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Hollandia
A hollandok tojással és virágokkal díszítik
húsvétkor az asztalt. Egy édes, mazsolával töltö,
úgyneveze Paasbrood kenyeret, hagyományos
készítményt szolgálnak fel.

Svédország
Nagycsütörtökön boszorkánynak öltözö kislányok járják végig a házakat. Ajándékba tojást visznek, cserébe csokoládét kapnak. Szombaton
az asztalt kék-sárgába, a svéd nemzeti színekbe öltöztetik, a vázába galylyakat dugnak, amelyeket kék-sárga tollpihékkel díszítenek fel. Vasárnap
reggelire tömör, kuglóftésztából készült, édes cipócskát sütnek, amit marcipánnal töltenek meg. Vacsorára ugyanaz az étel dukál, mint karácsonykor: Jansson megkísértése, azaz sózo heringgel és hagymával rako burgonya, amit tejszínnel öntenek le, úgy sütik meg. Jellegzetes svéd húsvéti
jelkép az élénk színű húsvéti virgács, amit nyírfagallyakkal és tollakkal
díszítenek. A gyerekek papírból készült, cukorkával megrako papírtojásokat kapnak. Sokan boszorkánynak öltözve kopogtatnak be a szomszédokhoz nagycsütörtökön vagy húsvét előestéjén. Az átado húsvéti
levélért cserébe gyümölcsöt vagy édességet kapnak.

Franciaország
A sonka-tojás-torma triumvirátusát nem ismerik, o ilyenkor a gyenge
bárányhús majdnem egyeduralkodó. Hozzá a tavasz zöldségeit, spárgát, articsókát, zsenge karoát fogyasztanak, amit könnyű vörösborral öblítenek le.

Húsvét-szigetek
A hiedelemmel ellentétben, a legkevésbé talán a Húsvét-szigeteken ünneplik meg a húsvétot. A szigeteket ugyanis pogányok lakják, számukra
ez az ünnep nem jelent többet egy péntekkel is megtoldo hétvégénél. Ezt
is azért „kapják meg”, mert a szigetek a katolikus Chiléhez tartoznak. A
Húsvét-szigeteknek annyi közük van e keresztény ünnephez, hogy 1722ben, épp húsvét vasárnapján fedezte fel egy arra járó holland felfedezőhajó élén Roggeveen admirálissal.
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Húsvéti menü
Fokhagymás báránycomb
1 báránycomb, 5-10 gerezd fokhagyma, 2
evőkanál olaj, 2 dl száraz vörösbor, 1 leveskocka, rozmaring, só, bors.
3 gerezd fokhagymát átnyomok, a
többit pálcikákká vágom és a húst azzal
megspékelem. A húst bedörzsölöm sóval,
borssal és a szétnyomo fokhagymával.
Forró olajban körbesütöm. Felöntöm a
vörösborral és 2,5 dl vízzel, beleteszem
a leveskockát, megszórom rozmaringgal és 180 fokos sütőben, a levével
időnként öntözgetve mintegy 1,5 órát sütöm.

Rigó Jancsi (Rigójancsi)
7 egész tojásból készült csokitortaalap, amit
nagyobb tepsiben sütünk meg, hogy csak
ujjnyi vastag legyen. Amikor kihűlt, keévágjuk. Töltelék: 8 dl tejszín, 6 dkg kakaó, 12
dkg vaníliás cukor, 1 csapo ek zselatin. Bevonat: 3 dkg kakaóból 3 dkg cukorral főzö, 3 dkg
vajjal elkevert csokoládémáz.
A tejszínt – amit előbb pár óráig jégen
vagy jó hideg helyen tartounk – habüstben vagy porcelán tálban kemény habbá verjük és közékeverjük a kevés
vízben feloldo, átszűrt zselatint. Két jó kanálra valót félreteszünk belőle.
A kakaót összekeverjük 12 dkg vaníliás cukorral és azt lassanként a tejszínhabhoz keverjük. Az egyik lapra rásimítjuk a krémet, erre negyed cm
vastagságban rákenjük a fehéren hagyo tejszínhabot. A másik lap tetejét
a csokoládémázzal bevonjuk. 5 centiméteres kockákra vágjuk, a krém tetejére fektetjük, s vizes késsel a kockák irányában végigvágjuk. Fogyasztásig hideg helyen tartjuk.
Jó étvágyat mindenkinek!
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Tudtad-e, hogy...
A kacsahápogás nem visszhangzik – senki sem tudja miért.
A kaméleon testhosszúságának másfélszeresét teszi ki nyelvének hossza.
A ketchup Kínából származik.
Leonardo da Vinci képes volt egyik kezével írni, a másik kezével pedig
rajzolni – egyszerre.
A méhek, a teknősök és a termeszek teljesen süketek.
A sakkban használt „sakk-ma” kifejezés alapja a perzsa „Shah Mat”,
aminek jelentése: „a király halo”.
A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte.
A történelem legrövidebb háborúja Anglia és Zanzibár közö dúlt,
1896-ban. Zanzibár letee a fegyvert 38 perc után.
A vakok írását egy 5 éves francia ﬁú, Louis Braille fejlesztee ki. Braille 3 éves korában vakult meg, miközben
apja szerszámaival játszo, és az egyik kiszúrta a szemét.
Albert Einstein 6 éves korában kezde beszélni.
Az aligátorok nem tudnak hátrafelé mászni.
Az amerikai űrhajósoknál követelmény a 180 centiméternél kisebb testmagasság.
Az eddigi leghosszabb, emberi testben talált bélféreg 33
méter hosszú volt.
Az elektromos angolna elegendő feszültséget gerjeszt
ahhoz, hogy áldozatát akár 5 méterről is megrázza.
Az első e-mailt 1972-ben továbbítoák az Interneten keresztül.
Az ember nem képes nyito szemmel tüsszenteni.
Az emberi hajszál 3 kg-ot bír el.
Az indiai nők törvényesen feleségül mehetnek egy kecskéhez.
Az ollót Leonardo da Vinci találta fel.
Az ostorcsaanás igazából egy miniatűr hangrobbanás: a bojt átlépi a
hangsebességet.
Egy tehenet be lehet rúgatni, ha almával eteted.
Egy átlagos férﬁ életében 3350 órát tölt borotválkozással.
Egy doboz Coca-Cola Light fennmarad a víz színén, míg a normál változat lesüllyed.
Görögország nemzeti himnusza 158 versszakból áll. Senki nincs az országban, aki kívülről tudná valamennyit.
Limában (Peru) szobrot állítoak Micimackónak.
Pablo Picasso halva születe, a bába o is hagyta az asztalon. Picasso
nagybátyja hozta vissza a kicsit az életbe, egy slukk szivarfüst segítségével.
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Kerekdomb hívó szava
Közösségi tér, hagyományok, múlt, jövő.
A múltat megjeleníteni, jövőképet teremteni belőle nemes feladatnak
látszik.
A régi közösségeket életben tartani a ﬁatalok révén, okos szervezéssel
megoldható.
A hagyományoknak, az ünnepeknek megérteni a tartalmát, visszaadni őket a mindennapi életnek, mindenki vágyik erre.
Napi gondok, közös ügyek, közös megoldása: könnyebb, kellemesebb,
vonzóbb.
Sportolás, éneklés, családi foglalkozások – alternatívája a tévézés,
mall-látogatás, ohonülésnek.
Mindenki számára megfelelő érdekes programok, közösségi projektek
szervezése, kivitelezése, ﬁnanszírozása, hozzáértő emberek segítségével.
Mindezek legkönnyebben úgy valósíthatók meg, ha egy csapat felvállalja, foglalkozik vele. Segítséget mindig lehet találni, de az csak a működő
projektekhez rendelhető hozzá. Elindult egy kezdeményezés egy közhasznú egyesület létrehozására. Ennek a védőszárnyai ala beindulhatnak a
Kerekdomb közösségi dolgai. Első lépés a jogi személyiség megszerzése.
Pillanatnyilag a kis csoport havonta egyszer találkozik és ötletel.
A TE ötleted is megvalósítható, támogatható, kivitelezhető. Gyere és
mondd el, csatlakozz csoportunkhoz.
Első programkínálatunk a KEREKDOMBI CSALÁDNAP lesz, melyet
2018. május 27-re, vasárnap délutánra tervezünk és valószínüleg az E. Isac
iskola udvarán kerül megrendezésre. Izgalmas vetélkedőkkel, kikapcsolódási lehetőséggel, illetve gulyásfőző versennyel várjuk a kerekdombi családok apraja-nagyját felekezeől és életkortól függetlenül. További részletekkel hamarosan jelentkezünk.
A kezdeményező csapat nevében,
Bogya Zoltán
Presbiter, RMDSZ Kerekdomb kerületi elnök.
bogyazoli@yahoo.com, 0722 365 349
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Keresztelés
Az elmúlt időszakban a következő gyermekeket kereszteltük meg gyülekezetünk közösségében:
1. Resz Istvánt, Resz János Antal és Rusz Erzsébet első gyermekét,
2. Andreica Dávidot, Andreica Radu és Tussai Réka első gyermekét,
3. Szabó Andrást, Szabó Levente és Olteanu Roxana Daiana első gyermekét.
Isten éltesse az újszülöeket, szüleiket,
nagyszüleiket, keresztszüleiket!

Esketés
Az elmúlt időszakban a következő pár házasságának megáldására került sor gyülekezetünkben:
Resz János Antal református és Rusz Erzsébet református
Isten áldása legyen megkötö házasságukon!

Temetés
Az elmúlt időszakban (január–március) utolsó földi útjukra kísértük
következő testvéreinket:
1. Csatlós, sz. Petrean Mária, Királyhágó 25.
2. özv. Kilin, sz. Szabó Gizella, G. Bruno 39.
3. Fodor Mihály, Partizán 118.
4. Kovács, sz. Fábián Tünde, Kerekdombi szőlő 3A.
5. özv. Berki, sz. Réman Zsuzsánna, C. Coposu 14.
6. Kudor, sz. Magyari Jolán, Poienarilor 11.
Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak,
feltámadásba és örök életbe vete hitet és reménységet!

Új gyülekezeti tagjaink
Sok szereteel köszöntjük testvéreinket, akik gyülekezetünk tagjai lettek az elmúlt időszakban:
Rusz Erzsébet és családja, Monostori út 76/49.
Megyesi Szilárd és családja, Vigyázó 32.
Dezső Annamária és családja, J. Jaures 4/5.
Vígh Gyöngyi és családja, Királyhágó 48.
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Eseménynaptár
Január 7-én megtartouk az egyházközségi közgyűlést, melyen beszámoló hangzo el a 2017. év lelki-anyagi életéről.
Január 12-én gyülekezeti téli kiránduláson voltunk Kisbányán és a
Tordai-hasadéknál.
Január 14-én harmóniumszentelő hálaadó istentiszteletre gyűltünk egybe.
Január 14–21. közö megtartouk az egyetemes imahetet vendég lelkipásztorok és kórusaink szolgálatával egybekötve.
Január 21-én délután nőszövetségi bibliaórát tartounk.
Január 28-án Fazakas Ádám kántor-karnagy és Varga István diakónus
közös produkcióval köszöntöe a hónap ünnepeltjeit. Ez alkalommal köszöntöük 65. házassági évfordulójukon, vaslakodalmukon Deák Miklós
és Anna testvéreinket.
Január 28-án került sor az újonnan választo presbiterek ünnepélyes
fogadalomtételére.
Február 3-án vetítéssel egybekötö bibliaórát tartounk a presbiterek
számára.
Február 10-én, szombaton a gyülekezet 36 tagjával családos téli kiránduláson voltunk Havasnagyfalu és Túri-hasadék úticélokkal.
Február 11-én gyerekfarsangi tevékenységre került sor.
Február 11-én délután vetítéssel egybekötö nőszövetségi bibliaórát
tartounk.
Február 18-án házigazdái voltunk a Nádasmenti Kórustalálkozó újabb
alkalmának, melyen hét gyülekezeti kórus ve részt.
Február 25-én Rigmányi István operaénekes köszöntöe a hónap ünnepeltjeit.
Március 4-én megszerveztük helyi szinten is a Női Világimanapot,
melyen 36 személy ve részt.
Március 11-én vetítéssel egybekötö bibliaórát tartounk a presbiterek számára.
Március 15-én a kismezői temetőben megemlékezést tartounk a
1848–1849-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Vegyes karunk és a
két földész énekkar szolgált, illetve versek hangzoak el. Az együlétet
szeretetvendégséggel zártuk.
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Március 18-án köszöntöük ünnepeltjeinket, melyen ünnepi műsort
állíto össze Fazakas Ádám kántor, Varga István diakónus és Szabó Szilvia II. éves orgonaszakos egyetemi hallgató.
Március 24-én, szombat délelő a vallásóra keretében tojásírásra, húsvéti tojásfestésre került sor.
Március 25-én vasárnap nőszövetségünk 16 tagja szeretetcsomagokat
vi a bágyoni öregohon lakóinak. Áldo szolgálat, örömteli együlét
volt.

Családlátogatás
Az elmúlt hetekben, hónapokban presbiterek és konﬁrmandusok családjait látogaam meg. Hálás vagyok a beszélgetésekért, a szereteeljes
fogadtatásért. Hiszem, hogy az igeolvasás és közös imádság által is közelebb kerültünk Megváltó Urunkhoz.
A családlátogatás folytatódik. Telefonon vagy személyesen fogok jelentkezni és egyeztetni veletek a családlátogatás napjáról. Meggyőződésem, hogy
sikerül ilyen pontos szervezéssel elgördíteni minden akadályt a családlátogatás útjából.
Természetesen, személyes megkeresés esetén, nyito vagyok bármikor
időt szakítani és meglátogatni a családlátogatást igénylőket.
A lelkipásztor családlátogatása melle bátran vegyék igénybe Varga
István diakónus szolgálatait, aki látogatásai rendjén szívesen olvas fel a
Szentírásból, imádságos könyvekből, illetve jelezzék egyházközségünk
lelkészi hivatalában, hogy kik igénylik diakónus szolgálatát (betegágyon
fekvők, özvegyek, magányosak, kórházból hazakerültek stb…). Szintén idős
testvéreinknek, műtét után lábadozóknak keretjárókát, tolókocsit, könyökjárókát tudunk kölcsönözni.
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Határozatok
1. Az évi egyházfenntartói járulék összege a jövedelem egy százaléka, nem kevesebb mint 75 lej. Kisnyugdíjasok, betegnyugdíjasok
stb. esetében az egy százalékot számoljuk. Halmozoan hátrányos,
nehéz szociális helyzetben levő testvéreinket kérés alapján a Presbitérium sajátos, kedvező elbírálásban részesíti.
2. Minden hátralékot ﬁ zető személy az aktuális év minimál egyházfenntartói járulékával kell számoljon. A hátralékot tehát úgy számoljuk ki, hogy a presbiteri határozatban meghatározo minimális egyházfenntartói járulékot (jelen esetben 75 lejt) beszorozzuk a
hátralékos évek számával.
3. 20 éves kortól lehet ﬁ zetni az önkéntes egyházfenntartói járulékot,
akik egyházközségünk tagjai akarnak maradni. Ellenkező esetben
jelezzék ez irányú döntésüket. A Presbitérium határozata alapján,
akik három vagy annál több év hátralékot halmoznak fel, kikerülnek automatikusan az egyházközség nyilvántarto tagjai közül.
Hátrálékuk rendeztével, újra egyházközségünk teljes jogú tagjai
lesznek.
4. Akik több mint 10 évnyi hátralékot halmoztak fel, élhetnek a Presbitériumnak határozaban kimondo kedvezményes ajánlatával,
miszerint személyenkénti 750 lej beﬁ zetésével egyházközségünk
teljes jogú tagjai lesznek és hátralékuk rendeződik.
5. Akik a gyülekezetünk területén éltek, reformátusok voltak, nem
tartoztak egyik református gyülekezethez sem, s egyházközségünkben igénylik a temetési szolgálatot, 1500 lejt kell ﬁ zetniük.
6. Gyülekezetünkben nincs keresztelési-, esketési- és temetési díj.
Aki egyházközségünk nyilvántarto tagja és napirenden van az
egyházfenntartói járulék kiﬁ zetésével igénybe veheti ezen szolgálatokat.
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Gyülekezeti alkalmaink
Idősek Klubja keddenként 10–12 óra közö!
Bibliaóra csütörtökönként du. 18 órától. A Józsué próféta könyvét
tanulmányozzuk.
Csütörtök 17 órától énekpróba a nagykórusnak.
Csütörtök 19 órától énekpróba a CRESCENDÓNAK.
Szombaton 11 órától vallásóra.
Szombaton 17 órától I. éves konﬁrmációi előkészítő.
Szombaton 18 órától istentisztelet.
Vasárnap a délelői istentisztelet ala gyerekfoglalkozás.
Vasárnap 17 órától II. éves konﬁrmációi előkészítő.
Vasárnap du. 18 órától istentisztelet.
Vasárnap 18.30 órától iúsági bibliaóra.
Várunk mindenkit nagy-nagy szereteel ezen alkalmakra.

Figyelmetekbe ajánljuk
Húsvéti tálentumvásár!
A beígért húsvéti tálentumvásár 2018. április 3-án, kedden húsvét III.
napján a de. 10 órától kezdődő istentisztelet után lesz!!! Ne feledjétek: hozzátok
magatokkal a szorgalmasan gyűjtö tálentumokat, hogy ajándékokra, játékokra válthassátok be őket! Várunk!

2 százalék!
Idén is fel lehet ajánlani a tavalyi évre már levont jövedelemadótok két
százalékát egyházközségünk javára, akik az elmúlt évben hivatalosan bejelente munkaviszonyban voltatok országunkban akár állami, akár magánszférában és adóztatok jövedelmetek után. 2000 lej fölöi nyugdíjjal
rendelkezők is, mivel azt is megadózzák, kitölthetik az űrlapot és felajánlhatják egyházközségünk számára. A begyűlő összeget diakóniai célokra,
konkrétan akadálymentes lépcsőfeljárat készítésére fogjuk fordítani. Előre
is köszönjük felajánlásotokat. Űrlapok a Lelkészi Hivatalban.
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Gyűjtés Németi Gabriella számára
Ő egy 15 éves lány, a Kolozsvári Református Kollégium IX. osztályos
tanulója. Teljesen árva és súlyos egészségügyi problémákkal küszködik,
melynek következtében amputálni kell a jobb lábát. Ezen életmentő műtétre Budapesten kerül sor húsvét után. Járuljunk hozzá a műtéel járó
anyagiak előteremtéséhez s az ő gyógyulásához lehetőségeink és szívünk
szerint, illetve hordozzuk imáinkban az ő életét, műtétjét és felépülését.
Adományaitokat a templom bejáratánál elhelyeze dobozba juassátok el.
Isten áldjon Benneteket!

Konﬁrmáció és kiskonﬁrmáció!
Konﬁrmáció: április 14. szombat KIKÉRDEZÉS és április 15. FOGADALOMTÉTEL ÉS ÚRVACSORA.
Kiskonﬁrmáció: május 21., PÜNKÖSD II. napja délelő.

Gyülekezeti majális és testvérgyülekezeti kapcsolatok
kiépítése és megerősítése
2018. április 29-én megerősítjük Magyarfodorházával a testvérgyülekezeti kapcsolatunkat, illetve ünnepélyes keretek közö testvérgyülekezeti
kapcsolatot létesítünk és megállapodást írunk alá Sövényfalvával. Délután Bogártelkén bográcsozás, focimeccs, nótázás.

Haloi megemlékezések
Szereeitekre való emlékezés rendjén lehetőség szerint ne istentisztelet
elő, hanem előe való napon, napokban szóljatok a Lelkészi Hivatalban.
Mindezt azért, mert a lelkipásztornak ki kell keresnie a temetésen elhangzo Igét, éneket kell választania s néhány odaillő gondolatot kell megfogalmaznia.

Nyári táboraink Bogártelkén
1. Morzsa tábor (óvodásoknak): 2018. június 15–17.
2. Vallásórás tábor (I–VI. osztályosoknak): 2018. június 25–29.
3. Iúsági tábor (VII–XII. osztályosoknak): 2018. július 9–13.
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Húsvéti ünnepkör
2018. március 30.: NAGYPÉNTEK
De. 10 órától ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás
Du. 13 órától úrvacsora betegeknek
Du. 18 órától istentisztelet.
2018. március 31.: NAGYSZOMBAT
Du. 18.00 órától bűnbánati istentisztelet
2018. április 1.: HÚSVÉT I.
De. 10 órától ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással
Du. 18 órától istentisztelet
2018. április 2.: HÚSVÉT II.
De. 10 órától istentisztelet
Du. 18 órától istentisztelet
2018. április 3.: HÚSVÉT III.
De. 10 órától istentisztelet, húsvéti tálentumvásár.
Du. 18 órától istentisztelet
Ünnepi legátusunk Baciu Marius II. éves teológiai hallgató lesz. Hordozzuk imáinkban az ő életét, hogy áldo szolgája lehessen Gondviselő Atyánknak. Lehetőség szerint támogassuk őt anyagilag is tanulmányai végzésében az erdélyi szép
legációs hagyományunkhoz igazodva.
A lap ingyenes. Szereteel várunk adományokat
a kiadási költségek fedezésére.
Kiadja a Kerekdombi Református Egyházközség
E-mail: kerekdomb@freemail.hu
Telefon: 0264-435205
Szerkesztő: Fazakas Csaba Árpád
Korrektúra: Jakab Márta
Készült az Erdélyi Református Egyházkerület
Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában
Felelős vezető: Dávid Zoltán

