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Drága karácsony, de nagyon!
Lekció: Lk 2,1–20
Textus: Jn 1,14a: Az Ige testté lett, közöttünk lakott,
és láttuk az ő dicsőségét.

Mosolyogva olvasom gyermekeimnek az „angyalnak” címze levelét,
a karácsonyra kért ajándékok listáját. Piros verda is kell, továbbá Mancs
őrjáratos játék, kuﬂis kártyajáték, Barbie kutyussal, fürdetővel, pórázzal,
tányérral, kutyacsontokkal és sok-sok ruhával a babának – szerepel többek közö a hosszú listán… No, kedves angyal, jó sokba kerül majd neked, ha mindezeket el is hozod a várakozással teli gyerkőcöknek! Nagyon
várják ám ezeket az ajándékokat. Szóval drága karácsonynak ígérkezik az
idei is, az biztos. Legalábbis a hosszú ajándéklista erre készít fel testiekben-lelkiekben. Szóval nem (csak) egy gondolat bánt engemet…
Karácsonyi szolgálataimra készülök. Akad bőven. Olvasom: Az Ige
tesé le, közöünk lako, és láuk az ő dicsőségét… Szívem összeszorul, és ajkam kimotyogja e szavakat: a karácsony legszebb és legértékesebb ajándéka a tesé le Ige, Jézus Krisztus születése. Ajándékul kapta a
Megváltót e sötétségben, bűnben-szennyben vergődő világ, hogy úá és
világossággá legyen számára, bűneire pedig váltságot hozzon. Tisztában
vagyok azzal, hogy szép és igaz e gondolat, de az utóbbi évek biznisz-
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karácsonyának semmi köze (sajnos) a Jézus Krisztus születéséhez… Ez
nagyon lehangol, de nem hagyom magam, tovább vívódok magamban és
magammal…
Visszatérve a tesé létel csodájához: mindmáig ámulatba ejt a születés csodája, mikor új élet jelenik meg a földön. Feleségemmel harmadik
gyermekünk érkezésére várunk. Adventben élünk, és karácsonyra várjuk
kislányunk születését. Ez idei karácsony számunkra más lesz, az biztos.
Nem készülünk nagy ajándékvásárlási hajszára, nem fogunk mindenkinek télapócsokit adni, szaloncukrot vásárolni, nem tudom, mi lesz a piros verdával és Mancs őrjáraal sem, mi egyszerűen szeretnénk megélni
a családunkban a legfőbb, legcsodálatosabb hírt: Üdvözítő születe ma
néktek... Megszülete a Krisztus, az Élet fejedelme, akit régóta várunk.
De reméljük, hogy hálával a szívünkben mondjuk mindezek után: és a
lányunk is világra jö, akit már nagyon vártunk (megj. lehet mikor e sorokat olvasod, már meg is szülele ☺)… Felcsillan a szemem, és nagyot
dobban a szívem: de jó, hogy még mindig a számomra legdrágább ajándék
és legnagyobb csoda az ÉLET.
De nincs élet Krisztuson kívül, tudod-e, testvérem? Krisztus váltsága
és áldozata hozta közel a mennyet, az örök életet, az igazi életet. Ha ezt
nem fogadod el, akkor a földi léted a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra
szórakozás beatricés gondolatára épül, s kiesik a látókörödből a Krisztus
által legyőzö halál utáni mennyei öröm és boldogság. Hiába valósítod
meg önmagad, ha lelkedben kárt vallasz. Hiába költesz két havi ﬁzetést
ajándékokra, ha nem mondasz igent a KRISZTUSI ÉLETRE mint legdrágább ajándékra.
Mindmáig furcsállom a napkeleti bölcsek ajándékát: aranyat, tömjént,
mirhát, azaz földi kincseket viek a világ Megváltójának, aki maga az
AJÁNDÉK, akinek nem volt szüksége semmi kincsre, hiszen mindannyiunknál gazdagabb volt… A legjobb, legáldásosabb dolog történik a bölcsekkel, ami emberekkel történhet, és ők kincsesládákkal felpakolva érkeznek Jézushoz. Az AJÁNDÉKNAK nincs szüksége ajándékra. Az ajándék azért adato, hogy örömöt szerezzen a megajándékozonak, hogy
önmagát kínálja fel és adja oda másoknak.
Kedves ünneplő testvérem! Mennyei Atyánk, az Ajándékozó elküldte Egyszülö Fiát, a legdrágább Ajándékot neked, hogy igaz, lelkiekben
gazdag karácsonyod legyen. Elküldte, hogy ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja ne halványabban égjen életedben, hanem ugyanolyan erőteljesen és tisztán mindenkoron. Elküldte, hogy a csendes éj megnyugtató
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dallama örökké daloljon lelkedben. Elküldte, hogy elvegye idegességed,
fáradtságod, rohanásod, hogy félretegye pénztárcád, bankkártyád, és
visszaadjon téged családodnak: férjednek, feleségednek, gyermekeidnek,
unokáidnak, testvérednek, idősödő szüleidnek, nagyszüleidnek, hogy
együ örvendezzetek egymás melle az ÉLETmentő Krisztus születésének. A mindannyiunk által jól ismert és kedvelt Baywatch sorozat sztárjai
sok emberi életet menteek meg a vízbefulladástól. Krisztus születése és
váltsághalála nélkül mi is belefulladnánk a bűn fertőjébe, s onnan már
nincs menekvés.
Végül Mennyei Atyánk elküldte e földre Jézus Krisztust, hogy közöttünk lakozzon, elküldte, hogy rendet teremtsen a szívekben-lelkekben és
fejekben. Bőven akad tennivalója, akárcsak Jeruzsálembe való bevonulása
rendjén a templom megtisztításakor. Sok hamis, mesterkélt fény, üres és
értéktelen ajándék kerül a piacra. Jézus szomorkodik mikor látja, hogy
a karácsony vásár és biznisz, az ajándékvásárlás pedig kötelező pótcselekvés év végéhez közeledve. Kevés idő marad egymásra, beszélgetésre,
éneklésre, a Megváltó köszöntésére, mert kell készülődni, hogy minden
tökéletes legyen.

4

LÉTEZÜNK

Sajnos tökéletesen sikerül kifulladnunk karácsonyra, és tökéletesen sikerül megfeledkeznünk a karácsony lényegéről: az AJÁNDÉK megvan,
fogadd el és oszd meg másokkal is! I fog lakozni köztünk Krisztus, ha
befogadjuk életünkbe, és teret adunk neki szereteeljes és békességteremtő szolgálatát elvégezni. Annyira szükségünk van igaz szeretetre és békességre, hisz sok családi élet éppen ilyen sebekből vérzik: nincs szeretet
és békesség, mert nincs idő egymásra, mert sok a munka, mert kell a pénz,
mert a Sátán teljesen összezavarta gondolatainkat, s ő irányít minket. Jézus közösségében Sátán-mentes övezet kiépítésén munkálkodunk, hisz a
szeretet épít, megbocsát, remél, és soha el nem fogy.
Jöjjetek el karácsonyban is kapni ebből a soha el nem apadó önzetlen
Szeretetből, a megszülete és majdan bűneinkért meghalt és feltámado
Krisztus megtörete testének és kiontato vérének jegyeiből az úrvacsora
által, jöjjetek, mert Istenünk gazdagon meg akarja ajándékozni életetek
szereteel, békességgel és reménységgel. Hagyjátok ohon földi kincsesládátokat, jöjjetek családotokkal ünnepet szentelni a születe Szentnek.
Jöjjetek, hogy együ énekeljük az angyali sereggel: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
Kívánok mind a magam, mind a családom nevében a legfőbb Ajándék
megtalálásában és a Vele való közösségben gazdag és áldo karácsonyt,
soha el nem múló szeretetet és békességet, s majdan az Úr akarata szerint
az Úr kegyelmében és vezetésében gazdag, boldog új esztendőt. Így lesz
valósággá számunkra a drága, de nagyon drága karácsony a Jézus Krisztus tesé létele és közöünk lakozása által.
Fazakas Csaba Árpád lelkipásztor

„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen o az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”
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Bemutatkozik a segédlelkész
Kedves gyülekezet!
A nevem Ferenczi Zoltán, Sepsiszentgyörgyön szüleem 1990. augusztus 2-án. Tanulmányaimat a szülővárosomban végeztem. Sikeres éreségi
vizsga és felvételi után a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatója leem, majd a hét év tanulmány elvégzésével – amelyből egyet a heidelbergi Ruprecht Karls-egyetemen töltöem ösztöndíjasként – sikeresen
teljesíteem az I. lelkészképesítő vizsgát. Az idei évben segédlelkészként
lehetőségem adódik a kerekdombi gyülekezetben dolgozni, szolgálatokat
vállalni, tanulni, tapasztalni a lelkipásztori munka és hivatás kihívásait,
örömteli pillanatait.
Büszke és hálás vagyok családomért, akik mindig és mindenkor melleem állnak és támogatnak. Szüleim, Judit és Csaba Elemér vallásukhoz
híven református hitben neveltek, így 1990. december első napján megkaptam a szent keresztség sákramentumát, majd 2004. március 28-án a
sepsiszentgyörgyi Belvárosi Református Egyházközségben bizonyságot
teem hitemről. A vallásos nevelés melle belopták szívembe a népzene
és néptánc iránti szeretetet, hagyományaink és értékeink fenntartásának,
gyakorlásának fontosságát. Testvérem, László (Ferenczi) Eszter példaként
jár előem, hiszen ő is az ohon láto értékek szerint éli családi életét férjével és gyermekeikkel. Istennek hála, tanulmányi éveim ala megismerheem társam, akit mellém rendelt az Úr, Ferenczi (Jeremiás) Evelin Kiit,
akivel idén május 12-én fogadtunk örök hűséget egymásnak.

6

LÉTEZÜNK

Immáron a negyedik hónap gyülekezeti munka után hálás szívvel
nyugtázhatom, hogy döntésem, miszerint ezt az évet i szeretném eltölteni, helyesnek és jónak bizonyult. A pezsgő gyülekezeti élet, ütőképes,
minden nehézséget és feladatot megoldó munkaközösség, határozo, letisztult és életképes értékrend mind-mind azt jelzik, hogy ebben a gyülekezetben Isten Lelke megszólítja, cselekvésre készteti s egyszersmind
szolgálatra ösztönzi gyermekeit.
A magam nevében áldásokkal gazdagon díszíte karácsonyi ünnepkört kívánok. Legyen minden perce a családunk, baráti körünk, rokonaink épülésére, hogy így tudjuk várni a testet öltö Igét, a Megváltónkat,
aki miéreünk, mindnyájunkért születe.
,,És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy
örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert születe néktek ma a
Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2,10–11)
Tiszteleel,
Ferenczi Zoltán

Kardos Andrea

Karácsony
A szeretet nem csupán egy napra kell szóljon,
Minden napon a szívedben daloljon!
De van egy este, mikor összeül a család,
S igazi melegség tölti meg a szobát.
Anya süt-főz szorgosan,
Az asztalt megteríti szépen, gondosan.
Mindenki izgato, megszólal a csengő,
S szobában áll már a feldíszíte fenyő.
A család körbeállja, csillognak a szemek,
Az ajándékbontást várják a gyermekek.
Közösen mondanak el egy-egy imát,
Ezután meglesik a csomagok titkát.
Ha egész évben nem is, de most van idő egymásra,
Mindenkinek szüksége van egy kis megnyugvásra.
Ma este, barátaim, szánjunk időt mi is a családra,
De ne feledjük: Nem csupán egy napunk van a boldogságra!
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Karácsonyi legátus bemutatkozása
A nevem Kondor Ádám. 1995 március 5-én Sepsiszentgyörgyön láam
meg a napvilágot. Két bátyám van, Szabolcs és Bence. Sepsziszentgyörgyön
a Székely Mikó Kollégiumban tanultam. Akkor azt mondták, hogy el kell
dönteni, hogy mivel szeretném keresni a kenyerem felnőként. Úgyhogy
én is elgondolkoztam rajta. Jó sokat. Majd egy vasárnap délelő, amikor a
templomból sétáltam hazafele, eldöntöem: én lelkipásztor szeretnék lenni. Istent szolgálni főállásban. Ezen döntésem fényében egyértelmű volt,
hogy a Református Kollégium teológia szakára kell felvételiznem, és o
is végeztem el a gimnáziumot. A sikeres éreségi után is kitartoam az
elképzelésem melle, és felvételiztem a kolozsvári teológiára.
Azt már az elején tudtam, hogy az út hosszú és nehéz, tanulással
és dolgozatírásokkal tarkíto lesz. Viszont ennek ellenére belevágtam.
Most már ötödéves hallgató vagyok a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézetben. A felén túl vagyok,
szereztem új barátokat.
A szerelem is i talált rám
feleségem, Kondor (Antal)
Enikő személyében. Ő jelenleg a kolozsvár-alsóvárosi egyházközség segédlelkipásztora.
A legációkra mindig is
úgy tekinteem mint érdekes színfoltokra az egyetemi életben. És próbálom így
megélni ezeket a szolgálati
lehetőségeket. S általuk bejárni és megismerni az erdélyi gyülekezeteket. Kolozsváron még nem voltam legátus, ezért is örülök különösen, hogy kerekdombi legátus leem
idén karácsonyra.
Tiszteleel,
Kondor Ádám

8

LÉTEZÜNK

A szeretet soha el nem múlik…
Mit jelent az a szó, hogy szeretet? Engedjék meg, hogy néhány példával
szemléltessem, mit is jelenthet ez a szó. Valahogy így:
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem
vagyok egyéb, mint díszleervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megteríte asztalt
készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb,
mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhán vagy az öregek ohonában segédkezem, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó
angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a
templomi kórusban énekelek,
de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem érteem
meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválaszto karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nemcsak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A videójátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad.
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Gyülekezeti tagjaink írták
Presbiterek bemutatkozása
Sütő Szilárd Zsolt vagyok, 1974.
június 6-án szüleem Nagyváradon.
Tanulmányaimat Kolozsváron a Brassai Sámuel Líceumban végeztem, ahol
1992-ben éreségiztem. Miután a kötelező katonai szolgálatot teljesíteem,
eleinte kereskedelmi ügynökként vállaltam munkát. Időközben megszereztem a jogosítványomat, 1996-tól taxisofőrként dolgozom.
Feleségemmel, Tündével, aki ugyancsak református vallású és ﬁunkkal,
Norberel együ járunk a kerekdombi református templomba. Dobri András tiszteletes úr megkeresését örömmel fogadtam, miszerint presbiterként
szolgáljam az egyházat. Remélem, hogy a presbitériummal közösen segíthetjük Fazakas Csaba Árpád lelkipásztor áldásos munkáját.
Sütő Szilárd

Füle Lajos

Presbiterek
(részlet)
Kinek a lelke vágyik a fényre,
kinek kenyere az Úr Igéje,
és kenyeréből másnak is szel,
az presbiter.

Kinek a templom kegyelem háza,
ohon van benne maga, családja,
bár mindenü az Úrra ﬁgyel,
az presbiter.
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Konﬁrmáció 2018
2018. április 14–15. fémjelezte napokon került sor a konﬁrmációra gyülekezetünkben. 20 ﬁatal végezte el a kétéves felkészítő tanfolyamot, és vállalta
a gyülekezet színe elő a bizonyságtételt Megváltó Krisztusáról. Volt ám
izgalom konﬁrmandusban, de szülőkben és hozzátartozókban egyaránt.
A konﬁrmációi előkészületek során sikerült meglátogatnom mindegyik
konﬁrmandus családját, sikerült megismernem a ﬁatalokat. A konﬁrmációt megelőző bogártelki táborban személyesen elbeszélgeem az iakkal,
és rákérdeztem: mit jelent számukra a konﬁrmáció, miért várják, ha várják? A következő válaszokat kaptam: felnőé válnak, komolyabban néznek rájuk, a családba mindenki konﬁrmált, ő sem lóghat ki a sorból, hitbeli
bizonyosságot jelent, mások szerint jó buli sok pénzzel, családi együlét,
kisebb esküvő és a stresszes templomi együlétek vége… Nagyon őszinte
válaszok, ﬁataljaink gondolatai a jelen és jövő egyházáról.
Az első közös úrvacsora szülőkkel, testvérekkel, családtagokkal meghatározó, nyomot hagy az emberben. Remélem, hogy még sok ilyen áldásos
együlétben lesz részük életük során. Imádkozzunk éreük, hogy biztos ismeretük mellé szívbéli bizodalom társuljon, mely együ igaz hié egyesül, s
így öntudatos, erős hitű református ﬁatalokként fogják megharcolni a hitnek
ama nemes harcát. Adja Isten, hogy gyülekezeti életünk aktív tagjai maradjanak, akik nem letudták a konﬁrmációt, hanem megélték a konﬁrmációt.
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Konﬁrmáltak:
1. Bikali Róbert András, Oltenia 4.
2. Both Bence, Vrancea 12.
3. Budai Henriea, Műhely 9.
4. Búzási Roland János, Kerekdombi Szőlő 15.
5. Koszorus Áron, Cârlova 9.
6. Koszorus Ilka, Cârlova 9.
7. Kutos Tímea, Ec. Teodoroiu 5.
8. László Ákos, Vigyázó 39.
9. Mihály Áron, Vrancea 1.
10. Nagy Ecsedi Helga Enikő, Daru 29.
11. Nyeste Tímea, Máramaros 69.
12. Oltyán Gellért, Bácsi út 4.
13. Orosz Arianna, Partizán 64.
14. Orosz Henriea, Partizán 64.
15. Pál Tamás Dávid, J. Jaures 12.
16. Ruzsa-Kiss Botond Zoltán, Pandurilor 8.
17. Pop Paul Robert, Iskola 15/11.
18. Sütő Norbert, Máramaros 36.
19. Szőke Botond, Máramaros 24.
20. Tokai Csaba Barnabás, Tr. Andreica 14.
Fazakas Csaba Árpád lelkipásztor

Konﬁrmáltak imádsága
Urunk, sok minden van, amiért hálásak lehetünk neked ezen a mai napon. Először is köszönjük konﬁrmandus csoportunkat, a jó hangulatban
eltöltö kátéórákat, az i szerze tudást, barátokat, az együ töltö időt.
Köszönjük lelkipásztorunknak az órák izgalmas témáit, a jó beszélgetéseket és az irányunkban tanúsíto sok türelmét. Köszönjük azoknak az
életét és munkáját, akik idáig vezeek és vezetnek minket. Legyen hála
szüleink, nagyszüleink és keresztszüleink szeretetéért és útmutatásáért.
Köszönjük a kerekdombi gyülekezet tagjainak, hogy befogadtak és támogatnak bennünket, hogy ebben a gyülekezetben ohonra találjunk. Istenünk, legfőképpen neked köszönjük azt, hogy ezen a mai napon együ
örülhetünk. Kérünk téged, hogy vigyázz ránk, és vezess minket és szeretteinket életünk minden napján. Ámen.
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Testvérgyülekezeti találkozó
2018. április 29-én, vasárnap népes gyülekezet seregle egybe szép kis
templomunkban, hiszen testvérgyülekezetünk tagjai elfogadták meghívásunkat, hogy együ adjunk hálát Urunknak az ő kegyelmességéért és
vezetéséért, a kapcsolatokért és egymás megsegítéséért az elmúlt években, évtizedekben. Oly jó volt találkozni a magyarfodorházi testvérekkel,
akik Gáspár Károly lelkipásztor vezetésével érkeztek, de öröm volt vendégeink sorában tudni a bodonkúti, magyarmacskási, ördögkeresztúri és
sövényfalvi gyülekezetek képviselőit, akikkel Isten és a gyülekezet színe
elő testvérgyülekezeti szerződést írtunk alá. A szerződésben felvállaltuk, hogy imáinkban hordozzuk egymás életét, szolgálatát, részt veszünk
egymás gyülekezeti jeles alkalmain, és lehetőség szerint anyagiakkal is
támogatjuk egymást.
A közös ünnepi, hálaadó istentisztelet után kimentünk Bogártelkére,
ahol együ ebédeltünk a friss csülkös paszulyfőzelékből. Utána jöhete
a dínomdánom, Bálint Gyuri bácsi húzta a talpalávalót, Belloni bűvész
pedig garantálta a jó hangulatot. Mindezeket megkoronázta a barátságos
focimeccs, mely végén mindenki kupát kapo. Reméljük, Béres Csaba sövényfalvi presbiter hamar felépül bokasérüléséből.
Hálaadással a szívünkben köszöntünk el egymástól, hisz nagyon tartalmas és áldo együlétben volt részünk ezen a napos, derűs vasárnapon. Találkozunk Magyarfodorházán, Sövényfalván, Magyarmacskáson,
Ördögkeresztúron, Bodonkúton és persze Kolozsváron.
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Tordasi Szivárvány-koncert
Amikor megtudtam, hogy kerekesszékes vendégek jönnek hozzánk a
gyülekezetbe, a szívem nagyot dobbant, nagy volt az öröm. Nem tartoam
meg magamnak ezt az örömöt, hanem megosztoam
sorstársaimmal is a Speranţa–Reménység Klubban.
Szereteel veünk részt
a koncerten, amely a kerekdombi református templomban volt május 2-án,
egy szép tavaszi délutánon.
Mindenki nagyon jól érezte
magát, bekapcsolódtunk a
közös éneklésbe, még mozogtunk is a ritmusra a tolókocsiban. Mindenki megﬁgyelt egy-egy személyt, és
csodálta a tehetségét. Rájöttünk, hogy mi is többet tudnánk tenni, de ehhez több akarat és gyakorlat
kell.
Én megtisztelve éreztem magam, mikor kezet tudtam fogni velük ezen
a találkozón. Egy csodálatos csapat volt, melyet a jókedv, szeretet és mosoly jellemze. Isten áldja meg a tordasi Szivárvány együes tagjait, további sok sikert a csapatnak!
Sarkadi Imre „Imi”

Szabadi Lívia

Fogadj el!
Tolókocsim gördül feléd,
nem tudok én állni eléd,
nem bánkódok, nem rágódok,
falak közé nem zárkózok,

s képzelt kezem nyújtom feléd,
képzelt lábon futok eléd,
képzeltem, hogy megérted:
Szeretném, ha képzelnétek!
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Szeressétek az öregeket!
Anyák napi ünnepélyünk folytatásaképpen asszonytestvéreinkkel, a
nőszövetség tagjaival meglátogauk az Erdély utcai öregohon idős lakóit, s szerény ajándékcsomaggal ajándékoztuk meg őket. Május első vasárnapjának délutánján szakítounk földi időnkből pár órát idős, öregohonba került testvéreink meglátogatására. Oly jó volt együ imádkozni
és énekelni a hitben megöregede testvéreinkkel,
akik többségében életvidámság és öröm van. Azt
hiük, hogy mi fogunk
adni ezen idős felebarátoknak, miközben igazából mi voltunk azok, akik
kaptunk tőlük, és nem is
keveset: szeretetet, mosolyt, szép énekeket, történeteket.
Köszönjük a szívélyes
fogadtatást az öregohont működtető Gál családnak, Tibornak és kedves feleségének, Ágnesnek. Isten gazdag áldása legyen életükön és áldozatos szolgálatukon az
idősek körében.

Óbecsey István

Szeressétek az öregeket!
(részlet)
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlo hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik teetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!
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Kiskonﬁrmáció
Mi is akar lenni a kiskonﬁrmáció? Sokan azt a konkrét kérdést is feltették, hogy mi értelme az egésznek, kétszer kell konﬁrmálni? Kissé vicces
válaszom ez volt: nem kétszer kell, hanem kétszázszor, kétezerszer, végtelenszer ☺ Mert a konﬁrmáció hitbeli megerősítést jelent, melyre egész
életünkben szükségünk van, így a konﬁrmáció nem egy lezárt folyamat
(igaz, nagyon sokan két év felkészítésben s majdan egy ünnepi istentiszteletben határozzák meg a konﬁrmációt). Én nem a le- és kikonﬁrmálás
áldatlan eszköze akarok lenni, hanem igenis öntudatos iakat próbálok
nevelni, felkészíteni a Krisztus szerinti életre, akik nem szégyellnek bizonyságot tenni Krisztusról, akár kétszer is kiállva Isten és a gyülekezet
színe elé.

Idén nyolc bátor iú elsőéves konﬁrmandus vállalta a bizonyságtételt
pünkösd szent ünnepének másodnapján. Pünkösdi lélekkel megtelve szólaltak meg, és az apostolok bátorságával mondták el a kiskáté kérdéseit,
bibliai történeteket, aranymondásokat, és közös éneklésben az Urat magasztalták. Csak így tovább, Andi, Bogi, Kriszta, Eszter, Mátyás, Balázs,
Misi és Zsozsó!
Örülök, hogy nemcsak az iakban, hanem a szülőkben is megértésre találtak szavaim, s pozitív visszajelzést kaptam. Lám, a Kerekdombon
konﬁrmálni jó egyszer, kétszer, annyiszor, ahányszor a lélek indít.
Fazakas Csaba Árpád lelkipásztor
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Vegyes karunk szolgálatai
Az elmúlt fél év ismét sok lehetőséget ado számunkra, hogy énekeinkkel hirdessük Isten iránti tiszteletünket. Gyülekezetünknek mindkét
kórusa igyekeze szolgálatot teljesíteni, segíteni a rendezvények szervezésében, hogy minden ékesen és szép rendben történjék, és természetesen
zenei anyanyelvünk fejlesztésével és bemutatásával is rengetet foglalkoztunk.
2018. május 20-án, pünkösd első napján az ünnepi istentiszteletet a vegyes kar tee ünnepélyesebbé, elénekelve Harmat Artúr: Szállj szívünkbe,
nagy Isten kezdetű kórusművét. Ugyanazon a napon, délután a nádasmenti kórustalálkozó alkalmával, mely Kisbácsban volt megszervezve, három
kórusmű hangzo el előadásunkban: Harmat Artúr Szállj szívünkbe, nagy
Isten; Iverson Daniel Isten élő lelke, jöjj; Ádám Jenő Jövel, Szentlélek Úr Isten.
E nemes zenés alkalmat szeretetvendégség kövee, amely a bőséges testi
eledel elfogyasztása melle lehetőséget teremte a többi kórustaggal, karnagyokkal való társalgásra is.
2018. július elsején mindkét kórusunknak lehetősége volt a marosvásárhely-meggyesfalvi gyülekezetben énekelni. Ez alkalomra egy bővebb
programot készíteünk elő, Szak Antal, Harmat Artúr, Gárdonyi Zoltán
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és Draskóczi László műveiből összeállítva. E szolgálat után szeretetvendégség következe, majd ellátogaunk az állatkertbe. Nagy öröm volt
számunkra új embereket és tájakat megismerni.
Rövid vakáció után, 2018. augusztus 26-án ismét a vegyes kar szolgált, mégpedig újkenyér ünnepe alkalmával, amikor Drazskóczy László
zsoltárfeldolgozását énekeltük: Örvendezzetek az erős Istennek. Szeptember másodikán ismét kiszállásra került sor mindkét kórusunk számára.
A sövényfalvi gyülekezetbe látogaunk el, ahol az oani ünnepelteket és
a megjelent híveket igyekeztünk boldogabbá tenni. Ezen alkalomra Szak
Antal, Gárdonyi Zoltán és Draskóczi László műveiből válogaunk össze
egy kisebb csokrot. Az eseményt bőséggel teríte asztal, szeretetvendégség és pingpongverseny zárta, ahol gyülekezetünk több tagja is elismerésben részesült.
2018. október 28-án, a reformáció ünnepén vegyes karunk Ádám Jenő
Dicsőült helyeken kezdetű kórusművét szólaltaa meg. 2018. november
negyedikén ismét nádasmenti kórustalálkozóra került sor, ezúal a magyarvistai gyülekezet láa vendégül a kórusokat. Ezen alkalom témája a
reformáció volt, ezért olyan kórusműveket énekeltünk, melyeknek dallama, az énekeskönyvünkben is megtalálható: Ádám Jenő Dicsőült helyeken;
Drazskóczy László Mondjatok dicséretet; Birtalan József Erős várunk. Ezen
nemes alkalmon dicséretet is kapo mindkét kórusunk a Romániai Magyar Dalosszövetség elnökétől, Tóth-Guman Emesétől. Ezen alkalom
után bőségesen teríte asztal várt minket.
2018. november 24-én ökumenikus kórustalálkozón veünk részt a kolozsvár-belvárosi unitárius templomban. E nemes esemény a vallásszabadság 450-ik évfordulója alkalmából került megrendezésre. Több felekezet kórusa szolgált, lehetőségünk volt hallani proﬁ és amatőr kórusokat
egyaránt. Vegyes karunk Drazskóczy László Mondjatok dicséretet és Ádám
Jenő Dicsőült helyeken kezdetű művét adta elő. Az esemény végén egy keresztelőre is sor került, mely még különlegesebbé tee ezen alkalmat. Közös éneklés után szeretetvendégséggel zárult a találkozó. Legutóbbi szolgálatunk 2018. december másodikán, advent első vasárnapján volt, ahol
Gárdonyi Zoltán Áldo az egek Ura kezdetű énekét adtuk elő.
A továbbiakban ismét sok szolgálat áll előünk, melyekre teljes erőbedobással készülünk. Istennek hála, új tagokkal is büszkélkedhetünk, de
természetesen az ajtó még nyitva áll, bátran lehet jelentkezni.
Fazakas Ádám Sándor orgonista-karnagy
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A Crescendo szolgálatai
Énekszó, jókedv, kalandok, együlét...
A Crescendo tarsolyában mindez megtalálható,
avagy a tizenhárom éves Crescendo rövid beszámolója
Mi, kórustagok szívrepesve vártuk ez évi szolgálati és csapatépítő kiruccanásunkat. És megvalósult. Két alkalommal is! (Szinte elkényeztetve
éreztük magunkat. Ha-ha-ha!)
Júniusban a határontúli testvéreinket örvendezteük meg énekeinkkel, mosolyainkkal, új lelkipásztorunkkal. A balmazújvárosiak és kerekdombiak testvéri kapcsolatát továbbra is ápolva, lelkesen veünk részt a
házigazdák közösségi napján. Ebédünk helyi különlegességek (slambuc,
szürkemarhapörkölt) kavalkádjából alakult ki. Kellemes napunk folytatódo a balmazújvárosi gyógyfürdőben, ill. a város parkjában, és befejeződö a hajdúszoboszlói családias, meghi panzióban.
Másnap szolgálat. Fazakas Csaba lelkipásztorunk hangja, gondolatai,
Urunk dicsőítése, nagysága, szeretete, kis nemzetünkért imádsága töltöe
be a balmazújvárosi istenházát. Ekkor fogalmazta meg karvezetőnk, lelkipásztorunk Dobri András kórusunk moóját: „Mi nem azért énekelünk,
mert tudunk, hanem azért, mert szeretünk!”
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Augusztusban pihenteük hangszálainkat, hogy szeptemberben a
nagykórussal egyetemben örvendeztessük énekeinkkel, mélyreható verseinkkel a sövényfalvi testvéreinket. Szeretet, jókedvű beszélgetések, ﬁnom ebéd erősítee meg a bennünket összekötő szálakat.
Októberben lelkesedés, próbák, új énekek a repertoárban. S bekövetkeze a második kiruccanásunk, hiszen megvolt a politikai akarat. November második hétvégéjén Nagyvárad utcáit róuk, nagyérdemű őseink hagyatékában gyönyörködtetve szemeinket. S néztük a százéves ünnepség
megünnepelésének előkészületeit!
Estefelé „megkóstoltuk” hazánk egyik „elit” fürdőhelységét. Jó, de
más, mint odaát.
Nagyvárad-Velence vasárnapi nyugodt, békés templomi lelkivilágát a
Crescendo Nagy Istenünk című akkordjai rázták fel. Melegséget, mosolyt,
emlékeket sikerült felébreszteni az oani öregohon lakói lelkében is. Reméljük, egy újabb testvérgyülekezeel gazdagodtunk. Mindezek nem zajlódtak le kalandmentesen. Hiszen minden egyes együlétünkkor várjuk
a kalandot. És megadatik!
A reformáció évfordulójának időszakában megkezdődö a nádasmenti
kórustalálkozó. Vista a jégtörő! Mindkét kórusunk hozzájárult az esemény
színes műsorához.
Foly-ta-tás kö-vet-ke-zik! To be continued….
Bogya Krisztina, Crescendo
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Zenés áhítatok a Kerekdombon
A zenés áhítatok lényege az igei táplálék zene által való megértése, elcsendesedés és kellemes élmény. Ezen eseményeken az Ige melle a zene
kerül előtérbe. Bevonuló darab, gyülekezeti énekek, csendes imádság ala
megszólaló művek hangzoak el. A zene, Istennek becses ajándéka, mely
alkalmas arra, hogy felemelje a gondolatokat magasrendű és nemes dolgok felé, hogy a lelket ihlesse és nemesbítse.
E nemes gondolat szellemében két zenés áhítat került megrendezésre
templomunkban: 2018. május 21-én délután pünkösdi zenés áhítatra került sor. E nemes alkalmon a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia
diákjai: Rémán Roland, Miriam Marinescu, Kővári Arany, Szabó Szilvia,
Andreea Lupșa, Papp Aila, Fazakas Ádám Sándor és tanárai: Erich Türk
és Amalia Erdős szolgáltak. Az igét Okos Rebeka Júlia legátus hirdee. Az
ünnepi műsor német, francia és amerikai harmónium- és kórusműveket
foglalt magában. Az esemény sok készülődést és gyakorlást igényelt, napi
rendszerességgel jöek a diákok gyakorolni gyülekezetünk csodálatos
harmóniumán, és sokat próbáltunk az orgonisták által alkoto kamarakórussal is. Nagy öröm és óriási lehetőség volt a diákok számára, hogy
nálunk szolgálhaak. Az eseményt szeretetvendégség zárta.
2018. október 28-án délután ismét zenés áhítatra került sor templomunkban, melynek témája a reformáció volt. Ezen ünnepi alkalmon jóma-

21

2018. K A R ÁC S ON Y

gam olyan műveket adtam elő, melyek fő dallamai az énekeskönyvünkben is megtalálhatóak, mint például: Jöjj, mondjunk hálaszót Liszt Ferenc
feldolgozásában, vagy akár Johannes Brahms korálfeldolgozása, a Szólj,
szólj hozzám, Uram kezdetű énekre. Az igét gyülekezetünk segédlelkésze,
Ferenczi Zoltán hirdee. Az igehirdetés közben lehetőség volt elgondolkodni néhány kérdésen, mely ala rövid harmóniumimprovizációk is
megszólaltak. Az esemény után bőségesen teríte asztal várta jelenlevőket.
,,Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe
csak a zene világít be.’’ (Kodály Zoltán) A jövőben szeretnénk minél több
zenés áhítatot szervezni. Hiszem és vallom, hogy a zene ereje segít közelebb vinni magunkat Istenhez.
Fazakas Ádám Sándor orgonista-karnagy

Aranyosi Ervin

Zene a hangszerben
(részlet)
A muzsika o van,
igen o él benne!
Benne is maradna,
ha zenész nem lenne!
Ő, aki a zenét
ki akarja csalni,
ki életre kelti,
s nem hagyja meghalni!

S lám a szeretet is
o él a szívekben,
s nem kelhet életre
magányos lelkekben,
mert mindegyik szívnek
szüksége van társra,
éltető erőre,
élni akarásra!

A szív is egy hangszer,
játszani kell rajta,
bár igen törékeny,
sérülékeny fajta.
Ám ha megmutatja
szépségét és báját,
zenével tölti be
belső csendvilágát.
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Kirándulások az idősek klubja közösségével
2018. június 19-én kirándulást szerveztünk Segesvárra és környékére,
Fehéregyházára a Petőﬁ-múzeumba. Segesváron megnéztük a várat és
főképpen a helyi, Segesvári Református Egyházközség idősek klubjának
tagjait látogauk meg. Áhítatot tarto Fazakas Csaba lelkipásztor a templomban, ahol a helybeliek népes csapata várt és fogado minket. Nagyon
áldásos együlét volt számunkra, és meg is hívtuk őket Kolozsvárra, hogy
látogassanak meg minket.
Úton hazafele megálltunk Sövényfalván, lelkipásztorunk volt gyülekezetében, ahol szívélyes fogadtatásban részesültünk. Sok szép látnivalóval,
áldo találkozásokkal a szívünkben érkeztünk haza. Áldo legyen a mi
Urunk, aki mindvégig velünk volt az úton, mind a 22 személlyel, így biztonságban éreztük magunkat mindvégig.
2018. szeptember 25-én ismét kirándultunk a már jól összeszoko,
lelkes „ﬁatal” csapatunkkal. Első állomásunk Válaszút volt, ahol megtekinteük a Kallós Zoltán-múzeumot, és megnéztük a helybéli, nemrég
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felújíto református templomot. A következő állomás a bonchidai kastély
volt. Megpihentünk a kissé romos állapota ellenére még mindig impozáns kastély udvarán, uzsonnáztunk, majd megtekinteük a renoválás
ala levő kastély látogatható termeit. Végül Szamosújváron megnéztük az
örmény templomot és a híres Rubens-festményt. Minden bizonnyal nemcsak a híres műalkotás mia marad emlékezetes a templomlátogatás, hanem a színes és egészen különleges túravezetés mia. Hazaindulás elő
ellátogaunk a temetőbe a híres betyár, Rózsa Sándor sírjához.
Sok élménnyel gazdagodva érkeztünk haza kis csapatunkkal, mely ez
alkalommal 23 főt számlált.
Varga István diakónus
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Nyári táborok
Idén három tábort is terveztünk gyülekezetünk vallásórásai és ﬁataljai számára. Érdekességnek számíto az első alkalommal megszerveze
Morzsa-tábor, amelyen oviskorú gyerekek voltak hivatalosak szüleikkel
együ. Oly jó volt együ lenni, bekapcsolódni a szülő-gyerek vetélkedőkbe, és önfeledten nevetni gyermekeinkkel együ.
Június utolsó hetében a vallásórásokkal, az I–VI. osztályosokkal táboroztunk Bogártelkén. Bár eső minden napra bőven juto, mégsem emia
marad emlékezetes ez a tábor, hanem főleg az inaktelkiekkel való ismerkedés, barátkozás és jó kapcsolat kiépítése mia, hisz gyakorlatilag közös
táborról beszélünk. Jó volt együ lenni, tanulni, énekelni, játszani, s láss
csodát: még a vizes fa is begyúlt tábortűzkor. Minden nagyon jól sikerült,
s gazdag élménycsomaggal meg némi sáros és vizes ruhával érkeztünk
haza. Jövőre újra találkozunk. Hajrá Kerekdomb! Hajrá Inaktelke!

Július 9–13. (hétfő–péntek) közö az iúsággal táboroztunk gyülekezeti házunkban. Tizenöt belevaló ﬁatal tele energiával és életkedvvel nem
vie túlzásba az alvást, a pihenést, és beleadtak apait-anyait: aki éjjel legény vagy éppen nagylány volt, nappal sem volt lepény☺. Jó volt látni
a ﬁatalok lelkesedését, hogy érdeklődnek a minőségi zene, színjátszás,
bűvészkedés, elsősegélynyújtás iránt. Meghívo előadóink (Máthé István
lelkipásztor, Marosán Csaba színész, Szecsődi Árpád rádiós, Deák András
rohammentős) interaktív módon bevonták az iakat a beszélgetésbe, és
gondolkodásra, teekre készteék. Fáradtan, de lelkiekben és ismeretben
gazdagodva jöünk vissza a kincses városba.
Fazakas Csaba lelkipásztor-szervező
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Küldetésre fel! Vakációs bibliahét 2018
Feladat? Küldetés? Állati küldetés? Ez meg mi lehet? – kérdezték kíváncsian a gyerekek az idei vakációs bibliahét indulásakor. Kérdéseikre
választ is kaptak a hét során, ugyanis különböző bibliai állatos történeteken keresztül újabb és újabb küldetéssel, feladaal ismerkedtek meg: segítségnyújtás (TEVEitatás 1Móz 24), engedelmesség tanulása (Dumcsizó
SZAMÁR 4Móz 22), bocsánatkérés-megbocsátás (Rádöbbentő DISZNÓK
Luk 15, 11–32), együ örvendezés (Ünnepelt JUH Luk 15,1–7).
A sok játék, éneklés, beszélgetés, kézimunkázás, imádság mind-mind
segíte nekünk ezen küldetések megértésében.
Az a legnagyobb feladat, hogy észrevegyük, miben vagyunk jók, milyen tálentumokat kaptunk Istentől a szolgálatokra, és észrevegyük, hogy
ki az, akinek ránk van szüksége. Küldetésünkben nem vagyunk egyedül,
hisz hangzik Isten bátorítása: légy erős és bátor. Ne félj, és ne reegj, mert
veled van Istened, az Úr mindenü, amerre csak jársz.’’ (Józs 1,9)
A vakációs bibliahét zárásaként ellátogaunk az állatsimogatóba. I
is sok élmény várt ránk. Megsimogathauk, megetetheük a nyuszikat,
őzikéket, lámákat, szamarakat, lovacskákat, mosómedvéket és még sok
más állatot.
Vidám, áldásos, építő hét volt gyülekezetünk számára ez a vakációs
program, melyen nemcsak gyerekek, hanem gyülekezetünk ﬁataljai és
asszonyai is egyaránt tevékenykedheek. Hálás köszönet a segítségükért,
hisz ők is vigyáztak a gyerekekre a kézimunka, játék, beszélgetés során,
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konyhában szorgoskodtak. Köszönjük a szülőknek is az együműködést,
az anyagi támogatást és azt, hogy küldték, hozták, ránk bízták gyerekeinket.
Fazakas Erzsébet Katalin küldetésvezető

Testvérgyülekezeti találkozó Sövényfalván
2018. szeptember 2-án testvérgyülekezeti találkozóra voltunk hivatalosak Sövényfalvára. Tele busszal, nagy lelkesedéssel indultunk útnak,
tudván, hogy szereteel várnak minket.
Furcsa érzés volt számomra visszamenni Sövényfalvára, és szolgálni
újra egy év elteltével. Jó volt azt látni, hogy ugyanaz a lelkes, összetartó közösség van o, amelyet egykoron én is találtam, s amely közösségben hat évig szolgálhaam. Tele templom dicsérte az Urat tiszta szívből.
Mindkét kórusunk szolgálata még ünnepibbé varázsolta együlétünket,
melyet a kultúrohonban bőséges ebéddel folytaunk.

Nagy meglepetés volt számunkra a Kökényes Néptánccsoport fellépése, és a nagy hőség ellenére az árnyékban felállíto pingpongasztal és
spontán bajnokság. Jól éreztük magunkat, nosztalgiáztunk, beszélgettünk, ismerkedtünk, és focikupát-tányért kaptunk, bár végül nem is fociztunk. Köszönjük a szívélyes fogadtatást, Isten áldja életüket.
Fazakas Csaba lelkipásztor
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Szomjas vagy?
Szegezte nekünk a kérdést a plakát, aminek a hátán egy tikkasztó melegben szomját oltó kiskutya volt. Az istentisztelet gyülekezetünk iúságának szólt elsősorban, de persze akik szívükben mindig iak maradnak,
azokat is szívesen láuk. A plakátokat időben elküldtük az egyházmegye
minden gyülekezetéhez, így sokan értesülheek a szeptember 23-án tarto eseményről.
Kora délután sürögtek-forogtak az ügyes asszonyok és iú lányok a
gyülekezetünk konyhájában, készíteék elő a ﬁnomabbnál ﬁnomabb falatokat az istentisztelet utáni szeretetvendégségre. Az iú legények pedig a
templomban készíteék elő a zenekar számára a hangosítást, és az istentisztelethez való kellékeket.
Megérkeztek a várva várt főszereplők, a mezőkölpényi gyülekezetből, és el is kezdték azonnal a hangolást és készülődést. Közben kezdtek
megérkezni a vendégek is, akik az eseményre jöek „szomjukat oltani”.
Lassan összeállt minden, és kezdődhete az iúsági istentisztelet. Imreh
Jenő lelkipásztor, a mezőkölpényiek vezetője ﬁatalos lendüleel és szívhez
szóló üzeneel hirdee Istennek Igéjét.
Sok mindenre szomjazunk a hétköznapokban is, de ami elsősorban
megelégítheti szívünk szomját, nem lehet más, mint a mi Urunk Jézus
Krisztus. Az istentisztelet ala a jobb megértés és a szemléltetés érdekében különböző képeket vetíte ki a tiszteletes, hogy az iak (és nemcsak)
számára érthetőbb legyen az üzenet fontossága.
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A szolgálatot az Élő Víz iúsági zenekar vee át. Fiatalos és lélekemelő
dalokkal teék színesebbé az alkalmat. Buzdítoák a jelenlevőket, hogy
bátran énekeljék együ a kivetíte dalszövegeket. Egy jó hangulatú közös
éneklés után feltöltekezve veünk részt az istentiszteletet követő szeretetvendégségen. A szendvicsek fogyasztása, valamint az üdítők és teák
kortyolgatása közben beszélgetések folytak. Az ember, ha megállt, és körbenéze, láthaa a generációkat szeretetben és közösségben. Vajon mit is
kívánhatnánk többet? Istennek Igéje hirdeete, majd közösen dicsőítettük Mennyei Atyánkat, és szereteel töltekezve, egy közösséghez tartozás
érzésével térheünk haza hajlékainkba.
Nem voltunk már szomjasak, éhesek sem lelkileg sem testileg. Istennek hála, mindent kirendelt számunkra a Mindenható. Lehet, hogy több
ilyen alkalomra lenne szükség? A helyed neked is megvan közöünk.
Mindig szereteel várunk! Áldo ünnepet!
Ferenczi Zoltán segédlelkész

Marosvásárhelyiek látogatása
2018. október 20-án a Marosvásárhely-Meggyesfalva gyülekezetének
kórusa és presbitériuma látogato meg bennünket. Úgy éreztük, viszonoznunk kell vendégszeretetüket, hisz július 1-jén mindkét kórusunk náluk, Marosvásárhelyen szolgált a gyülekezet közösségében.
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Zuhogó esőben érkeztek vendégeink, de a templom melegsége és biztonsága melle házigazdákként mi is igyekeztünk gondoskodni a kedves
vendégek ellátásáról ﬁnom, méltán híres kerekdombi teával, kávéval és
friss, meleg kaláccsal. Csenteri Levente, a marosvásárhely-meggyesfalvi
gyülekezet lelkipásztora hirdee Isten szent Igéjét, mely után kórusuk
szép, áldo dallamokkal köszöntöe ünnepeltjeinket, de az egész gyülekezetünket.
Eső ide, eső oda, együlétünket amúgy sem szabadtérire terveztük,
így átvonultunk a templomhoz közeli Stejarul vendéglőbe, ahol ﬁnom
ebédet fogyaszthaunk el. Felszabadult beszélgetés, ismerkedés, jó hangulat töltöe be a helyet, mely után vendégeink folytaák programjukat,
városnézésüket. Isten áldása kísérje életüket és szolgálatukat!
Fazakas Csaba lelkipásztor

Születésnapi együlét a Kerekdombon
Az idősek klubja fennállásának
első évfordulóját ünnepeltük 2018. november 20-án, kedden délelő tíz órai
kezdeel Kolozsváron, a Kolozsvár-kerekdombi Református Egyházközség
templomának alagsorában.
Amikor 2017-ben Fazakas Csaba Árpád lelkipásztor meghívást nyert a gyülekezetünk élére, első és legfontosabb
feladatának tekintee az egyházközség
ingatlanjainak a minél észszerűbb kihasználását oly módon, hogy mindenki
ohon érezze magát ezen helyiségekben, amikor a templomba érkezik.
Így születe meg az egyik ötlet: a betegek és nehezen járó egyháztagok
is hadd érezzék, hogy gondoskodnak róluk; éppen ezért akadálymentes
feljárót készíeünk, amely lehetővé teszi a tolókocsiba kényszerült egyháztagok közlekedését és a nehezen mozgó egyháztagok biztonságos járását. Közben azon gondolkodo, hogy mire lehetne a legészszerűbben
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kihasználni az alagsorban lévő helyiséget. Így születe meg az ötlet egy
nyugdíjasok, idősek klubja létrehozására.
Azóta számtalan áldo alkalommal leünk gazdagabbak. Kolozsváron jól ismert személyiségek látogaak meg bennünket. Többek közö
előadást tarto a klubban Belloni bűvészmester, Szecsődi Árpád, egyházkerületünk rádióriportere, aki bűvészmutatványokkal szórakoztaa a
vendégeket. Dr. Bakos Katalin háziorvos a helyes életmódról tarto előadást, Veress Zsombor gyógyszerész-író-világjáró, aki megmászta a Himaláját, tapasztalatairól beszélt, könyvbemutatót tarto, és a hegyvidéki
serpa népcsoport életét mutaa be.
Mint minden alkalommal, ezen a születésnapi együléten egy jelesre vizsgázo vendég várta az idős embereket a klubba. Közismert kedvencünk, a ﬁatal színész, Marosán Csaba látogato meg bennünket, aki
már több alkalommal felejthetetlen alakításával örömet szerze nekünk.
Ezen az ünnepi eseményen is testet-lelket felüdítő élményben részesültünk. Az ünnepi eseményekről nem hiányozhaak Wim és Magriet hollandiai testvéreink sem, akiknek sok mindent köszönhetünk. Mint minden alkalommal, most is a jelenlétükkel emelték az ünnepi hangulatot.
Az énekléseket Fazakas Ádám kántor orgonán, valamint Varga István
diakónusunk hegedűn kísérte. Az alkalmanként megtarto kézimunkaórákat Fazakas Katalin tiszteletesasszony szervezte.
Tulogdi József presbiter
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Idősek vasárnapja
Katalin napján, 2018. november
25-én köszöntöük gyülekezetünk
szépkorú tagjait, illetve novemberi ünnepeltjeinket. Istennek hála,
elég szép számmal jelen tudtak
lenni a 70+-osok közül, akik gyülekezetünk fontos pillérei a maguk
éleapasztalatával, áldozatkészségével és szeretetével. 235 ilyen örökiút élteünk, és kívántuk Isten
gazdag áldását életükre.
Gyülekezetünk legidősebb tagja Ghibu Katalin a maga több mint 96 esztendejével. Vinczellér Márton
bácsi, aki csekély 95 esztendejével jelen volt az ünnepi eseményen, elmondoa, hogy a hosszú élet titka a legalább napi fél liter vörösbor és az aktív
élet, mozgás. Köszönjük kedves, mosolyfakasztó őszinte szavait.
Az Ars Longa együes ünnepi műsorral örvendeztete meg minket,
melyben hegedű-, ének- és zongoradarabok szerepeltek. Tunyogi Mária és
Varga István alkalomhoz illő szavalaal készült, majd a gyülekezetet is
bevonva tanultuk meg és énekeltük el a Szeressétek az öregeket című éneket.
Az alkalom meghiségét emelte, és mosolyt csalt az arcunkra a kerekdombi idősek himnusza, melyet keddenként szereteel éneklünk a klubban. Íme i e szép dal, melyet a Kis lak áll című, megzenésíte Petőﬁ-vers
dallamára kell énekelni:

Kerekdombi nyugdíjasok dala
Elszálltak oh, az évek feleünk,
csendes szívvel nyugdíjasok le ünk.
Felnevelve gyermeket, családot,
nyugdíjasként éljük a világot.

Nyugdíjas klub, ahova eljárunk,
benne szintén ohonra találunk.
Legyen minden együ töltö óra,
szeretet és béke hordozója.

Nyugdíjasnak nincsen semmi vágya,
csak, hogy boldog legyen a családja.
Szeretetben, boldogságban éljen,
gyermekek és unokák körében.

Kerekdombi drága iú lelkek,
Minden kedden tízre ide jertek,
Mert a klubban, o van ám az élet
Melyről lemaradni kár és vétek!
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Kerekdombi időseknek klubja,
Ma egy éve volt a megnyitója,
Wim és Margriet vee a nagy ollót
És elvágta a piros szalagot!

Mostan összegyűltünk hálaadásra,
Emlékezésre, sztorizgatásra.
Hogy megköszönjük e drága ohont,
Hol bőséggel kávé, kalács, bonbon!

Mi lehet a nyugdíjas dal vége,
legyen köztünk, s a világon béke.
Adjon Isten még sok boldog évet,
békességet, erőt, egészséget.

Újabb látogatás a Kerekdombon
November 15-én, csütörtökön 17.30-ra érkeztünk Kolozsvárra háromnapi utazás után. Kedden indultunk el ohonról, első éjszaka Velburgban
(Németország) aludtunk. Második nap megérkeztünk Budapestre, ahol
egy lelkipásztor barátunknál szálltunk meg. Mindig jó barátokkal találkozni!
Kolozsvárra érkezve első este meglátoga unk egy olyan családot, akiket a kezdetek kezdetétől ismerünk, de még sosem voltunk náluk. Nagyon jól kezdődö kolozsvári újabb látogatásunk.
Pénteken reggeli után kipakoltunk. Nagyon sok mindent
hozhaunk, mert Mariee lányunk autójával jöünk, amely
kétszer akkora, mint a miénk.
Köszönjük, Mariee! Mindezek
után Fazakas Csaba lelkipásztor vezetésével elmentünk a
Colibiţa-tóhoz, Beszterce mellé.
Elég messze van Kolozsvártól,
de a tó csodálatos. Este 6 órakor
találkoznunk kelle volna egy
családdal, de hazafelé dugóba keveredtünk. Később érkeztünk a családhoz, nagyon áldo együlét volt.
Szombat reggel Ferenczi Zoltán segédlelkész vezetésével meglátogauk
a Kallós Zoltán-múzeumot Válaszúton. Voltam egyszer o, de annak már
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több mint húsz éve (Margriet), most egészen másként
néz ki. Nagyon jó volt o lenni, sok érdekességet láunk.
Utána F. Zoltánnal elmentünk Bonchidára ahol megkérdezte tőlünk, hogy voltunk-e a helyi templomban.
Több alkalommal voltunk a
Bánﬀy-kastélyban, de egyszer sem a református templomban. Találkozunk a lelkipásztorral, aki tud hollandul, tehát könnyen
tudtunk kommunikálni, nagyon sokat mesélt a régi templomról. Természetesen bementünk a kastélyba is: mindig látunk egy felújíto részt, de
még mindig rengeteg munka van. Délután
Dobri Andrást és Vilmát látogauk meg, és
elmentünk együ az Othellóra, melyet Jankó
Zsolt vezényelt.
Vasárnap reggel templomba mentünk, és találkozhaunk a gyülekezet tagjaival. A Jankó
családnál ebédeltünk, ahol Zsolal az Othellóról beszélgeünk. Délután ismét operába mentünk, ahol a Cigányszerelem című opereet néztük meg. Teljesen más, mint előző este, de ezt
is szereük.
Hétfőn délelő Fazakas Csabával és Varga
Istvánnal bementünk a városi busszal a központba. O megnéztük az 500 éves reformáció
apropóján létrejö kiállítást. Nagyon régi és
értékes tárgyakat láunk, elképesztő és egyben csodálatos, hogy milyen tárgyakat tudtak
készíteni egykoron. Ezután átmentünk a Kétágú templomhoz, ahol egy
kiállítás tekinthető meg a Hóstátról, hóstátiakról. Régi fényképeket láttunk, amelyek első romániai utjainkra emlékezteek (1987–1989). Délután
17 órakor Fazakas Ádám jö értünk, és nála vacsoráztunk. Rengeteget beszéltünk vele és Imolával. Ismét egy mozgalmas, tartalmas nap.
Kedden délelő az idősek klubjába mentünk az egyéves születésnapi
együlétre. Tavalyi fényképeket láthaunk, amikor mi nyitouk meg a
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klubbot. Születésnapi torta is került az asztalra egy szál gyertyával. Jelen volt Marosán Csaba színész is, aki vicces előadást tarto,
de számunkra nehezen volt érthető, mert nem ismerjük annyira
Erdély történelmét. Délután Wim
letöltöe a fényképeket az egyházközség számítógépjére, majd
néhányat közülük feltöltö a Facebook-oldalunkra is. A presbiterekkel
találkoztunk, beszélgeünk, majd közös vacsorára került sor. Micsoda
utolsó este!
Nagyon örülünk, hogy ismét találkozhaunk! Áldo karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánunk!
Wim és Margriet van den Vooren

Mikulás-járás
Ismét meglátogaa gyülekeztünk gyermekeit a kedves Mikulás, aki
messzi idegenből, fáradtságot nem ismerve, teli puonnyal a hátán lépe
be templomunkba. A várakozással teli gyermekek énekekkel, versekkel és
sok mosollyal ajándékozták meg kedvenc öregapójukat, és hálás szívvel
köszönték a sok szép ajándékot.
Köszönjük a Mikulás bácsi kedvességét, ambícióját, hogy évről évre
eljön a Kerekdombra, hogy örömöt szerezzen a legkisebbeknek.

Adventi vásár
Ügyes asszonykezek munkájának és szeretetének eredményeként adventi koszorúk, ajtóra kopogtatók, karácsonyi díszek és sok más vásárﬁa
került az asztalra a 2018. december 9-én tarto vásár alkalmával. A jótékonysági vásár az idősek klubjának diakóniai szolgálatát hivato támogatni és segíteni.
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Oly jó volt látni a gyerekek
és felnőek arcán a mosolyt,
amikor megszerezték, megvásárolták az ajtóra a kopogtatót
vagy éppen a karácsonyfadíszeket. E vásár által is hangolódtunk a szent ünnepre, és
együ készültünk a Krisztus
születésére.

A kereszt karácsonya
A FIKE-nek
Aki segítségül hívja szent nevét
Te állsz
A végtelenben.
Egy ismeretlen galaxisban.
Megvásároltál
Véreden.
Tied vagyok
Mindörökké.
Boldog vagyok.
Jelen vagy.
Leteed a garast
A kereszten.
A fa nem tudo megölni.
A gonosz helye a tüzes tó.
Felnézek örök emlékedre:
Kacagva szaladunk
Kezedet keresve
A Te fényedben.
Tragédiád katarzis:
ÉLET.
Kolozsvár, A. D. 2014. december 14., vasárnap
Rozsnyai László
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GYÖKÖSSY EN DR E

Karácsonyi ima
Kedves Atyánk! Ez a szenvedő világ soha sem lesz képes arra, hogy
méltóképpen ünnepelje és köszönje meg a te karácsonyi Ajándékodat. Segíts hát nekünk ebben is! A karácsony csak veled lesz igazán szent estévé,
nappá. Most azokért imádkozunk, akik emberileg magányosak lesznek
karácsony szentestéjén, és ha valamikor fájdalmas a magány, akkor ezen
az estén kétszeresen vagy tízszeresen az. Éreük imádkozunk, hogy ha
magányosak is, ne legyenek egyedül akkor, ha csak egy szál gyertya jelentsen téged, Világ Világossága, aki fénynek, vigasztalásnak, békességnek és erőnek jöél közénk.
Uram, azokért is könyörgünk, akik először töltik özvegyen ezt a karácsonyt. Múlt karácsonykor a párjuk még o ült melleük, és most azért
lesz könnyes a szemük, hogy az a csók, amit azon a karácsonyon adtak,
nem volt elég meleg. Uram, tanítgass bennünket, hogy míg élünk, meleg
szóval szóljunk! Uram, bocsásd meg nekünk, hogy sokszor úgy megyünk
el, hogy elfelejteük megmondani a másiknak: „Szeretlek, fontos vagy
nekem.”
Uram, köszönjük gyermekeinket akkor is, ha ők nem köszönnek meg
bennünket. És köszönik a gyermekek a szülőket, még akkor is, ha sokszor
már nyűgösek, öregek, morgolódók, kesergők, már kiesnek ebből a világból, mert idegenek. Kérünk adj türelmet gyermekeinknek, hogy tudjanak
hordozni bennünket öregecskén, sokszor érthetetlenül, másvilágból i
maradtnak.
Uram, hadd történjen karácsony, hogy férj a feleséget, feleség a férjet,
gyermek a szülőt, szülő a gyermeket ne csak egy napig szeresse, hanem
akkor különösképpen és jobban! Hogy te o lehess, aki a testet öltö Szeretet vagy.
Kérünk, Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis családunkban
és a „nagycsaládban” is karácsony a te szent Igéd, Szentlelked által, a te
szent asztalod fele. Ámen.
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Adventi kérés
Azt mondtam egy angyalnak, aki az év kapujánál fogado: – Adj nekem egy lámpást, hogy biztos léptekkel mehessek szembe a bizonytalansággal. Ő így válaszolt: – Indulj csak a sötétbe, és tedd kezed Isten kezébe.
Ez jobb, mint egy lámpás, és biztosabb, mint egy ismert út.
Ismeretlen szerző

A karácsonyi rózsa legendája
Hideg téli éjszaka volt, mikor az emberek látogatóba indultak az újszülö Megváltóhoz, hogy lássák őt, és átadják neki ajándékaikat. Három
bölcs jö napkeletről, mirhát, tömjént és aranyat hozo ajándékul a kis
Jézusnak. Ekkor ért az istálló ajtajához egy szegény pásztorlányka is. Nagyon szegény volt, és semmit nem tudo hozni ajándékként.
Csendesen sírdogált bánatában az ajtóban. Körülnéze, hogy legalább
néhány szál virágot szakítson, de az egész környéken nem volt egyetlenegy virág sem a hideg télben.
Egy angyal ﬁgyelte őt az ajtóban, ahogy eredménytelenül keresgél.
Megsajnálta a lányt, mikor láa milyen bánatos és elkeserede. Lábával
óvatosan félrekotorta a havat, és abban a pillanatban egy gyönyörűséges,
viaszosan hófehér rózsákkal teli bokor nő
ki a földből.
Az angyal halkan a lány fülébe súgta,
hogy ez a karácsonyi rózsa értékesebb,
mint bármilyen mirha, tömjén vagy
arany, mert a tiszta szeretet hívta életre.
A lány meglepődö a szavait hallva,
majd boldogan leszedte a rózsákat, és az
újszülö kis Jézusnak ajándékozta őket.
A gyermek hálásan és elégedeen mosolygo rá.
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Csendes éj – egy ének születésének háere
Karácsony estéjén mindenfelé felhangzik egy melódia, amit mindenki
ismer. Sokan karácsony legjellegzetesebb ismertetőjegyének tartják. Vannak olyanok is, akik teológiai üzenete mia – „Krisztus elaltatása” (Szent
Fiú, aludjál!) – nem igazán kedvelik. Eől függetlenül is vitathatatlan, hogy
a Csendes éj szorosan hozzátartozik az ünnep varázsához. A dallam bejárta
a világot. De háeréről, születésének körülményeiről is érdemes tájékozódnunk különösen azért, mert szerzőjének leszármazojai Kőszegen élnek.
Nem messze az osztrák Alpok ősi falvában, Oberndor an 1818-ban
hangzo fel először a Stille Nacht. A falu templomának orgonája karácsony
elő tönkrement. A ﬁatal katolikus segédlelkész, Josef Mohr és barátja, a
szomszédos falu kántortanítója, Franz Xaver Gruber nem estek kétségbe.
Gitárt hoztak, és ezzel a világi hangszerrel kísérve hangzo fel egy addig
ismeretlen ének a templomban: Stille Nacht, heilige Nacht. A szöveget a ﬁatal pap írta, a dallamot a kántortanító komponálta. Mindezt azért teék,
hogy a karácsonyi éjféli misét szebbé tegyék. A szükségmegoldásként keletkeze ének máig a karácsony szerves része.
Az 1900-as évek elején az oberndorﬁ templomot lebontoák, egyrészt
mert egy árvíz megrongálta, másrészt a városközpont messzebb került a
folyótól, biztonságosabb helyre, és o új templomot emeltek, közel az új
hídhoz. A lebonto templom helyén egy emlékkápolna épült, a Csendes Éj
emlékkápolna (Stille-Nacht-Gedächtniskapelle), egy közeli házban pedig
múzeumot alakítoak ki, ahová a világ minden tájáról érkeznek turisták,
főleg decemberben.
A Csendes éj eredeti kézirata elvesze, de 1995-ben felfedeztek egy kéziratot Mohr írásával. A tudósok megállapítoák, hogy a dokumentum
1820 körülről származik. Ebből állapítoák meg, hogy Mohr 1816-ban írta
a verset, mikor Mariapfarr zarándokhely templomának papja volt, a zenét pedig 1818-ban szerezte Gruber. Ez a legkorábbi létező kézirat, és az
egyetlen, amin Mohr kézírása szerepel.

Karácsonyi ajándéktippek
Az ellenségednek, megbocsátás.
Az ellenfelednek, tolerancia.
A barátodnak, a szíved.
Egy vásárlónak, szolgálat.

Mindenkinek, emberszeretet.
Minden gyereknek, jó példa.
Önmagadnak, tisztelet.
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Karácsonyi humor
A kisgyerek karácsonyeste szalad be az anyukájához a konyhába:
– Anyu, anyu, képzeld, ég a fa!
– Nem ég, kisﬁam, hanem világít!
Két perc múlva megint szalad be a kisﬁú:
– Anyu, anyu! Már a függöny is világít!
Mi az élet négy szakasza?
Amikor elhiszed, hogy van Mikulás.
Amikor már nem hiszed el, hogy van Mikulás.
Amikor te vagy a Mikulás.
Amikor úgy nézel ki, mint a Mikulás.
Az egyik rendőr kérdezi a másikat:
– Mit kaptál karácsonyra?
– Idegbajt!
– És mit adsz a feleségednek karácsonyra?
– Egérutat a sarokig.
Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak.
A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem
találják. A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban felvonyít valami
állat.
Az egyik rendőr odafordul a másikhoz:
– Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van
díszítve, akár nincs!
Móricka nagyon boldog, hogy ma van karácsony. Megkérdezi az anyját:
– Ugye, nagyon sok ajándékot kapok?
– Nem halloál még arról, hogy sokkal jobb adni, mint kapni?
– Jó, akkor adjál!
Két szőke nő cseverészik.
– Képzeld, idén a karácsony pont péntekre esik!
– Juj, remélem nem 13-ára...
A bolond apuka sétál a kisﬁával az erdőben. Megszólal a gyerek:
– Jaj, apa, de messze van még karácsony!
Mire az apa:
– Hülye vagy, ﬁam, nem is arra megyünk!
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Keresztelő
Az elmúlt évben 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
4. Tunyogi Bulcsút, Tunyogi Béla és Papp Andrea Emőke második gyermekét
5. Hasnă Maya Beatrice-t, Hasnă Cezar és László Kinga Tímea első gyermekét
6. Király Doro yát, Király Sándor Szabolcs és Máthé Hajnal második gyermekét
7. Székely Anna Kiit, Székely Szabolcs és Bogya Bíborka első gyermekét
8. Krämer Konrád Árpádot, Krämer Alexander és Dobri Réka második
gyermekét
9. Bartha Anita Imola Zitát, Bartha Róbert és Toroczkai Anna Imola első
gyermekét
10. Baga Kristófot, Baga József István és Horváth Réka második gyermekét
11. Stanciu Sonia Vivient, Stanciu Florin és Orosz Brigia Tünde első gyermekét
Isten éltesse az újszülöeket, szüleiket, nagyszüleiket, keresztszüleiket!

Esketés
Az elmúlt évben a következő párok házasságának megáldására került sor
gyülekezetünkben:
1. Resz János Antal református és Rusz Erzsébet református.
2. Baga György István róm. katolikus és Szilágyi Noémi református.
3. Kozi József Sándor református és Bross Enikő református.
4. Fazakas Mihály Zsolt róm. katolikus és Papp Csilla Gyöngyvér református.
5. Jánosi Ferencz református és Filep Tímea Nóra református.
6. Hasnă Cezar ortodox és László Kinga Tímea református.
7. Király Csaba Lóránt református és Puskás Ágota Ildikó református.
8. Gábor Erik református és Magyari Renáta református.
Isten áldása legyen megkötö házasságukon!

41

2018. K A R ÁC S ON Y

Házassági évfordulós ünnepeltjeink
Ebben az évben a gyülekezet közösségében több házaspárt is köszönthettünk jeles, nevezetes házassági évfordulója alkalmából:
Deák Miklós és Anna, 65 év: vaslakodalom
Bogya András és Edith, 60 év: gyémántlakodalom
Kilin Béla és Erzsébet, 50 év: aranylakodalom
Szőke Sándor és Éva, 50 év: aranylakodalom
Dobri András és Vilma, 40 év: rubinlakodalom
Fazakas Ferenc és Katalin, 40 év: rubinlakodalom
Isten gazdag áldása legyen házassági életükön és szereeik életén!

Temetés
Idén 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.
7. özv. Király sz. Tunyogi Erzsébet, Partizán 86.
8. Fekete Sándor, Kerekdombi 10.
9. Csegezi Ernő, Nicolae Teclu 15.
10. Kozi Béla, Szitás 3.
11. Kántor József, Dojna 37.
12. özv. Bagaméri sz. Rácz Gyöngyi, B-dul 21 Dec. 135/109.
13. özv. Csog sz. Fekete Ilona, J. Jaures 8/6.
14. özv. Varga sz. Kozma Erzsébet, C. Coposu 8.
15. Erdélyi Károly, Corneliu Coposu 158A.
16. özv. Strzalkovszki sz. Németh Margit, Vrancea 33.
17. Kocsis János, G. Bruno 39.
18. Varga sz. Balázs Éva, C. Coposu 8.
19. özv. Tóth József, Máramaros 54.
20. özv. Erdélyi sz. Szász Anna, C. Coposu 158A.
21. Bányai sz. Fodor Rozália, Bumbești 6.
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22. Bíró sz. Simon Erzsébet, C. Coposu 47B.
23. Nagy sz. Bányai Ibolya, Temesvári 4.
24. özv. Zágoni Szabó József, G. Bruno 36.
25. Szatmári Aila, J. Jaures 12/A/12
26. Hollandus József, C. Coposu 58.
27. Lazányi István, Napos 5.
28. Rusu András, G. Bruno 29.
29. Szigeti sz. Boros Ilona, Busuiocului 37.
„A földön ha elvesztem szerelmem tárgyait,
Maradjon meg melleem szerelmed és a hit,
Csak azt el ne veszítsem, mi Benned,
Ó, Úr Isten, remélni megtanít.
Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd,
Az árvát, elhagyoat gyámolítsd te magad!
A szegényt, ki remélve csak Reád néz az égre:
Úr Isten, el ne hagyd!” (MRÉ 331. ének)
Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak, feltámadásba és örök
életbe vete hitet és reménységet!

Új gyülekezeti tagjaink
Sok szereteel köszöntjük testvéreinket, akik gyülekezetünk tagjai leek
az elmúlt évben:
1. Rusz Erzsébet és családja, Monostori út 76/49.
2. Megyesi Szilárd és családja, Vigyázó 32.
3. Dezső Annamária és családja, J. Jaures 4/5.
4. Vígh Gyöngyi és családja, Királyhágó 48.
5. Özv. Székely Irén, Dojna 62.
6. Veres István János, Kerekdombi szőlő 10.
7. Nyeste László és családja, Máramaros 69.
8. Bokor Csaba és családja, Oltenia 6/A.
9. Székely Szabolcs és családja, Vulturului 19.
10. Király Sándor és családja, Partizán 42.
11. Gábor Erik, Ec. Teodoroiu 39.
12. Dániel János és családja, Sarkantyú 10.

43

2018. K A R ÁC S ON Y

Eseménynaptár
Április 15-én gyülekezetünk 20 ﬁatalja te konﬁrmációi fogadalmat
Isten és a népes gyülekezet elő.
Április 29-én istentisztelet után Bogártelkén folytatódo a testvérgyülekezeti találkozó közös ebéddel, bűvészelőadással és focimeccsel.
Május 2-án a Tordasi Szivárvány Egyesület zenekara örvendeztee
meg hallgatóságot.
Május 6-án a vasárnap délelői istentisztelet keretében köszöntöük
az édesanyákat.
Május 6-án délután a nőszövetség tagjai felköszöntöék az Erdély utcai öregohon idős tagjait anyák napja alkalmából.
Május 21-én, pünkösd másodnapján kiskonﬁrmációi kikérdezésre került
sor.
Május 21-én délután pünkösdi zenés áhítatot tartounk.
Május 27-én Marosán Csaba
színművész Dsida-verseket szavalt
a hónap ünnepeltjeinek köszöntésén.
Június 3-án gyereknap alkalmából felkerestük a kolozsvári Aksza gyermekohon árváit, akiket
ajándékokkal leptünk meg.
Június 6-án gyermeknap alkalmából ünnepi talentumvásárt tartounk.
Június 10-én gyülekezetünk Crescendo kórusa Balmazújvároson volt
kiszálláson.
Június 19-én az idősek klubjával Segesváron, Fehéregyházán és Sövényfalván kirándultunk, ismerkedtünk és lazítounk.
Július 1-jén gyülekezetünk mindkét kórusa Marosvásárhelyen a megygyesfalvi gyülekezetben szolgált.
Augusztus 12-én Magyarfodorházán a gyülekezeti nap alkalmán szolgált a Crescendo kórus.
Augusztus 27–30. közö tartouk a vakációs bibliahetet gyülekezetünkben, ahol jókedvű gyerekekkel játszodtunk, énekeltünk és tanultunk.
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Szeptember 2-án testvérgyülekezeti találkozón vettünk részt Sövényfalván.
Szeptember 22-én a konﬁrmandusokkal
összerázó
napon voltunk Bogártelkén.
Szeptember 23-án iúsági istentisztelet keretén belül
szolgált az Élő Víz iúsági zenekar, akik Mezőkölpényből
érkeztek, igét hirdete Imreh
Jenő lelkipásztor.
Szeptember 30-án köszöntöük ünnepeltjeinket, ünnepi alkalmunkon a pedagóguskórus szolgált.
Október 27-én a Szentmihály Szekere Vándorszínház társulata október 23-án megemlékező műsort ado elő templomunkban.
November 11-én a Crescendo kórus kiszálláson volt a nagyvárad-velencei gyülekezetben.
November 20-án ünnepeltük az idősek klubjának egyéves születésnapját, ezen eseményen fellépe Marosán Csaba színművész, és részt vettek holland barátaink, Wim és Margriet.
November 24-én iúsági színjátszó találkozón veek részt gyülekezetünk ﬁataljai.
November 25-én Ars Longa együes köszöntöe az időseket és a hónap ünnepeltjeit.
December 8-án az istentisztelet végén gyülekezetünk gyerekeit megajándékozta a Mikulás bácsi.
December 9-én adventi vásárt szervezünk a gyülekezetben.
December 16-án adventi tálentumvásár volt a gyülekezet gyerekei
számára.
December 16-án délután adventi zenés iúsági dicsőítés volt, majd iaink előadták A kolozsvári bíró című színdarabot. Belloni adventi és karácsonyi bűvésztrükkökkel készült, majd szeretetvendégségre maradtunk
vissza.
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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, imádságoskönyvekből, 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.

Pásztorok
Pásztorok, pásztorok,
Nagy öröm vár rátok,
Megszülete Jézuska,
Akit régen vártok.
Nem messze istálló,
Ragyog régi fényben,

O fekszik a kisded,
Mária ölében.
Egyszerű szívetek,
Nyissátok meg neki,
A szegények baját,
Ő mindig átérzi.

Jézuska üzenete
Hulló hópelyhektől
Jézuska üzeni,
gyerekek, gyerekek
Rossz ne legyen senki.
Mert a jó gyermeket
Jézuska szereti
Szent karácsony estén
Keblére öleli.
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Határozatok
1. Az évi egyházfenntartói járulék összege a jövedelem egy százaléka, mely 2019. január 1-jétől nem kevesebb, mint 85 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 ﬁzető személynek az aktuális év minimál egyházfenntartói járulékával kell számolnia. A hátralékot tehát úgy
számoljuk ki, hogy a presbiteri határozatban meghatározo minimális egyházfenntartói járulékot (jelen esetben 85 lejt) beszorozzuk a hátralékos évek számával.
3. 20 éves kortól lehet ﬁzetni 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 határozatban kimondo kedvezményes ajánlatával,
miszerint személyenkénti 10x minimális egyházfenntartói járulék
(10 x 85 lej = 850 lej) beﬁzetésével 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 ﬁzetniük.
6. Gyülekezetünkben nincs keresztelési, esketési és temetési díj. Aki
egyházközségünk nyilvántarto tagja, és napirenden van az egyházfenntartói járulék kiﬁzetésével, 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 két csoportban.
Szombaton 17 órától II. éves konﬁrmációi előkészítő.
Szombaton 18 órától istentisztelet.
Vasárnap 10 órától istentisztelet.
Vasárnap a délelői istentisztelet ala gyerekfoglalkozás.
Vasárnap 17 órától I. éves konﬁrmációi előkészítő.
Vasárnap du. 18 órától istentisztelet.
Vasárnap 18.30-tól iúsági bibliaóra.
Várunk mindenkit nagy-nagy szereteel ezen alkalmakra.

Figyelmetekbe ajánljuk
Betegeknek úrvacsora: kérjük időben (ünnepek elői napokban) jelezni ez irányú kérésüket Varga István diakónusnak vagy a lelkészi hivatalban a 0364-736832 telefonszámon. Karácsonyra december 22-én, szombaton 12 óra után visszük a betegeknek az úrvacsorát!
Konﬁrmáció: 2019. április 13., szombat kikérdezés és 2019. április 14.
virágvasárnap: fogadalomtétel és úrvacsora.
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.
A karácsony esti ünnepély a gyerekek és iak műsorával 2018. december 24-én, hétfőn lesz 18 órai kezdeel.
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Karácsonyi ünnepkör
2018. december 23., vasárnap:
de. 10 órától istentisztelet, Crescendo karácsonyi
koncert
du. 16 órától nádasmenti kórustalálkozó Mérában.
December 24., karácsonyeste
du. 18 órától istentisztelet, gyerekek és iak műsora.
December 25., karácsony I.
de. 10 órától istentisztelet, úrvacsoraosztás.
du. 18 órától istentisztelet.
December 26., karácsony II.
de. 10 órától istentisztelet, kántálási énekek.
du. 18 órától istentisztelet.
December 27., karácsony III.
de. 10 órától istentisztelet, legátus köszöntése.
du. 18 órától istentisztelet, karácsonyi igemorzsák.
December 31., óesztendő
du. 18 órától istentisztelet.
Január 1., újesztendő
de. 10 órától istentisztelet.
Ünnepi legátusunk Kondor Ádám V. 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 hagyományokhoz igazodva.
A lap ingyenes. Szereteel várunk adományokat
a kiadási költségek fedezésére.
Kiadja a Kerekdombi Református Egyházközség
E-mail: kerekdomb@freemail.hu
Telefon: 0364-736832
Szerkesztő: Fazakas Csaba Árpád
Korrektúra: Deák Szidónia
Készült az Erdélyi Református Egyházkerület
Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában
Felelős vezető: Dávid Zoltán

