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Pünkösdi imádság
Minekutána azért az első keresztyén pünkösdben oly nagy mértékben
kitöltöed a Te Szentlelkedet, én is a pünkösdnek napján Szentlelket kérek
Tetőled. Nem kérem az Ő csodatévő ajándékait, mert azok nem szükségesek az én üdvösségemre…
Azt kérem, hogy Ő szenteljen, jobbítson, igazgasson, erősítsen, vigasztaljon; azt kérem, hogy Ő tanítson engem imádkozni, sőt hogy Ő maga
esedezzék bennem kimondhatatlan fohászkodásokkal; azt kérem, hogy
szerezzen énbennem lelki örömet, Isten iránti és atyaﬁúi szeretetet, béketűrést, kegyességet, jóságot, hitet, alázatosságot, mértékletességet, és kérem, hogy vigyen nagyobb-nagyobb tökéletességre az én keresztyéni szolgálatom gyakorlásában. Azért könyörgök, hogy haszontalan, leginkább
önromboló életvitelem aláhulljon a lezárt, bűnös múltam szakadékába, és
a pünkösdi dünamisz ereje és munkája által hasznos és használható lehessek az Úr szolgálatában.
„Jövel, Szentlélek Úr Isten, töltsd bé szíveinket éppen
Mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal.
Melynek szentséges ereje nyelveket egyező hitre
Egybegyűjte sok népeket, kik mondván, így énekeljenek:
Alleluja, alleluja.” Ámen.
GYÜLEKEZETÜNK MINDEN TAGJÁNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS PÜNKÖSDÖT KÍVÁNUNK!
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Pünkösdi gondolatok
Hasonlatosképpen pedig a Lélek is
segítségére van a mi erőtlenségünknek.
Róm 8,26

Pünkösd szent ünnepe kissé váratlanul kopogtat lelki ajtónkon. Nyakig vagyunk stresszel és rohanással, ballagásokra, évzárókra, konﬁrmációkra, esküvőkre készülünk, a jól kiérdemelt szabadság után sóvárgunk,
és persze nagyon fáradtak vagyunk a napi megfeszíte munka nyomán.
Vajon jut-e időnk, energiánk ünnepelni? Jól jön-e az ünnep? Kell-e nekünk
pünkösd? Mit is jelent a pünkösd a keresztyén ember számára?
Számomra a pünkösd ajándékot jelent, Istennek különös kegyelmét,
hogy a nekem is megígért vigasztaló, hitemet megerősítő Szentlelket elküldi. Küldi, mert szükségünk van Rá. Keresztyén testvéreim, i nem az
a kérdés, hogy jókor van püskösd, vagy sem, jobban lehetne ünnepelni június végén, vagy sem, hanem azzal az örömteli ténnyel és valósággal kell
szembesülnünk, hogy milyen jó, hogy Isten Lelke életemet megváltoztató,
megjobbító szándékkal megkeres engem. Idén is. Ferenc pápa romániai
látogatását oly sokan várták, és időt, energiát nem sajnálva mentek el több
százezren Csíksomlyóra. Mennyire hoz mozgásba minket a pünkösdi
ajándék, mely nem a pápamobilon integető egyházi méltóságon keresztül,
hanem személyesen, közvetlen módon nekem küldetik és adatik meg?
Kátéórán úgy tanítom, hogy pünkösd az egyház születésnapja, akkor
alakult az egyház. Péter prédikációja nyomán, Isten Lelkének munkálkodása által megtért és megkeresztelkede háromezer ember. Ez volt az
első gyülekezet. Mi a Kerekdombon mintegy kilencszáz lelket számláló
közösség tagjai vagyunk, de hiszem, hogy a pünkösd csodája az, hogy
a keveseket, a kicsinyeket, az erőteleneket, a gyengéket, a megpróbált
gyülekezeteket megerősíti, hitükben táplálja, vigasztalja és reménységgel
ajándékozza meg.
Pünkösd másik csodája az, hogy akik betelnek Szentlélekkel, azok kezdenek más nyelven szólni, más indulaal, érzéssel, cselekedeel, lelkülettel élni és járni az emberek közö! Elkezdenek érezni, szeretni, imádkozni. Aki eddig átkozta szomszédját, szüleit, testvérét, elkezd bocsánatért
esedezni, elkezd imádkozni Istenhez, aki eddig minden erejét arra irányítoa, hogy lopjon, csaljon, gyűjtsön, elkezd adni, osztja szereeivel azt,
amije van, segít felebarátain... Politikai választásokon, sárdobálásokon,

3

2019. PÜN KÖSD

korrupciós ügyek elszaporodásán túl érezzük, hogy egy új kezdetre van
szüksége társadalmunknak: más nyelvre, más indulatra és más lelkületre.
Nekem személyesen, de mindenkinek! Lesz ám munkája a Szentléleknek
ezen az ünnepen is, de kell ehhez az én nyitoságom, alázatos leborulásom Mennyei Atyám elő. Ha ezt teszem, Ő küldi a Pártfogót.
Mert pünkösd arról szól, hogy Jézus megkeres téged: örömödben, bánatodban, özvegységedben. Megkeres, rád talál és segít. Segít, hogy megváltozz, és hogy elindulj a gyógyulás útján. Csak annyit kell tennünk,
hogy kérjük. Szükségünk van rá. Kívánom mind a magam, mind a családom nevében minden kedves gyülekezeti tagnak, kerekdombi (de nem
csak) ünneplő testvéremnek, hogy élete csodálatos változáson menjen át
a Lélek munkája által, hogy családjainkban, gyülekezetünkben békességben és szeretetben élhessünk. Ámen
Fazakas Csaba Árpád
lelkipásztor

Tamáska Gyula

Szentlélek, jöjj!
Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem Téged!
Gyújts fel szívem, oly sok benne a vétek.
Cseréld fel erőddel erőtlenségem;
Jöjj, és szentelj meg, csak ez a kérésem.
Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!
Oly sokat szeretnék megvallani néked,
Hogy mindennap gúzsba köt ellenségem;
De szentelj meg mégis: ez a kérésem.
Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!
Segíts, hogy eszközöd lehessek néked.
Vezesse szent kezed minden lépésem;
Szentelj meg, Uram… és nincs több kérésem.
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A legátus bemutatkozása
A nevem Gábor Tímea Mária, ötödéves teológiai hallgató
vagyok a Kolozsvári Protestáns
Teológián.
A Kovászna megyei Bikfalváról származom, i töltöem gyermekkoromat, de jelenleg Sepsiszentgyörgyön lakom, azonban
még mindig a bikfalvi egyházközség tagja vagyok.
A középiskolát Sepsiszentgyörgyön végeztem könyvelési
osztályban, ami nem volt vonzó számomra, de annál inkább
a teológia tudománya. Hálás
vagyok Istennek ezért a különleges ajándékért, lehetőségért,
azért, hogy i tanulhatok a teológiai intézetben, amit második o honomnak tekintek.
Családomról azt mondhatom, hogy kicsit kényes téma, mivel szüleimet korán elveszíteem, és anyai nagyapám gondjaira bízaam egy kevés
időre, míg ő is meg nem halt. Egyetlen hátramaradt nagymamám idén
márciusban hunyt el. Isten különös gondviselése, hogy mégsem kelle
megtapasztalnom a család szeretetének hiányát.
Köszönöm a kolozsvár-kerekdombi gyülekezetnek a legációs lehetőséget. Örvendek, hogy a gyülekezet közösségében ünnepelhetem pünkösd
ünnepét.
Kívánom, hogy az ünnepre való készülődésük áldo legyen!
Tiszteleel,
Gábor Tímea
legátus
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Gyülekezeti tagjaink írták
Presbiterek bemutatkozása
Nevem Magyari Renáta, Kolozsváron szüleem, és gyermekkorom
óta a Kerekdombi Egyházközség tagja vagyok. I konﬁrmáltam, és i kötöünk házasságot párommal, Gábor Erikkel 2018 nyarán. Decemberben
megszülete drága kisﬁunk, Örs Milán, aki nap mint nap gazdagítja életünket, és kifogyhatatlan örömforrás.
Fordítói képesítésem van, angol, német, magyar és román nyelvek közö fordítok. Dolgoztam már népek és egyházak megbékélését előmozdító alapítványnál, nyelviskolában és cégeknél németnyelv-tanárként és
– eközben folyamatosan – szabadúszó fordítóként is. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem közgazdaságtan karán turizmus–kereskedelem irányú
mesterképzést szereztem.
Örömmel tölt el, hogy gyülekezetemet most – Isten dicsőségére – presbiterként is szolgálhatom. Hálát adok az Úrnak életemért, családomért,
szolgálatomért!
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László Aila meglepetésfellépése
A 2011-es Csillag születik győztese, László Aila énekes 2019. január
13-án templomunkban lépe fel egy rövid koncert erejéig. Az istentisztelet után népes gyülekezet elő beszélt életéről, és még többet énekelt: a
Kezdjetek el élni slágerétől a Most múlik pontosan könnyed, fülbemászó dallamán keresztül el egészen a Te felemelsz istendicsőítő ballada mély üzenetéig. Tiszta szívvel és tiszta szívből szóltak az ismerős dallamok, melyek
betöltöék a hajlékot, de áthatották az o levők egész valóját.
Őszintesége, nyitosága és
közvetlensége arról tanúskodo,
hogy nem szakadt el erdélyi, kézdivásárhelyi gyökereitől, és újabban a szíve is Kolozsvárra, egészen
pontosan a Kerekdombra húzza.
A reﬂektorfény, ismertség nem
szállt a fejébe, továbbra is énekelni
szeretne mindenkinek, aki hisz a
zene gyógyító erejében.
Köszönjük, Aila, a felemelő
pillanatokat, a színes műsort, és
hogy Istentől kapo tálentumodat csillogtatod, sok embernek
örömöt szerezve. Isten vezéreljen
csillagösvényén, hogy ragyogd
továbbra is az életet adó, mélységeinkből felemelő Úr dicsőségét.
László Aila gondolata a templomi koncertjéről: „Amint beléptem a
templomba, rögtön azt éreztem, hogy mintha hazaértem volna. Kellemes
hangulata volt. Jólese o énekelni.”
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Téli kirándulások
Isten segedelmével a mindennapok rutinjából és fáradságos munkájából ki tudtunk szakítani néhány órát,
és kirándulásra, közösségépítésre tudtuk fordítani. Így
jö össze a családos téli kiruccanás a kisbányai Buscat
sípályához, illetve az idősek
klubja szervezésében csodálatos körutat teheünk Kalotadámos–Jósikafalva–Havasrekeye–Székelyjó festői
szépségű helyek érintésével.
Kitörölhetetlen emlék marad
egyrészt a gyerekek önfeledt
szánkózása, a ﬁatalok dézsázása és a ﬁnom forralt bor, a
kiadós séta, másrészt pedig
a bélisi tó partján tomboló
szélfúvásban a szalonnasütés, a havasrekeyei vízesés, a sok-sok móka
és nevetés.
Ténylegesen kirándultunk a városból, a rohanásból, a zajból, és hazaérkezve kissé fáradtan, de feltöltődve, élményekkel és emlékekkel gazdagodva máris könnyebb le a hétköznapok terhe. Folytatása következik.

Kosztolányi Dezső

Vízesés
Régóta hallgat csöndben és
elnémult a dörgő, mesés,
vad vízesés.
Régóta hallgat a kőszirtek alja,
de a dicső zajt aggja, ﬁatalja
még egyre hallja.
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I jártak a vámosgálfalviak

Február 24-én gyermekkórusunkkal Kolozsváron jártunk Fazakas Csaba kerekdombi lelkipásztor meghívására. A délelői istentiszteleten a Jn
9,1–12 alapján hirdeem igét, majd gyermekeink éneke köszöntöe az ünnepelteket. Szereteeljes fogadtatásban és bőséges ebédben volt részünk,
köszönjük szépen. A megígért kolozsvári séta sem maradt el, a történelmi
és építészeti látványosságok melle a játszótér is nagy érdeklődésnek örvende. Köszönjük Balog Elemér polgármesterünknek a támogatást, és
hogy velünk tarto, hasonlóképpen Szabó Gyula kántorunknak és Hídi
Imre gondnoknak a munkáját!
Szabó István János
lelkipásztor

Weöres Sándor

Ha a világ rigó lenne
Ha a világ rigó lenne,
Kötényemben ő fütyülne,
Éjjel-nappal szépen szólna,
Ha a világ rigó volna.

De ha a világ rigó lenne,
Kötényembe nem is férne,
Kötényem is honnan volna,
Ha egész világ rigó volna.
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Gyülekezeti asztalitenisz-bajnokság
2019. február 24-én egy fergeteges asztalitenisz-vetélkedőre volt hivatalos a gyülekezet sportkedvelő, amatőr rétege, akik a junior-, senior- és női
kategóriában ragadhaak ütőt egymás ellen. Kiéleze küzdelmet hozo
a bajnokság, hisz a felnőkategóriában négyen küzdöek, a junioroknál
tizenkét legény versenge, míg a szebbik nem képviseletében Dobri Orsolya nem talált kihívóra, így könnyedén bezsebelte a győztesnek járó becses
trófeát a női kategóriában. Különben Orsi a juniorok kategóriájában a III.
helyet szerezte meg! Nagy gratuláció!
A késő estébe nyúló bajnokság önfeledt hangulata, az aláhulló verítékcseppek jelezték, hogy mindenki belead apait-anyait: végül a junioroknál a nagy esélyes, komoly pingpongedzeséggel rendelkező Sütő
Norbert le a győztes, míg meglepetésre seniorkategóriában nagyon kiéleze mérkőzések után a házigazda, szervező Fazakas Csaba lelkipásztor bizonyult a legjobbnak. Folyt. köv.
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Presbiteri csendesnap
Presbiteri csendesnapot tarto unk Bogártelkén 2019. március 23-án. Ami
azt illeti, nem is volt annyira csendes, hisz az igei csendesség, feltöltekezés, erőgyűjtés után a gyakorlat, a praktika következe. Célunk az volt,
hogy együ, közösen dolgozzunk, munkálkodjunk, erősödjön a csapatszellem. Erre lehetőség adódo annál is inkább, mivel Bogártelkén a kert
végében levő fakerítés tönkrement, és ezért drótkerítést készíteünk. Jó
volt látni a tenni akarás legnemesebb példáját, amikor mindenki a cél
megvalósítására törekede.
Ügyes asszonykezek gondoskodtak arról, hogy a megfáradt test új erőre kapjon, és egy ﬁnom bográcsost készíteek. Nem reméltük, hogy minden tervünket megvalósítjuk pár óra ala, de az Úr oly erőt és motivációt
ado, úgy megáldoa munkánk, hogy késő délutánra kész is le a kerítés.
Áldo, tartalmas nap volt, mely végén elmondtuk: emberé a hálaadás,
Istené a dicsőség!
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Dupla Káté a Kerekdombon

Nincs tévedés a címben, tényleg nem Dupla Kávét akartam írni, nem
az egykori mulatós műfaj elismert zenekarát kívántam megidézni -. Évek
óta konﬁrmáció elő találkoznak a város, az egyházmegye konﬁrmandusai: igazából ez a találkozó és a kátés korcsoport rejlik a cím mögö. Idén
a kolozsvári IKE csapata vállalta fel a találkozó megszervezését, melyre a
Kolozsvári Református Egyházmegye gyülekezeteiből mintegy 70 konﬁrmandus érkeze. Az egyházmegye számos gyülekezetéből érkeze ﬁatalok duruzsolásától volt hangos a hely, majd a Hangvétel iúsági zenekar
szolgálata által hangolódo a társaság a témára: Anya, mentem! (a szülők
iránti tisztelet az ötödik parancsolat tükrében). Enyedi Csaba lelkipásztor-tanár közvetlen, érthető előadása után kiscsoportos beszélgetések által
lehete továbbgondolni a halloakat.
Ezernyi ﬁnomság, miegymás közepee, oldo hangulatban zajlo a találkozó, és a ﬁatalok tekintetéről boldog felismerést olvastam le: azért nem
is olyan rossz ohon, milyen jó, hogy van ohonom! Te hogy vagy ezzel?
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Konﬁrmáltam
– konﬁrmációi beszámoló –
Egyszer minden iú életében eljön az a pillanat, amikor bár bizonytalanul, mégis kíváncsian, reménnyel telve indul el a felnőé válás útján.
Az én életemben ez a bizonyos pillanat nem is olyan régen, pontosan egy
hónapja érkeze el, amikor is a gyülekezet elő igaz hitemről vallást, egyházam iránti hűségemre fogadást teem.
Ekkor történt az, hogy a szememben értelmet nyert az odáig vezető
hosszú s néhol fáradalmas út minden szépségével, nehézségével, minden egyes feledhetetlen élményével együ. Örökre a szívembe zártam a
biztató szavakat, a kedves mosolyokat melyek hétről hétre erőt adtak nekem ahhoz, hogy továbbra is töretlen lelkesedéssel s kitartással készüljek
a konﬁrmációra. A felkészülés időszaka talán életem legtartalmasabb s
egyben legérdekesebb két éve volt, mely ala úgy érzem, sok új dolgot tanultam, s különleges, szereteel teli embereket ismertem meg, akikkel az
idő elteltével egy összetartó, jópofa csapaá kovácsolódtunk. A kátéórák
során számtalan témát érinteünk, melyekről nyíltan, őszintén beszélget-
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tünk, s személyes véleményünket is megoszthauk. Megtanultuk az élet
igazi értékeit, együ gyakorolhauk a szeretetszolgálatot, a segítségnyújtást, megérteük az önzetlen szeretet lényegét. Megtanultunk tiszteleel
lenni társaink iránt, megérteni a másikat, s mosolyt csalni az emberek
arcára még a legnehezebb pillanatokban is.
Úgy érzem, ez a két év mindannyiunk számára egy kincs volt, egy
olyan időszak, melyre életünk végéig büszkén fogunk visszaemlékezni.
Így is, hogy már eltelt néhány hét, még mindig nehéz szavakba önteni
mindazt, amit azon a bizonyos napon átéltem. Akkor tudatosult bennem,
hogy beléptem az életemnek egy új szakaszába, ahol felelősségteljesen,
határozoan kell kiállnom magamért. Hálás vagyok, hogy mindezt átélheem, s lehetőségem volt megtapasztalni a hit erejét, mely szebbé tee
az életemet.
2019-ben konﬁrmált ﬁatalok:
1. Dezső Boglárka
2. Filep Balázs
3. Filep Mátyás
4. Kovács Kriszta
5. Jakab Andrea Zsuzsánna
6. Jakab Mihály András
7. Puskás Zsolt András
8. Szabó Annamária Eszter
Kovács Kriszta
exkonﬁrmandus

Kárász Izabella

Pünkösdre
Jöjj, Szentlélek,
Várunk Téged,
Kicsik, nagyok
Sírunk Érted!

Oan kéri,
O reméli:
Legyen a föld
Tiszta, égi!

Lelkem szárnya
Hozzád száll a
Csodálatos
Mennyországba.

Jöjj, Szentlélek,
Áldj meg minket,
Vidámítsad
A szívünket!
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Anyák napi tálentumvásár

Népes gyereksereg gyűlt egybe május első vasárnapján, hogy versekkel, énekekkel és ajándékokkal köszöntse az édesanyákat, nagymamákat. Idén különösen nagy volt az érdeklődés a legkisebbek körében, hisz
tudták, hogy az istentisztelet és ünnepi műsor után tálentumvásár lesz
mindannyiuk számára. Hűségesen gyűjtö tálentumaikat előkészíteék,
és szülök segítségét bevonva érkeztek meg az alagsorba, ahol már minden
elő volt készítve: bibliai kifestősök, meséskönyvek, játékok és sok édesség
volt elhelyezve a vásáros standokon.
A jól megtöltö szatyrokat cipelve, boldog mosollyal az arcukon mentek haza a gyerekek, és kérdezték mikor lesz a következő vásár.

Anyukám, anyukám
Anyukám, anyukám, találd ki,
Hogy az én kincsem, ugyan ki?
Ki más is lehetne, ha nem te?
Ültess gyorsan az öledbe.
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Az irgalmas samaritánus példázata:
a kerekdombi ﬁatalok ﬁlmje
Mi, a kerekdombi iﬁ nemrég egy igen időigényes, de megﬁzetődő projektbe kezdtünk azzal, hogy média szakos egyetemistákkal karöltve korszerűsíteük és megﬁlmesíteük az irgalmas samaritánus bibliai történetét.
Több mint egy hónap leforgása ala végre meg is valósítouk ezt a
közösen megálmodo álmunkat, és egy közel negyedóra hosszúságú ﬁlm
le belőle. Persze álmodni könnyű, de ezzel ellentétben mi a színfalak
mögö külön-külön és együ is eléggé megerőlteük magunkat, de mikor
láuk, hogy mi le a hosszú, esetenként késő esti forgatások eredménye,
nyomban büszkeség töltöe el szívünket.
Utólag visszagondolva mindenki nevében mondhatom, hogy jó volt ez
a közös munka, sok barátság köete, és sokat is tanulhaunk egymástól. A forgatás után már ténylegesen elmondhauk magunkról, hogy egy
nem teljesen tökéletes, de mindenképp egy példaértékű iﬁ le ebből a kis
csapatból. Az egész forgatást úgy zártuk, hogy elmentünk egy hétvégére
Bogártelkére, és megnéztük közösen a már majdnem végleges kisﬁlmünket. Ha Oszkárt nem is, de jó sok dicséretet mindenképp kapni fog ez
a kisﬁlm, ami ala egy összeszoko csapat alakult ki, és ha úgy alakul,
akkor a jövőben is forgatunk ﬁlmeket.
Both Bence leendő ﬁlmsztár -
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Iﬁs hétvége Bogártelkén
Márciusban kitaláltuk az iﬁn, hogy a frissen forgato kisﬁlmünk után
elmenjünk egy hétvégére közösen Bogártelkére, hogy levezessük egy kicsit a feszültséget. Később azonban kitaláltuk, hogy értelme is legyen a
mi kis kirándulásunknak, tehát lefesteük a frissen felszerelt kerítést. Ez
ala az idő ala jobban összeszoktunk, megismertük egymást, bár erre a
ﬁlmforgatás is elég hasznos volt.
Persze nemcsak a kerítésfestésen volt a hangsúly, ﬁatalokhoz híven még
néha-néha buliztunk is, bográcsoztunk és társasoztunk. Ezen a hétvégén
sor került arra is, hogy megnézzük a kisﬁlmünk egy még nem végleges
verzióját, és mindenkinek jó érzés volt látni a majdnem kész munkánkat,
amivel annyit dolgoztunk. Utolsó nap kiértékeltük a hétvégét, és minden
észrevételt elmondtunk. Senki nem volt, aki egy kicsit is rosszul érezte
magát, és szerintem még a szervezők is elégedeen és tapasztaltabban jöttek el, de nem mondanám, hogy könnyű dolguk le volna velünk.
Mindenképp szeretném mindenki nevében megköszönni nekik, hogy
elvállalták azt, hogy ránk vigyáznak, és segítenek nekünk.
Both Bence iﬁs
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Idősek majálisa

A megszokoól eltérő keddi együlétre seregle egybe az idősek klubja apraja-nagyja, hisz tudták, hogy majálisozni fog a társaság. Talán fogalmuk sem volt arról, hogy a tiszteletes úr lesz a főszakács és Vayas Márton
főgondnok a segédszakács. Az igei bevezető, bibliaóra után mindenki a
belső udvarra vonult ki, ahol oldo hangulatban, kellemes időben lehete
beszélgetni, mókázni. Mindeközben sült a ﬂekken, csirkeszárny, miccs.
Ügyes asszonykezek zöldségsalátáról is gondoskodtak.
Mily jó, hogy együ sikerült elfogyasztani egy hagyományos, majálisos menüt, mely osztatlan sikert arato a népes majálisozó örökiak körében.

Vicces idézetek az öregedésről
• Olyan öreg vagyok, hogy már megszünteék a vércsoportomat (Bob Hope).
• Az embernek három korszaka van: iúság, felnőkor és a „remekül nézel
ki” (Sándor György).
• Megöregedni pofonegyszerű. Csak jó sokáig kell élni hozzá. (Groucho Marx)
• Amikor ﬁatal voltam, csodáltam az okos embereket. Most, hogy öreg vagyok, csodálom a kedves embereket. (Abraham Joshua Heschel)
• Az öregség a legváratlanabb dolog, ami az emberrel történhet. (Lev Davidovics Trockij)
• Aki kíváncsi, hamar megöregszik. Aki nem kíváncsi, szintén. (Tabi László)
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Nőszövetségi kiruccanás

Gyülekezetünk asszonytestvérei évek óta áldásos szolgálatot folytatnak az idősek és árvák körében. Idén, anyák napja alkalmából a farnasi
öregohon lakóit keresték fel. A tíztagú csoport megannyi ajándékkal és
virággal felcsomagolva érkeze meg Kalotaszeg festői szépségű falucskájába, Farnasra. Molnár Irma tiszteletes asszony meleg fogadtatása, kedves
szavai és majd az o levők kedvessége, nyitosága által igazi baráti beszélgetés alakulhato ki. Meglepetésemre románul is szólnom kelle, de én
„dészkurköréc” gyerek vagyok, és megoldoam a feladatot.
Megható volt az ágyban fekvő betegek személyes éleörténeteit meghallgatni: egy román bácsit a Csendes éjt énekelni (persze magyarul), vagy
éppen gyülekezeti tagunk apját tolókocsiban látni, akár látását elveszítő
egykori magyartanár buzgó zsoltáréneklését csodálni.
Az a szeretet, az az őszinte viszonyulás, amit kaptunk, mindennél
többet ért. Azt hiük, hogy mi viszünk ajándékot, miközben mi voltunk
azok, akiket megajándékoztak. Köszönjük, Urunk, hogy o leheünk!
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Kerekdombiak kalandjai Debrecenben
és Balmazújvároson
Egyházközségünk 13 tagú különítménye már alig várta a kirándulást
a cívis városba, illetve a balmazújvárosi kedves ismerősökkel a szeretetteljes viszontlátást. Mindez 2019. május 18–19. közö valósággá le, hisz
eljutounk a református egységnapra, ahol tizenötezer református testvérünk közösségében adhaunk hálát Mindenható Istenünk megtartó
kegyelméért. No, de hogy is jutounk el Debrecenbe? Úgy, hogy nagyon
korán ébredtünk, kitöröltük az álmosságot és fáradtságot a szemünkből,
és elindultunk. Az Úr ismételten nagyon kegyes volt hozzánk: gyönyörű,
napsütéses időt ajándékozo nekünk. Csak úgy átsuhantunk a határon, és
a bereyóújfalui, már-már kötelező tescós pihenő után csak úgy száguldoztunk Debrecen felé.
De jó volt megérkezni, ismerősökkel találkozni! Hisz alig értünk oda,
és máris nt. Szabadi Árpád esperes úrba és öccsébe botlounk. Tündöklő
napsütésben jártuk be a rendezvények helyszíneit, és mindannyian azt
éreztük: de jó református magyarnak lenni. Legidősebb kirándulónk, a
86 éves Márton bácsi szavai mindmáig a fülemben csengenek: bár hosszú
perceket álltam a tűző napsütésben, megérte: nagyot kortyoltam az úrvacsorai kehelyből, mert azt éreztem, hogy az Úr végtelenül szeret engem.
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A nagycsaládban való ünneplés és hálaadás után vágyo a szívünk
a meghi, baráti és testvéri együlétre. Sieünk Balmazújvárosra, hogy
találkozhassunk ismerősökkel, és új ismeretségeket köthessünk. Családoknál és vendégfogadónál voltunk elszállásolva, és szerintem sosem feledjük el a szívélyes fogadtatást, Bandi bácsi eperpálinkáját, a fennséges
vacsorát, a meghi, éjszakába nyúló beszélgetéseket.
Vasárnap időben ébredtünk, hogy részt vehessünk az ünnepi hálaadó
istentiszteleten, hogy méltóképpen emlékezhessünk meg testvérgyülekezeti kapcsolatunk 15. évfordulóján. Szerény, szimbolikus ajándékot nyújtoam át nt. Szabadi Árpád esperes úrnak ünnepi, igei köszöntőm után,
mely a Róm 1,8–11 jól ismert gondolatát erősítee fel mindnyájunkban:
mert szeretnélek meglátogatni titeket… Hálásak vagyunk a találkozásokért, látogatásokért, kapcsolatokért, és reménységgel vagyunk az elkövetkezendő évre, évekre, akár 15 esztendőre nézve.
Az ünnepi ebéd és a test kényeztetése után a helyi gyógyfürdőben
kénytelenek voltunk szedelőzködni és hazaindulni. De szívünkben öröm
és hála volt: már nagyon készülünk, hogy július 6–7-én viszonozhassuk a
balmazújvárosiak vendégszeretetét a kincses városban. Az Úr segedelmével ezen tervünk is valósággá lesz!
Fazakas Csaba Árpád lelkipásztor,
Kolozsvár-Kerekdomb
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A Magyar Református Egység Napja
2019. május 18.
A Kárpát-medencei reformátusság 2009. május 22-én közös alkotmánynyal erősítee meg egységét. Közös alkotmányunk preambuluma így fogalmaz: „Az egykor erőszakkal szétszakíto Magyar Református Egyház
szervezeti egysége fokozatosan ismét helyreállítható. (…) Az egység helyreállítása annál inkább megvalósítható, mivel a magyar reformátusság Isten igéje, óegyházi hitvallások, a Heidelbergi Káté, a II. Helvét Hitvallás
alapján folyamatosan megőrizte hitbeli és teológiai egységét. Őrizte istentiszteleti rendjének közös alapelveit, a sákramentumok – a keresztség és
úrvacsora kiszolgáltatásában egységét soha fel nem adta.”
A Magyar Református Egyház megalakulásának tízéves évfordulóján
aki Debrecenben járt, sok mindennel gazdagodo. Megtapasztalhauk,
hogy mi, magyar reformátusok igen sokszínűek vagyunk, amely a programkínálatban is tükröződö. A Kossuth téri nagyszínpadon a hivatalos
megnyitó után missziói előadók mutatkoztak be, bizonyságtételek hangzoak el, melyeket énekes, táncos zenei előadások színesíteek. A Kistemplomban a Kárpát-medencei kórustalálkozó került megrendezésre.
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Többen csodálaal beszéltek erről a rendezvényről. Különösen felemelő
volt hallgatni, ahogyan valamennyi kórus együ zengte Sztárai Mihály
énekét.
Gyülekezetünkből többen részt veek a nőszövetség és a presbiterszövetség közös találkozóján. A ﬁatalokat két helyszínen dicsőítő zenekarok
várták. A kicsiket kézműveskedésre, bábelőadásokra, játszóházba invitálták a szervezők. A kollégium díszudvarán különböző néptánccsoportok
örvendezteék meg az ez iránt érdeklődőket. A lehetőségek piacán református egyetemeink, missziós szervezetek mutatkoztak be, keresztyén
kézművesek, kiadók kínálták termékeiket. A többezres tömegben jó volt
rég láto ismerősökkel találkozni, beszélgetni. De voltak, akik átélték az
is, hogy milyen az ismeretlen emberben meglátni a Krisztusban testvért.
De jó volt a saját gyülekezetünk tagjaival is összefutni a sokaságban.
15 óra elő egyre több kórus bekapcsolódásával, zsoltárénekkel hívogaák az embereket a közös úrvacsorás istentiszteletre. Megerősítő volt
átélni azt, ahogyan több ezren együ mondtuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat, s vallouk meg együ a hitünket elmondva az Apostoli Hitvallást. Rendhagyó módon úrvacsorázhaunk, s leheünk részesei Istennel
és a felebaráal való közösségnek.
Nem kis izgalmat jelente, hogy mikor és hogyan találkozunk a kolozsvár-kerekdombi testvérgyülekezetünk tagjaival. De hála az Úrnak
végül minden szépen elrendeződö. Rövid volt az az idő, amit ők i töltheek, hiszen szombaton este 6 órakor érkeztek meg városunkba. Voltak,
akik a már ismerős testvéreknél kaptak szállást. Ezzel is erősítve a testvérgyülekezeti kötődést. Vasárnap pedig a 10 órakor kezdődő istentiszteleten
együ hallgauk az Úr szavát, s dicsértük együ a mi Urunkat, s adtunk
hálát a különböző testvéri kapcsolatokért. Ismerkedést, kötődések erősítését szolgálta a vendégeink és vendéglátóik közös ebédje is. Majd délután
elérkeze az elköszönés ideje. Teük ezt a júliusi viszontlátás reménységével.
A református egység napjának vezérigéje ez volt: „Hadd tartsunk veletek, mert hallouk, hogy veletek van az Isten!” (Zakariás 8,23). Munkálkodjon Isten Szentlelke bennünk és közöünk, hogy valóban látható,
tapasztalható legyen az Úr munkája az életünkben! Ébresszen vágyat a
Szentlélek a még Isten nélkül élőkbe a Vele való közösségre, s növelje a
gyülekezeteket az üdvözülőkkel!
Vincze Márta
beoszto lelkipásztor, Balmazújváros
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Kórusaink szolgálata
Ez év első fele (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 foglalkoztunk.
Januárban, az egyetemes imahéten, már szokás szerint, gyülekezetünk
mindkét kórusa szolgált, ekképpen megmutatva tudását a gyülekezetnek
és a meghívo lelkészeknek, ezzel erősítve a közösséget és Isten iránti hálánkat.
Március 10-én, böjtfő vasárnapján mi szerveztük az év első Nádas
menti kórustalálkozót. Nagy öröm volt a készülődés és természetesen a
zenei szolgálat elvégzése is. Rövid áhítat után kezdetét vee az esemény
zenei része. Minden kórus három énekkel mutaa meg bizonyságtételét,
melyet gondosan, szorgalmasan készíte a közelmúltban. A kórusok szolgálatának keretét természetesen gyülekezetünk két kórusa adta, így az
első fellépő a vegyes kar volt, a Crescendo pedig zárta a sort. Gyülekezetünk két kórusa melle idén sajnos csak két kórus tudo részt venni
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az eseményen, de annál nagyobb szereteel és odaadással mutaák be
bizonyságtételüket. A vendégkórusok: a kisbácsi gyülekezet vegyes kara,
karvezetőjük Péter Éva és a Hidelvei Földészek Dalárdája, karvezetőjük
Gombár Árpád. Sok szép, szívet melengető kórusművet hallhaunk, melyek mindannyiunk számára erőt és kitartást adnak a jövőbeli munkához.
Az esemény színezéséhez versek és egy hegedű-harmónium duó is
megszólalt Varga István diakónus testvérünk közreműködésében. Az
esemény után gazdagon teríte asztal várt minket, mely kórustagjaink
szeretetét fejezte ki.
Húsvét a feltámadás ünnepe. Minden család, gyülekezet egyik legfontosabb eseménye. Azonban egy fontos dologról megfeledkezünk. Nagypéntek nélkül nem le volna húsvét. Azért, hogy ezt jobban tudatosítsuk,
és hogy méltó módon emlékezzünk erre az eseményre, április 19-én nagypénteki zenés áhítatot szerveztünk. Az eseményen egy komplex műsort
adtunk elő, melyen mindkét kórusunk és különleges meghívoak szolgáltak. A vegyes kar előadásában Beharka Pál A keresztfához megyek kezdetű
művét hallhauk meg, a Crescendo kórus pedig Kodály Zoltán Stabat Mater című kompozícióját adta elő. A prédikáció ala, melyet Ferenczi Zoltán
segédlelkész végze, lehetőség volt néhány meditatív pillanatot szerezni
a gyülekezetnek, melyen két rövid harmóniumimprovizáció és egy hegedű-harmónium duó, Varga István diakónus testvérünk közreműködésével
szólalt meg. Az esemény különleges meghívoai, Kis-Lukács Bernade, a
kolozsvári magyar opera kórusának tagja és Fodor Ilka Borbála, a János
Zsigmond Unitárius Kollégium zenetanára, részleteket adtak elő Giovanni Baista Pergolesi Stabat Mater című művéből harmónium kíséretében.
Nagy öröm volt velük együ szolgálni, és természetesen őket hallgatni.
Az esemény különleges zárását az összesíte kórus adta, melyen mindkét
kórus és a vendégelőadók harmónium kíséretében Wolfgang Amadeus
Mozart Ave Verum művét adta elő. A hallgatóságtól megtudtuk, hogy szép
élmény volt számukra az elcsendesedés, a zenei kompozíciók hallgatása
és a közösen eltöltö idő. Az esemény szeretetvendégséggel zárult. Nagy
erővel készülünk a következő zenés áhítatra, melyet pünkösd másodnapján, június 10-én délután 6 órára szervezünk. Nagy szereteel hívunk és
várunk mindenkit ezen áldo, zenei pillanatokban gazdag együlétre.
Fazakas Ádám Sándor
orgonista-karnagy
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Kirándulás Erdélyben és Kárpátalján
Március 26-án, kedden indultunk Németország irányába. A velburgi kolostor vendéglátó egységében szálltunk meg. Nem kelle
ﬁzetnünk, de ez csak akkor lehetséges, ha nincs éppen ﬁzető vendégük. Szerdán megérkeztünk
Budapestre, ahol Harkai Csaba lelkipásztor vendégei voltunk. Csütörtökön érkeztünk meg Kolozsvárra.
Fazakas Csaba lelkipásztor közölte
velünk, hogy meglepetésekkel teli
programra számíthatunk. Március 31-én, vasárnap Kati és Csaba
legkisebb lányának, Doroyának a
keresztelőjére került sor. Csodálatos
nap volt.
Ez alkalommal többet szeretnénk mesélni kárpátaljai utunkról. Időközben lányunk, Mariee megérkeze repülővel Kolozsvárra. Szerdán
együ indultunk Kárpátaljára, a mintegy 250 kilométernyi útra. Arrafele egy nagyon szép, hegyi utat választounk, mely átszelte a Kárpátokat
emelkedőkkel, kanyarokkal. A határátkelő Máramarosszigeten van. Néha
a városban nehéz eligazodni a határ felé, de mi már ismerjük arra az utat.
A román–ukrán határnál egy keskeny hídon kell áthaladni. Ha sok autó
gyűlik össze, elég sokat kell várakozni. Maximum hat autót engednek egy
időben ráhajtani a hídra.
Személyes tapasztalatunk az, hogy amikor hagyjuk el az országot (Romániát), zökkenőmentesen történik minden. Megnézik az útlevelünket,
a csomagteret, és kész, mehetünk is tovább mintegy félóra után. Ukrán
oldalon sokkal több időt veszítünk. Átkelve a hídon egy fegyveres katona
fogad: ő egy kis papírt nyújt át, melyre az autó rendszáma és az utasok száma van feltüntetve. Wim az útlevelekkel, az autó papírjaival és a katonától
kapo cetlivel mindig jelentkezik az első vámellenőrzési ponton. Ezután
mindez megismétlődik a második vámellenőrzési ponton annyi különbséggel, hogy i a számítógépen is történik ellenőrzésféle. Általában ez a
procedúra legalább másfél órát igényel, de ez alkalommal minden gyorsan
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ment. Amíg Wim a papírokat rendezi, az autóban várakozó Margriet és
Mariee megmutaa a vámosnak a
csomagokat, aki ellenőrizte azokat.
Wim visszaérkezik az autóhoz, így
most már mehetünk. Húsz méterrel
odébb ismét egy katona fogad, aki a
kis papírt kéri vissza tőlünk, hogy
ellenőrizze, hogy továbbra is hárman vagyunk az autóban, és pecsételtek az útlevelünkbe. További harminc kilométer után megérkeztünk
Técsőbe. Nagyon rossz volt az út.
Técsőn László Károly lelkipásztor és felesége, Ági fogado. Tamás
nevű ﬁúgyermekük tavaly szeptemberben nősült. Mariee is volt az
esküvőjükön. Wim esküvői albumot
készíte az iú pár számára. Tamás
nem volt ohon, ő Németországban
dolgozik, mert Ukrajnában nem talált munkát. Nehéz életkörülmények
közö kell boldogulniuk az o élőknek. Háború van az országban. Látogatásunk másik oka az volt, hogy átadjuk a Petrakerk gyülekezetének
adományát a técsői egyházközség számára. Ezen adományból a gyülekezet szegényeinek étkeztetését szeretnék megoldani. Ha 230 eurós ﬁzetésed van Ukrajnában, szerencsésnek mondhatod magad. Drága az élelem,
akárcsak Hollandiában, a fűtésszámlák magasak, és a háború megingaa
a gazdaságot, mindennaposak a halálos áldozatok.
Április 6-án érkeztünk vissza Magyarországra. Az ukrán–magyar határnál újabb kalandban volt részünk: teljesen ki kelle pakolnunk a dolgainkat, ellenőriztek mindent, mely rengeteg időt ve igénybe, és persze
semmit sem találtak. A hétvégét, szombat–vasárnapot Harkai Csaba lelkipásztor édesanyjánál, Zsuzsánál töltöük Érdligeten. Hétfőn továbbutaztunk Németországig, majd kedden érkeztünk haza mintegy 4500 kilométer megtétele után.
Wim és Margriet
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Imaközösség
A tiszteletes úr ötletéből kelt életre a hetente egyszer megtartandó
imaközösség. Minden alkalommal az igei bevezető után szabadon hozzászóltak a résztvevők, családias légkör alakult ki. Foglalkoztunk Jónás
könyvével, majd Pál apostolnak a Thesszalonikabeliekhez íro leveleivel.
Végül imádkozhato mindenki hangosan vagy csendben, ahogy a Lélek
indítoa. Van imadobozunk is, amelybe mindenki beleteheti imakérését,
amiért imádkozhatunk. Örömmel várjuk az újabb alkalmakat.
Varga István

A házas-bibliaórák margójára
Közkedvelt mondás az, hogy: amíg az ember él, addig folyamatosan
fejlődik és tanul. Én hiszem azt, hogy a leckék is folyamatosan fel vannak
adva, de csak az tanul belőlük, aki akar. Aki tudatában van ennek. Az élet
iskolájában nem kötelező megtanulni a leckéket. Ha úgy döntünk, nem
érdekel, illetve hagyjuk, hogy sodorjon az ár, az is lehet, hogy osztályismétlők leszünk. Egyszer, kétszer, többször is. Mindaddig, míg megértjük,
hogy elsősorban mi járunk jól, ha nyito szívvel és elmével járunk.
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A házas-bibliaórákon megoszto gondolatok és éleapasztalatok erről
szólnak: a felado leckékről, kihívásokról. A házasság örömeiről és problémáiról beszélgetünk, hiszen tudjuk, igenis munkával és odaﬁgyeléssel
jár, hogy egy kapcsolat harmonikus, meghi és boldog legyen.
Ugyanakkor szó esik barátságról, házastársi kötelességeinkről, gyereknevelésről, hitnevelésről, sikerekről, kudarcokról. Olyan témákat érintünk és feszegetünk, amelyek egyéni és közösségi fejlődésünket szolgálják. Mondhatnátok, hogy mindez egyénileg is megoldható. Leülök a számítógép elé, és kérdéseimre rengeteg választ találok a világhálón. Igen
ám, de amit az nem nyújt, az a lelki közelség, a meghiség. Merthogy
okosakat tudunk olvasni és írni egymagunkban is, de lelki megerősítést,
visszajelzést úgy adhatunk és kaphatunk, ha leülünk egymás mellé, egymás szemébe nézünk, és őszinte párbeszédet folytatunk.
Eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy úgy leszek több, ha elhagyom
a kényelmi zónámat, nyito vagyok, és meghallgatom, elfogadom embertársaim véleményét, és én is teszek hozzá. Nyilvánvaló, hogy nem mindenki szeret kitárulkozni, elmondani félelmeit, kihívásait. Nem kötelező
gondolatainkat megosztani, állást foglalni. Úgy is részt vehetünk, hogy
végighallgatjuk a rövid áhítatot és elődást, illetve együ énekelünk.
Ezt szolgálják a havi alkalmak: valami újat, többet, jobbat igyekeznek
nyújtani. Összejöveteleinket előre egyeztete időpontban tartjuk, és ezeken meghívo előadókat is meghallgathatunk. Szereteel várunk minden
iú és „tapasztaltabb” házaspárt, hogy saját tapasztalatainkat megosztva,
egymást is tanítsuk, biztassuk. Amennyiben csak a pár egyik fele tud eljönni az alkalomra, akkor is nagy szereteel hívjuk és várjuk közénk!
László Gizella

Kerekdombi baba-mama klub
Ha tele vagy kérdésekkel, tapasztalatcserére vágysz, vagy csak szeretnél egy igazán jó közösségi élményt, látogass el hozzánk gyerkőcöddel,
kisbabáddal! – hangzik a meghívó alkalomról alkalomra. Valóban ez a
célja a klubunknak, hogy közösségben legyenek a babák és anyák, egy
olyan keresztyén közösségben, ahol alkalom adódik a nyílt beszélgetésre, mondókázásra, játékra, ismerkedésre, tapasztalatcserére, a testi-lelki
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feltöltődésre. Nemhiába választouk moónknak a 22. zsoltár 27. versét:
Szívetek legyen vidám mindenkor!
Havi két alkalommal találkozunk, amikor újabb és újabb témát dolgozunk fel. Vendégünk volt Szabó Kinga játszóházvezető, akivel játékos-mondókás alkalmat tartounk. Rigó Éva pszichológussal a pozitív nevelésről
beszélgeünk, arról, hogy hogyan kell formálni, tanítani, szeretni gyermekünket akkor, amikor épp nem tetszik neki valami. Egy másik alkalommal
az alvással és altatással kapcsolatos kérdéseinkre Köntés Beáta pszichológus válaszolt, és hasznos tanácsokkal láa el az anyukákat.
Találkozásaink része a rövid áhítat és ima is. Nagyon fontos, hogy tudjuk Isten elé vinni gyerekeinkkel, anyaságunkkal kapcsolatos aggodalmainkat, örömeinket és kérdéseinket, hisz Ő velünk van minden napon a
világ végezetéig: bátorít, megvigasztal, erőt és bölcsességet ad, megáld.
Fazakas Erzsébet Katalin
tiszteletes asszony
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Nyári programjaink
Örömmel értesítelek, hogy idén is tevékenységekben és táborokban nagyon gazdag nyári időszak elé nézünk:
1. MORZSA TÁBOR (ovisoknak és előkészítő osztályosoknak szüleikkel együ): 2019. június 21–22. Bogártelkén. Batyus együlét. Szállás felnőeknek (aki igényel): 20 lej/fő/éjszaka. Jelentkezési határidő: 2019. június
19. A programban közös játékok, tábortűz szerepel. Érkezés Bogártelkére
pénteken 17 óra után.
3. VALLÁSÓRÁS TÁBOR (I–VII. osztályosoknak): 2019. június 24–28.
Bogártelkén. Közösen az inaktelki gyerekekkel. Részvételi díj: 130 lej/fő/
gyerek, testvéreknek 110 lej. Számítunk a szülők, nagyszülők segítségére a
táborozók kiszállításában Bogártelkére. Jelentkezési határidő: 2019. június
20. Gyülekező 2019. június 24-én, hétfőn 8.30-kor.
4. IFJÚSÁGI TÁBOR (konﬁrmandusok és már konﬁrmáltak számára):
2019. július 8–12. Bogártelkén. Részvételi díj: 130 lej/fő/ﬁatal, testvéreknek
110 lej. Számítunk a szülők, nagyszülők segítségére a táborozók kiszállításában Bogártelkére. Jelentkezési határidő: 2019. július 5. Gyülekező 2019.
július 8-án, hétfőn 8.30-kor.
4. IFJÚSÁGI TÁBOR (konﬁrmandusok és már konﬁrmáltak számára):
2019. július 8–12. Bogártelkén. Részvételi díj: 130 lej/fő/ﬁatal, testvéreknek
110 lej. Számítunk a szülők, nagyszülők segítségére a táborozók kiszállításában Bogártelkére. Jelentkezési határidő: 2019. július 5.
5. Csillagpont református iúsági találkozó 2019. július 23–27. Debrecen. Regisztrációhoz kötö. További információk a lelkészi hivatalban.
6. Közös iúsági tábor a balmazújvárosiakkal 2019. augusztus 5–9.
Óhuta (Magyarország). Részvételi díj: 8000 Ft/fő/ﬁatal. További információk a lelkészi hivatalban. Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 1.
7. Vakációs Bibliahét 2019. szeptember 3–7. a templomban.
8. Szeptember 8-án tanévnyitó istentisztelet 10 órától.
Szereteel hívunk és várunk ezen áldo alkalmakra!
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Hollandiai kirándulás
Hemsteedei testvérgyülekezetünk, igazából Margriet és Wim holland
barátaink meghívásának értelmében 2019. augusztus 27. – szeptember 3.
közö meglátogatjuk őket, kirándulást szervezünk Hollandiába. A gyülekezetünk küldöségének száma nem korlátozo, és a közösségünk különböző korosztályának tagjaiból tevődik össze: így már eddig jelentkeztek a
kirándulásra ﬁatalok, presbiterek, kórustagok és idősebbek is. Az utazás
busszal lesz, oda és vissza is két-két éjszakai megállással és pihenéssel
(Magyarországon és Németországban). Hollandiában a szállás Wim és
Margriet felajánlása szerint családoknál lesz, de elképzelhető más variáns
is (nagyobb számú jelentkezés esetén előfordulhat szálláshely keresése az
egész csapat számára – ez utóbbit Wim és Margriet szervezi).
A kirándulás része lesz városnézés Amszterdamban, szélmalommúzeum és tulipánmezők meglátogatása, hajókázás az Északi-tengeren, közös
istentisztelet és ebéd az oani gyülekezeel és sok más meglepetés, amit
Wim és Margriet még nekem sem árult el.
A jelentkezés 2019. június 30-án zárul le! E dátum után haladéktalanul közlöm a kirándulás összköltségét és a további tennivalókat a kirándulásra nézve.
Tiszteleel,
Fazakas Csaba
lelkipásztor

Siklós József

Pünkösd
ApCsel 2. r.

Sebesen zúg a szél. Égből leszáll a tűz.
Sok nyelven Istent mind együ imádja.
A Megfeszíte: Úr, és hozzá tér a nép.
Beérik a Szentlélek aratása.
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Keresztelés
Ebben az évben a következő gyermekeket kereszteltük meg gyülekezetünk közösségében:
1. Mezei Dávidot, Mezei Miklós és Urbán Edina első gyermekét (Ráckeve, Magyarország).
2. Fazakas Doro yát, Fazakas Csaba Árpád és Kovács Erzsébet Katalin
harmadik gyermekét.
3. Kömös Botond Ádámot, Kömös Bobi Marius és Miszti Tímea első
gyermekét.
4. Jankó Botondot, Jankó József Csaba és Jankó Kovács Hajnal második
gyermekét.
Isten éltesse az újszülöeket, szüleiket,
nagyszüleiket és keresztszüleiket!

Temetés
Idén utolsó földi útjukra kísértük következő testvéreinket:
1. Kálmán Lajos, J. Jaures 12A/20.
2. Páll sz. Técsi Mariann, Bul. 21 dec 1989 135/16.
3. Kallós sz. Olariu Susana, Brétfű 11.
4. Pili sz. Borbély Judit, J. Jaures 8A/20.
5. Tasnádi-Tulogdi György, Bumbești 6.
6. Nemes Sándor, Valea Seacă 36.
7. Orosz László, Partizán 64.
8. Majtényi sz. Balla Sára, Ec. Teodoroiu 37.
9. Veres István János, Kerekdombi Szőlő 10.
10. Orbán sz. Varga Erzsébet, Iskola 16.
11. Deák sz. Máthé Rozália, C. Coposu utca 72.
„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,
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Az árvát, elhagyoat gyámolítsd temagad!
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 lettek ebben az esztendőben:
1. Máthé Edit Róza, Partizán 42.
2. Nagy Noémi és családja, Orzului 4.
3. Kozi Enikő, Szitás 3A.
4. Rusz János, Monostori út 76/49.
5. Molnár Levente és családja, Vulturului 9/10.
6. Jánosi Előd Csongor és családja, C. Brăiloiu 41.

Füle Lajos

Pünkösd fényében
Pünkösd… Fényedben élek,
teremtő égi Lélek,
erőd gerjeszti lelkem,
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.

Az Ige, mint zsarátnok,
hűlő szívemben lángot
lobbanto, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a Krisztus vére!

Dicsőítsd Őt ma bennem,
Ki nem vete el engem,
illesse hála, hála,
Ki, érte mit se várván
megválto vére árán
Istennek és Atyának.
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Eseménynaptár
Január 13-án megtartouk az egyházközségi közgyűlést, melyen beszámoló hangzo el a 2018. év lelki-anyagi életéről. Ez alkalommal László
Aila, a 2011. évi Csillag születik tehetségkutató erdélyi nyertese koncerteze a népes, szép számú gyülekezet elő.
Január 20-án délután nőszövetségi bibliaórát tartounk, melyet szeretetvendégséggel zártunk.
Január 27-én imahétkezdő istentisztelet keretében köszöntöük a januári ünnepeltjeinket a Crescendo kórus szolgálatával.
Január 27. – február 3. közö megtartouk az egyetemes imahetet vendéglelkipásztorok és kórusaink szolgálatával egybekötve.
Február 3-án imahé áró istentiszteleten vendégünk volt a Dési Református Egyházközség vegyes kara. Ünnepi együlétünket közös ebéd,
beszélgetés kövee.
Február 9-én gyülekezeti téli kiránduláson voltunk Kisbányán és Székelyjón.
Február 10-én délután nőszövetségi bibliaórát tartounk. Vendégünk,
dr. Buzogány Emese a nőszövetségi munka lehetőségeiről tarto előadást.
Február 17-én presbiteri bibliaórára került sor. Vendégünk Flóriska István egyházmegyei főgondnok volt, aki ismertee az egyházmegyei presbiterszövetség éves programjait.
Február 24-én a vámosgálfalvi gyermekkórus köszöntöe a februári
ünnepeltjeinket. Ez alkalommal gyerekfarsangi tevékenységet is tartottunk.
Február 24-én délután gyülekezeti asztalitenisz-bajnokságra került
sor.
Március 3-án megszerveztük helyi szinten is a női világimanapot,
melynek programját a szlovén asszonyok állítoak össze.
Március 5-én sor került az idősek klubja szervezésében a klub idei első
kirándulására, mely Kalotadámos, Jósikafalva, Havasrekeye, Székelyjó
úti célokat foglalta magába.
Március 10-én délután a Nádas menti kórustalálkozónak voltunk a
házigazdái. Négy kórus ve részt a találkozón: a kisbácsi kórus, Hidelvei
Földész Dalárda, a kerekdombi vegyes kórus és a Crescendo.
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Március 22-én a házas-bibliaóra keretén belül Bántó Tamás Szilveszter
és Csilla lelkész házaspár a Szerelemnek múlnia kell címmel tarto előadást.
Március 23-án közmunkával, kerítéskészítéssel egybekötö presbiteri
csendesnapot szerveztünk Bogártelkén.
Március 24-én köszöntöük ünnepeltjeinket, melyen a Kolozsvár-Törökvágási Református Egyházközség vegyes kara szolgált.
Április 4-én a Baba-mama klubon játékos-mondókás társalgót tartottunk, melynek meghívo ja Szabó Kinga játszóházvezető volt.
Április 6-án, szombaton konﬁrmációi ráhangoló együléten voltunk a
kátésokkal Bogártelkén.
Április 7-én Dupla Káté egyházmegyei konﬁrmandus találkozónak
voltunk a házigazdái. A Hangvétel zenekar vezee a dicsőítést, Enyedi
Csaba lelkipásztor tarto előadást.
Április 14-én, virágvasárnap ünnepén gyülekezetünk 8 ﬁatalja te
konﬁrmációi fogadalmat Isten és a gyülekezet elő.
Április 18-án, nagycsütörtökön alternatív, imasétával egybekötö úrvacsoraosztásra került sor, melyen több mint negyven gyülekezeti tag ve
részt.
Április 19-én, nagypénteken zenés áhítatot tartounk, melyen ünnepi
műsort állíto össze Fazakas Ádám kántor-karnagy. Együ szolgált ezen
alkalmon a gyülekezetünk vegyes kórusa, a Crescendo, Varga István diakónus. Meghívo vendégeink: Fodor Ilka Borbála zenetanárnő és Kis-Lukács Bernade, a Kolozsvári Magyar Opera kórusának tagja.
Április 19–23. közö húsvéti jótékonysági vásárt szerveztünk.
Április 28-án köszöntöük ünnepeltjeinket, melyen verses összeállítás hangzo el.
Április 30-án az idősek klubja szervezésében sor került az idősek
majálisozására.
Május 3–5. közö iúsági hétvége volt Bogártelkén.
Május 5-én a vasárnap délelői istentisztelet keretében örvendeztettük meg az édesanyákat. Az anyák napi ünnepély után tálentumvásárt
szerveztünk a gyerekeknek.
Május 12-én délután a nőszövetség tagjai felköszöntöék a farnasi
öregohon idős tagjait anyák napja alkalmából.
Május 18–19. közö gyülekezetünk 13 tagjával részt veünk a református egység napján Debrecenben, majd Balmazújvároson a testvérgyülekezetünk tagjainak vendégszeretetét élveztük.
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Május 26-án a vasárnap délelői istentisztelet keretében a Kolozsvári
Református Kollégium gyermekkara köszöntöe a hónap ünnepeltjeit.
Június 2-án gyülekezetünk gyermekeit ajándékoztuk meg a gyermeknapi foglalkozás rendjén, illetve iúsági csoportunknak az irgalmas samaritánusról szóló saját ﬁlmjét tekinteük meg. Mindezek után megbeszélést tartounk a nyári táborokról.
Június 2-án, vasárnap délután az Aksza Gyermekohon iú lakóit kerestük fel, és ajándékoztuk meg gyermeknap alkalmából.

Rozsnyai László

Pünkösd
Áradj, Szentlélek,
Gyújtsd föl
A konok világot!
Áradj szeretet:
Nyissuk meg szívünket.
Törődő reménység,
Tüzes piros Pünkösd;
Lendület vagy:
Eszmélet.
Megismered a Magasztost.
Küldj szent sóvárgást
Gyülekezetinkbe.
Hűség imája:
Kolozsvár A. D. 2019. május 6., hétfő

Madár vagyok,
Nyelveken szólok.
A Szentlélek vár,
Keres a Mester.
Reméllek: Vigasztalóm,
Paraklétosz...
A Lélek köpenyében
Imák simogatnak, Igék.
Ne féljetek:
Tavaszi suhogás
Kel s Lélek.
Öröm van ma!
Hitünk virága...
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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 felajánlásával, 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 a nyári időszakban
(2019. június 15. – szeptember 8. közö)
Bibliaóra csütörtökönként du. 18 órától, a Királyok első könyvét tanulmányozzuk.
Csütörtök 17 órától énekpróba a nagykórusnak.
Csütörtök 19 órától énekpróba a Crescendónak.
Vasárnap a délelői istentisztelet ala gyerekfoglalkozás.
Vasárnap 18.30-tól iúsági bibliaóra.

Figyelmetekbe ajánljuk
Betegeknek úrvacsora: kérjük időben (ünnepek elői napokban) jelezni ez irányú kérésüket Varga István diakónusnak vagy a lelkészi hivatalban a 0364-736832-es telefonszámon. Pünkösdre június 8-án, szombaton
12 óra után visszük a betegeknek az úrvacsorát!
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.
Testvérgyülekezeti találkozó. 2019. július 6–7. közö Balmazújvárosról érkeznek vendégek gyülekezetünkbe, hogy tovább erősítsük testvéri
kapcsoltunkat. A vasárnapi, hálaadó istentiszteleten részt vesznek anyaországi vendégeink melle a magyarfodorházi, ördögkeresztúri, bodonkúti, magyarmacskási és sövényfalvi testvérgyülekezeteink képviselői is.
Az együlétet Bogártelkén közös ebéddel és interaktív programmal folytatjuk.

2019. PÜN KÖSD
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DIAKOCSI: Akadálymentesen ohonról haza
Tavaly sikerült templomunkhoz akadálymentes bejáratot (feljárót korláal) kialakítani tekinteel a gyülekezetünkben élő testi fogyatékosokra,
a babakocsis kismamákra, illetve a nehezen mozgó idősebbekre. Idén szeretnénk folytatni az akadálymentesítési gyülekezeti projektünket oly módon, hogy megoldást szeretnénk nyújtani a sérültek, mozgásukban korlátozoak, idősek szállítása terén. Célunk az, hogy akadálymentes legyen
az ohon és a templom közöi útszakasz is: ne legyen szervezési, anyagi
nehézség a közösségi alkalmakra való eljutás. Nagyon sokszor a „nincs
emberem” és „nincs pénzem” nehéz akadályként gördül sok mozgássérült útjába. Át szeretnénk tehát vállalni a taxipénzt, a kísérő tiszteletdíját
és érzékenyíteni szeretnénk a gyülekezet minden tagját közös bibliaórák,
beszélgetések szervezése által. Ezen célra kaptunk erre az évre összesen
2750 lej támogatást a Diakónia Keresztyén Alapítványtól.
Hiszem, hogy a krisztusi szeretet arra indít, hogy hárítsunk el minden
akadályt az Őt keresők útjából: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek... (Mt
11,28)
DIAKOCSI: Akadálymentesen ohonról haza nevű projektünk gondolata mögö személyes motiváció is rejtőzik: évek óta vasárnapról-vasárnapra hozza templomba a diakónusunk Imrét, aki tolókocsiba kényszerült
egy orvosi hiba mia gyermekkorától fogva. Diakónusunk betegsége mia Imrének „nincs embere”, bár alkalomszerűen kerül mindig valaki, aki
elhozza a templomba. I nemcsak Imréről van szó, hisz a gyülekezetben
többen is vannak hasonló helyzetben. Hiszem, hogy ha az emberi segítőkészség, empátia mellé az anyagi feltételek megteremtése is társul, akkor
áldásos szolgálat lesz belőle. Lám, az Úr gondoskodo az anyagiakról is,
hadd indítsuk be a DIAKOCSI-t minél hamarabb.
Kérlek, használjátok ki e lehetőséget: ne restelljetek szólni, ha szállításra, egy kis támogatásra van szükségetek. Jelezzétek időben (néhány nappal előe) Varga István diakónusnak vagy a lelkészi hivatalban ez irányú
igényeteket, kéréseteket.
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Pünkösdi ünnepkör
2019. június 9.: PÜNKÖSD I.
De. 10 órától ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
Du. 18 órától Nádas menti kórustalálkozó Kisbácsban.

2019. június 10.: PÜNKÖSD II.
De. 10 órától istentisztelet, pünkösdi
könyvvásár.
Du. 18 órától pünkösdi zenés áhítat.

2019. június 11.: PÜNKÖSD III.
De. 10 órától istentisztelet, pünkösdi tombola
Du. 18 órától istentisztelet, pünkösdi igemorzsák.

Ünnepi legátusunk GÁBOR TÍMEA MÁRIA ötödéves 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: 0364-736832
Szerkesztő: Fazakas Csaba Árpád
Korrektúra: Deák Szidónia
Készült az Erdélyi Református Egyházkerület
Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában
Felelős vezető: Dávid Zoltán

