
A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR
ISTENTISZTELETEINEK

RENDJE

November 29., advent I. vasárnapja:

10:00 és 17:00 órától úrvacsorás
istentiszteletek
17:00 órától istentisztelet a Fébé
Otthonban

December 6., advent II. vasárnapja:

10:00 órától istentisztelet
17:00 órától istentisztelet a Fébé
Otthonban
19:00 órától adventi vacsora az ifi
rendezésében

December 13., advent III.
vasárnapja

10:00 órakor adventi zenés istentisztelet
(lásd a program 8. old.), majd adventi
szeretetvendégség, valamint gyermekeink
által barkácsolt karácsonyi d́ıszek
kaphatók
16:00 órától angol nyelvű istentisztelet
17:00 órától istentisztelet a Fébé
Otthonban

December 18.

Óvodás gyermekeink karácsonyi ünnepélye

December 20., advent IV. vasárnapja

10:00 órától istentisztelet, ifjak karácsonyi
előadása
18:00 órától presbiterek és önkéntes
munkatársak találkozója

December 21–23.

18:00 órától bűnbánati istentiszteletek

December 24., szenteste

17:00 órától vallásórás gyermekeink
karácsonyi köszöntője

December 25., karácsony I. napja

10:00 és 17:00 órától úrvacsorás
istentiszteletek
17:00 órakor úrvacsorás istentisztelet a
Fébé Otthonban

December 26., karácsony II. napja

10:00 órától istentisztelet
17:00 órától karácsonyi ünnepség a Fébé
Otthonban

December 27., karácsony III. napja

10:00 órától istentisztelet

December 31.

18:00 órától óesztendei istentisztelet

2010. Január 1.

10:00 órától újesztendei istentisztelet

Január 18–25.

Egyetemes imahét (lásd a program 6–7.)

”
. . . mert én

megtanultam, hogy
azokban, a melyekben
vagyok, megelégedett
legyek. . . mindenre

van erőm a
Krisztusban, a ki

engem megerőśıt.”
(Fil 4, 11.13)

Megelégedett ember
Létezik-e megelégedett ember?

Súlyos gazdasági válság tombol, a jelen politikai élet zűrzavara is növeli ben-
nünk a bizonytalanság érzését, egy újinfluenza járvány réme fenyeget, a „kincses
városunk” vadonatúj főterével sem vagyunk teljes mértékben megelégedve, és a
személyes életem sikertelenségeiről még említést sem tettem…

Igen, a jelen életünk szövegkörnyezetében kissé cinikusan hangzik a feltett
kérdés.

Pál apostol öregedő emberként börtöni körülmények között írja utolsó levelé-
nek fenti sorait, melyeknek van egy olyan olvasata is, miszerint a mostoha körül-
ményeim ellenére független, autonóm, szabad ember vagyok.

A megelégedett ember arcvonásai:
1. A megelégedett ember kedve ellenére való eseményeket elfogadja. Figye-

lem: nem beletörődik a számára valamilyen megváltozhatatlan helyzetbe, hanem
elfogadja. Elfogadja önmagát, helyzetét, körülményeit. A mindenbe beletörődő
ember folyamatosan saját tehetetlenségéről vall: lemondó, csüggedő, elégedetlen.
Aki azonban elfogadja saját magát, élete nehéz helyzeteit, az tevékeny alakítójává
válik saját sorsának, nem riad vissza a feladatoktól sem, mert mindenekelőtt a min-
denható Istennel számol. Önmagát, sikereit, kudarcait, nélkülözéseit, fájdalmait a
Mindenható Istenén keresztül szemléli, fogadja el. Az ilyen ember számára Isten
már nem egy fogalom, fedőneve minden természetfeletti erőnek, hanem az, Aki
Jézus Krisztusban kijelentette önmagát, és a megelégedettség titkába „beavatta”.

2. A megelégedett embernek „mindenre van ereje a Krisztusban”, azaz: min-
denre képes!

Kit kell megerősíteni? Értelemszerűen azt, aki erőtlen, gyenge.
Pál apostolról általában úgy gondolkodunk, mint aki nagy hittel rendelkezett,

lendületes vezetése által az első évszázadok keresztyénsége nagy győzelmeket
aratott, igazi hőse volt a hitnek, stb.

Igen, felületesen nézve ez így is volt. Csakhogy a nagy események mögött egy
végtelenül gyenge ember áll, testében „tövissel” kínlódva. Azonban Isten kezében
azért volt egy áldott eszköz, mert hagyta magát megerősíteni, aki erőtlenségei
ellenére Neki engedelmeskedett. Egyáltalán nem szégyellte gyengeségeit, sőt:
„…nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel…”, „… mert mikor
erőtelen vagyok, akkor vagyok erős”. (2Kor 12, 9–10)

Tudunk-e eléggé gyengék lenni ahhoz, hogy Isten által használhatók legyünk?
Vagy inkább erősnek mutatjuk magunkat, lelkileg fittnek, mert ugyebár nem illik
erőtlenségeinkkel előhozakodni.

Isten tőlünk, mindenekelőtt, az iránta való engedelmességet, és nem a vélt
erőnket kéri számon.

3. A megelégedett ember örvendező ember: „igen nagy öröm fogott el az
Úrban” – írja Pál apostol a börtönből. Az Úrban való örvendezés jelentősége abban
áll, hogy mint egy szűrő, megtisztítja az örömünket (is) minden salaktól.

Az orvosi tudomány szerint a megelégedett és boldog embernek az immun-
rendszere is ellenállóbb mindenféle veszedelmes vírussal szemben.
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TOVÁBBI RENDSZERES
ALKALMAK:

Istentisztelet
Minden vasárnap 10:00 órától

Istentisztelet a Fébé
idősgondozói otthonban
Minden vasárnap 17:00 órától

Felnőtt bibliaóra
Szerdánként 19:00 órától (imaterem)

Családos bibliaórák
Péntekenként 18:00 órától

Egyetemisták bibliaórája
Szerdánként 19:30 órától a
Koinónia-házban
(Str. Mărginaşă 42.)

Ifi
Péntekenként 19:00 órától
(templomunk alagsorában)

Kisifi
Szombatonként este 19 órától

Mama–baba-kör
Péntekenként 11:00 órától

Gyermek klub
Szombatonként 16:00 órától

Vasárnapi iskola
Vasárnaponként 10:00 órától

Gyülekezeti énekkar próbái
Hétfőnként 19:00 órától

Irodai szolgálat
Hétfő: 9–13
Kedd: 9–13
Szerda: 9–13
Csütörtök: 16–19
Péntek: 9–13

Lelkészi

fogadóórák
Kozma András – szerda 10–12
Visky Péter – csütörtök 10–12

TÓKÖZHÍR

Alaṕıtotta: Bálint B. László
Visky Péter

E lapszám James D. Doepp
elkészüléséhez Lovász B́ıborka
hozzájárult: Sajó Enikő

Szakács Levente
és a cikkek szerzői

Kedves Testvéreim! Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztusban velünk
az Isten. És aki Ő vele éli meg életének jó és rossz napjait egyaránt, azaz minden egyedül
csak Tőle függ, az megelégedett ember lesz. Abban a hitben legyünk és kívánjuk élni
gyülekezeti életünk, hogy ez az állapot teljességre fog jutni akkor, amikor Jézus visszajön
összegyűjteni az Ő népét.

Bizony, jövel Uram Jézus!

Visky Péter, lelkipásztor

Csendes hétvége – Vekeri Tó, Debrecen

Meghallgatott imádságok eredményeként lehettünk ott a Vekeri tónál megrendezett csen-
des hétvégén. Úgy éreztük, szükségünk van egy kis csendre, megállásra, megnyugvásra,
ezért elkezdtünk kitartóan imádkozni azért, hogy az Úr minden akadályt hárítson el
utazásunk elől. És Ő megtette!

Csendben lenni nem azt jelenti, hogy meg sem szólalunk, hanem azt, hogy saját
hangerőnkből feladunk, figyelni kezdünk, és meghalljuk az Úr szavát. Ezt gyakoroltuk
mi is az ott összegyűlt atyafiakkal a jól megszervezett programok keretén belül.

A meghallgatott előadások, kiscsoportos beszélgetések témái az egyháztagságról,
egyházfenntartásról szóltak. Arról beszélgettünk, hogy az egyház nem egy épület, ha-
nem élő emberek közössége, az Isten gyermekeinek gyülekezete, és senki sincs kizárva
belőle. Isten mindenkit kitárt karokkal vár, és örül, ha valamivel hozzájárul a közösség
építéséhez, fenntartásához.

A Lukács 5: 1–11 igeverseiben Péter méltatlannak, bűnösnek tartja magát, még ahhoz
is, hogy Jézus közelében tartózkodjon. Urunk mégis azt mondja neki: „Ne félj, mostantól
fogva embereket fogsz!”

Arról is beszéltünk, hogy ezt ma is mondja nekünk, méltatlanoknak, mert csodái-
ban bennünket akar felhasználni. Jézus, az Ő vére által „közel valókká” tett, „az ígéret
szövetségének részeseivé”, gyülekezetének tagjaivá.

Ezen a hétvégén azt is hallhattuk, hogy Jézust követve, általa irányítva megtalál-
hatjuk helyünket és célunkat a gyülekezeti életben, részt vehetünk Urunk egyházának
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fenntartásában. Megtehetjük ezt adományainkkal, egyházfenn-
tartói járulékainkkal, betegeket, öregeket látogatva vagy éppen
hívogatva, vigasztaló szavakkal, de lehet ezt kézzel foghatóbb
módon is, hiszen mindig akad a „ház” körül egy kis javítani-,
felújítanivaló.

Sokat énekeltünk, és elmondhatom, hogy az arcok ragyo-
gásáról le lehetett olvasni, hogy nagy öröm együtt énekelni és

dicsőíteni az Urat. Ráadásként, olyan ellátásban volt részünk,
hogy bátran elmondhatjuk, Urunk messzemenően elkényezte-
tett e két nap alatt.

Isten adjon minél több ehhez hasonló alkalmat, hiszen Isten
jelenlétében szükséges csendben megállnunk!

Balázs József és Enikő

Keresztelők:

Szász Jakab Ágoston
Sajgó Brigitta-Júlia

Koszorus Ingrid-Viviane
Ballók Szilárd

Temetések:

özv. Varga Margit – 81 éves

A gyászoló családnak Isten vigasztalását kívánjuk az alábbi Ige
alapján:

”Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt
aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is
érettünk.” (Róm 8, 34)

Fenntartói adományaink évi összegét a presbitérium a következőképpen határozta meg: a jövedelemhez jutó egyháztagok esetében
70 lej, nyugdíjas atyánkfiai esetében pedig 50 lej (a jelzett összegek személyre és nem családra vonatoznak).

A gyermekek, valamint jövedelemmel még nem rendelkező ifjak (pl. egyetemisták) e tekintetben tehermentesítettek.

Élet a TIFI-ben, azaz a tóközi ifiben

Sok ideig nem tudtunk választ adni a következő kérdésre: ”Mi a
haszna atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cse-
lekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-e őt a hit?”
Talán csak nemrégiben tudtuk megadni az egyértelmű választ,
amely valójában mindvégig a szemünk előtt lebegett: ”Látjá-
tok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem
csupán hitből.”

Miután megnyíltak szemeink, és megválaszoltuk a kérdést,
úgy döntöttünk, nekünk is lépnünk kell. Éppen ezért új alkalma-
kat iktattunk be a már meglévők mellé. Igyekeztünk úgy kiala-
kítani a programjainkat, hogy ezekbe minél több fiatal bekap-
csolódhasson.

Még mielőtt ismertetnénk ezen programjainkat, örömmel
adjuk hírül, hogy megszületett az ifi új neve (TIFI) és lo-
gója, ugyanakkor összeállítottuk a TIFI első énekes füzetét is.

Néhány szót a programjainkról.
Bibliaóra (hétfő, 20.00):

Egyik új program a saját szerve-
zésű bibliaóra, amely 2008 elején
indult házi bibliaóraként. Ebben az
évben házi bibliaóra helyett az ifite-
remben tartjuk az alkalmakat, éne-
kelünk, imádkozunk, minden alka-
lomra valaki más készül egy témával, amelyet közösen megbe-
szélünk. Elmondhatjuk, hogy ezek a bibliaórák nagyban hozzá-
járulnak a hitbeli fejlődésünkhöz.

Filmklub (kedd, 20.00): Ezen alkalmon keresztény tar-
talmú vagy keresztyén mondanivalójú filmeket nézünk meg,
majd utána elbeszélgetünk arról, hogy kinek mit is üzent a film.
Elmondhatjuk, hogy sok hasznos tanulságot szűrtünk le keresz-
tyén életünkre vonatkozóan.

Sźınjátszó kör (csütörtök, 20.00): Úgy éreztük,
hogy színielőadás által olyan mondanivalót is átadhatunk, me-
lyet szavakba foglalva esetleg nem tudnánk, vagy csak nagyon
nehezen. Ezért jött létre a színjátszó kör. Az első színielőadásunk
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címe Márton bácsi karácsonyi vendége (írta Ruben Saillens).
Ifi (péntek, 19.00): Péntekenként Visky Péter tiszteletes

úrral próbálunk adott témákat megbeszélni, kérdéseinkre választ
találni. Lehetőség nyílik arra, hogy a bennünket foglalkoztató
kérdéskört megbeszéljük. Ifi után általában csocsózás és ping-
pongozás van.

Sportklub (változó időpont): Az ifiben beindítottuk
a Sportklubot, amely keretében többször is csocsó és ping-pong
bajnokságot szerveztünk. Részt vettünk a kolozsvári ifik kö-
zötti focibajnokságon, foci és röplabda meccseket is szervez-
tünk. Hisszük, hogy a sportrendezvények is Isten dicsőségére
szolgálnak.

Ezen programokat heti rendszerességgel tartjuk. Ezek mellet
vannak olyan programok is, amelyeket évente egyszer szerve-
zünk meg. Ilyen a konfirmandus találkozó, amelyre idén
első alkalommal került sor. Célunk az volt, hogy minél több
konfirmált fiatal visszatérjen a közösségbe. Hála az Úrnak, vol-
tak olyan személyek, akik meghallották Isten hívását, és most

velük közösen dicsérhetjük az Urat.
Szeptember végén tartottuk meg a csoportépítő kirándulá-

sunkat, amelynek az volt a célja, hogy jobban összekovácsolja
a közösséget, és természetesen az is, hogy közös áhítat mellett
hálát adjunk az Úrnak a csodákért, amelyekkel megajándékoz
minket.

Minden év végén egy adventi vacsora keretében meg-
ünnepeljük adventet. Az adventi vacsorán megemlékezünk az
advent jelentőségéről, egyaránt gondoskodunk testi és lelki táp-
lálékról.

Mindezek mellett a TIFI-sek bekapcsolódtak a Kék vödör
akcióba, azzal a céllal, hogy Isten példájából merítve gyako-
rolhassuk a szeretetszolgálatot.

Minden egyes alkalomra szeretettel várjuk az érdeklődő fi-
atalokat. Szívből reméljük, hogy alkalmaink Isten dicsőségére
és közösségünk lelki épülésére szolgálnak.

A TIFI nevében
Birtalan Enikő és Fekete Alpár

Adventi vacsora az ifivel

Gyülekezetünk életében advent második vasárnapjának estje az
ifjakkal közösen eltöltött vacsora alkalma. Az ízlésesen kidí-
szített ifiteremben gyertyafényes asztal mellé telepedett le 32
fiatal.

Közös éneklés és elcsendesedés után Jézus visszajövetelé-
nek kérdéséről beszélgettünk. Mikor jő el az Isten országa? Ho-
gyan készüljünk a Vele való találkozás nagy napjára? Mindenki
fog vele találkozni? A felmerült kérdésekre különböző válaszok
fogalmazódtak meg, melyeket Jézus válaszával összegzünk: Az
Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem
mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ı́mé az Isten
országa ti bennetek van.” (Lk 17, 21)

Hisszük, hogy az átélt örömteli együttlét is a visszajönni
készülő Megváltónkkal való találkozásra készített föl.

Jöjj, Uram Jézus!

Tifi

Rövid tańıtás a megbocsátásról

”A kinek pedig megbocsáttok valamit, én is: mert ha én
is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam,
ti érettetek cselekedtem Krisztus sźıne előtt; hogy meg ne
csaljon minket a Sátán: Mert jól ismerjük az ő szándékait.”
(2Kor 2, 10–11)

Miért van szükség megbocsátásra?

Alapvetően Isten és az ember között megromlott kapcsolat
helyreállításáról van szó. Az elidegenedett állapotot cselekede-
tekkel, szavakkal, gondolatokkal vagy mulasztásokkal elköve-
tett bűnök eredményezik.

Emberileg a megromlott kapcsolatot helyreállítani lehetet-
len. Marad a helyreállítás egyetlen lehetséges módja: Isten meg-
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bocsát, eltörli a megromlott kapcsolatot eredményező bűnt. (A
bűn nem egyenlő az egyén erkölcsi ilyen-olyan bukásával, ha-
nem istenellenesség. Ez pedig nem egy absztrakt valami, hanem
folyamatosan életpusztító erő.)

A bűnt nem lehet megszüntetni, csak megbocsátani!
A bibliai példákban a hozzánk hasonló hús-vér atyafiak (pl.:

Dávid, a fenti korinthusi gyülekezet, stb.) nagy felismerése az
volt, hogy a megbocsátás által az a bizonyos konkrét bűn, kör-
nyezetükben megszűnt alattomosan pusztító erőként jelen lenni.

A bűnbánat kegyelmében élő ember azonban erőteljes
honvágyat tapasztal. Sóvárogva vágyakozik eredeti gazdája,
mennyei Atyja után, akinek közvetlen közelségében már voltak
örömteli tapasztalatai. S mindent megtesz (ez is kegyelem!) an-
nak érdekében, hogy helyre álljon a Vele való kapcsolata. Odáig

elmenően képes cselekedni, hogy a megbocsátás feltételének
minden áron érvényt kíván szerezni: keresi és megtalálja annak
alkalmát, hogy a megbántott felebarátjától bocsánatot kérjen.
Sőt, a bűnbánat megtartásának hogyanjára is kap útmutatást.

A bűnvallással új életre jutok. A bűn megutálása, megvallása
és megbocsátása szakítás a múlttal: „ímé újjá lett minden”.

Ezt követően a megbocsátó soha sem él a „felhánytorgatás”
eszközével, hiszen ő is szüntelenül az atyai befogadásból él.

A pszichológus előtt csak betegnek, testvérem előtt csak
bűnösnek szabad lennem.

Jézus Krisztus a feltétlen megbocsátás valósága, megteste-
sülése.

vp

Meggyújtottuk az első adventi gyertyát

Az óvodában már megszo-
kottá vált az adventi szülői
esti alkalom. Idén novem-
ber 27-én került sor erre a
meghitt együttlétre. Nagyon
jó érzéssel töltött el, hogy
sok szülő fontosnak tartotta,
hogy gyerekével együtt az

óvoda közösségében kezdhesse el a karácsonyra várakozást. A
hangulatot a gyülekezet tagjainak jelenléte növelte, Visky Péter
lelkipásztor imája és a gyülekezet által felajánlott szendvicsek
erőt adtak a közös munkához. Akik még szívesen bekapcso-
lódnának az óvoda életébe, velünk lehetnek december 13-án az
Adventi bazárban, illetve december 18-án az óvodában tartandó
karácsonyi műsoron.

Szabó Kata, óvónő

Külmissziós h́ırek

Amint talán már értesültél róla a hírekben, július 5-én, az évti-
zedek óta tartó u-k és k-k közötti feszültség pusztító kegyet-
lenséggel robbant ki. Több ezer halott, sérült, több felrobban-
tott autó és autóbuszok százai, felgyújtott és összetört üzletek,
félelem, bizonytalanság, megrendülés, gyűlölet, kiábrándulás,
és sorolhatnám még ennek következményeit. Amit eddig csak
filmekben, azt most saját szememmel, a valóságban is láttam.
Szörnyű volt! A gyűlölet hihetetlen kegyetlenségbe sodorhatja
az embert.

A júliusi lázadás óta az itteni élet egyik legnagyobb kihívása
a külvilággal való kapcsolattartás. A mindennapi élet többé-
kevésbé visszaállt a normálisba, habár este 8:00 óra után még
mindig alig járnak a buszok, és az őrségben álló katonák, a ké-
szenlétben álló teherkocsik, tankok még mindig az utcasarkokon
állnak. A lázadók ellen bírósági eljárás folyik. Az elítéltek ki-
végzése és az ártatlanok szabadon bocsájtása van napirenden.
Az ítélet kihirdetésekor többen tartottak az újabb tüntetéshullá-
moktól, de, hála Istennek, ez eddig nem következett be.

A nemzetek közötti megbocsátás összetett és érzékeny téma.

Hogyan tovább a történtek után? „Hányan haragudtok az u-kra?”
– kérdezte a prédikátor az egyik k-ai házigyülekezet tagjait. Vá-
laszként mindenki felemelte a kezét. A megbocsátás nagyon
drága. Vállalom, hogy élek annak a következményeivel, amit a
másik tett ellenem, anélkül, hogy ezért megbüntetném.

Imádkozzatok az itteni k és u gyülekezetekért, hogy szívből tud-
janak megbocsátani, és krisztusi módon tudjanak viszonyulni a
másik nemzetből való testvérhez.
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”Ha az Úr nem éṕıti a házat, hiába dolgoznak azon
annak éṕıtői. . . ” (Zsolt 127)

Az utóbbi hónapokban szokatlanul sokan (nyolcan) pozití-
van válaszoltak az evangéliumra, és fogadták be Krisztust. Ez
nyilvánvaló jele annak, hogy szellemi változás állt be a júliusi
lázadás után, amint azt az Úr megjelentette nekünk, hiszen az
előző négy évben összesen nem láttam nyolc hitre jutó embert.

Az egyik családdal már három hónapja minden héten
összegyűlünk Igét olvasni, imádkozni. Heteken keresztül úgy
tűnt nekem, hogy csak vallásosságból, udvariasságból, nem pe-
dig lelki szomjból teszik ezt. A múlt héten, Amine, miközben
vártuk, hogy férje, Hejret hazajöjjön a munkából, elmesélte,

hogy hitre jutásuk előtt mennyire rossz volt a házasságuk. Hej-
ret verte, összevagdosta a ruháit, mindent megszabott neki, hogy
mit tegyen. „De amióta hisz, azóta megváltozott.” Nagyon örül-
tem, hogy a családi életük javul.

A fenti zsoltárvers alapján a Szentlélek arra tanít, hogy mi
csak annyit tehetünk, hogy eledelt adunk az éhezőknek. Az éh-
séget csak Ő keltheti fel; szolgálhatunk, de a növekedést Ő adja.
Kérlek, imádkozzatok a nyolc hitre jutott testvéreitekért, hogy
az Atya jelentse ki nekik is, kicsoda az Úr Jézus Krisztus, úgy
ahogy azt Péternek is tette, mert csak ilyen kijelentésre épülhet
az a gyülekezet, amelynek a pokol kapui sem tudnak ellenállni.

Balázs Zsuzsa, misszionárius

Adventet köszöntő énekkari találkozó

Vasárnap, december 6-án a Kolozsmonostori Református Egy-
házközség temploma adott helyet az Adventi Karácsonyi hang-
versenynek. A megjelent 12 énekkar megszólaltatott művei,
mintegy zenetörténeti antológiaként magába foglalták a XVI.
századtól a mai napokig szerzett zenei kórusirodalom remekeit.
A házigazda Kolozsmonostori Református énekkar (karnagy:
Kállay M. Tünde) felkészültsége mindig példaképpen állhat a
gyülekezeti énekkarok előtt. Először szerepelt a zilahi Anony-
mus Ifjúsági kórus (karnagy: Fazakas István és Gáspár Anna).
Igényes munkájuk alapján megérdemlik, hogy ne feledkezzünk
meg róluk. A Kolozsvár-hidelvi Gyülekezet Vegyeskara Felházi
Lenke karnagy vezetésével kezd magára találni. Öröm mind-
annyiunk számára, amikor a gyülekezet énekkarában felfedez-
zük a lelkipásztorok jelenlétét. A Tóvidéki Reformátusok is első
alkalommal szerepeltek kórustalálkozóinkon (karnagy: Visky
Krisztina). Éneklésük arról tanúskodik: nem először álltak pódi-
umra. A Szent Mihály Római Katolikus plébánia Szent Cecilia
Kamarakórusa (karnagy: Potyó István) is gyönyörködtetett az
általuk előadott művekkel. A Kisbácsi Református Egyházköz-
ség Énekkara (karnagy: Péter Éva, zongorán kísért: Oláh Bog-

lárka) munkája hatott leginkább érzelmeinkre. A Kerekdombi
Református Egyházközség Vegyeskara Jankó Anna karnagy ve-
zetésével ismét bizonyította fejlődését. A Törökvágási Reformá-
tus egyházközség Kováts Ilona karnagy vezette kórusa a foko-
zatos fejlődést bizonyította. A Kolozsvári Magyar Pedagógusok
kórusa (karnagy: Bedő Ágnes) igényes műsorral bizonyította
létezésüket, és biztosítottak jövőbeli értékes előadásaikról. A
Tordaszentlászlói Énekkar Balázs Ágnes karnagy vezetésével
magára talált, szeretettel, átéléssel énekeltek. A Kolozsvár-Alsó
város Református Egyházközség Vegyeskara (karnagy: Ador-
jáni Katalin és Bak Éva) magasztosan dicsérte az Urat. Végül
a méraiak kórusa következett (karnagy: Mezei Tünde) díszes
öltözékben. A közönség felfigyelt a friss-üde harmóniákra.

Adjunk hálát az Úrnak szorgalmas és hozzáértő karnagyain-
kért. Nem ártana bemutatni sorozatban énekkarainkat, tagjaikat
a nyilvánosság elé vinni, hiszen az énekkari remekművek nélkül
oly sivár-szürke lenne a világ. Hiszen tudjuk: zene nélkül lehet
élni, de nem érdemes!

Guttman Mihály
Szabadság, 2009-12-1

Imaheti igék 2010

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
2010. január 18–25.

”Ti vagytok erre a tanúk.”
(Lk 24:48)

1. nap

Tanúbizonyság az Élet ünneplése által (*)

Mit keresitek a holtak között az élőt? (Lk 24:5)

Bibliaolvasmány

• 1Móz 1:1.26–31 És látta Isten, hogy minden, amit alko-
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tott, igen jó.

• Zsolt 104:1–24 Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram!

• 1Kor 15:12–20 Ha nincs a halottak feltámadása, akkor
Krisztus sem támadt fel.

• Lk 24:1–5 Mit keresitek a holtak között az élőt?

2. nap

Tanúbizonyság beszélgetés által Miről beszélgettek egymással
útközben? (Lk 24:17)

Bibliaolvasmány

• Jer 1:4–8 Menj, ahova csak küldelek!

• Zsolt 98 Énekeljetek az Úrnak új éneket!

• ApCsel 14:21–23 Erősítették a tanítványok lelkét

• Lk 24:13–17a Miről beszélgettek egymással útközben?

3. nap

Tanúbizonyság figyelem által Te vagy az egyetlen idegen Jeru-
zsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?
(Lk 24:18)

Bibliaolvasmány

• 1Sám 3:1–10 Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!

• Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom.

• ApCsel 8:26–40 Fülöp hirdette neki Jézust.

• Lk 24:13–19a ...nem ismerték fel Őt.

4. nap

Tanúbizonyság kapott hitünk ünneplése által „Mi történt?” Ők
így válaszoltak neki: „Az, ami a názáreti Jézussal esett” (Lk
24:19) Bibliaolvasmány

• 5Móz 6:3–9 Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!

• Zsolt 34 Áldom az Urat mindenkor.

• ApCsel 4:32–35 A gyülekezet szívében és lelkében egy
volt.

• Lk 24:17–21 Pedig mi abban reménykedtünk...

5. nap

Tanúbizonyság szenvedés által Hát nem ezt kellett-e elszenved-
nie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? (Lk 24:26)

Bibliaolvasmány

• Ézs 50:5–9 Közel van, aki igazságot ad nekem.

• Zsolt 124 A mi segítségünk az Úr nevében van.

• Róm 8:35–39 Isten szeretete Jézus Krisztusban jelent
meg.

• Lk 24:25–27 Elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írá-
sokban róla szólt.

6. nap

Tanúbizonyság az Íráshoz való hűség által Nem hevült-e a szí-
vünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk
az Írásokat? (Lk 24:32)

Bibliaolvasmány

• Ézs 55:10–11 Az én igém is, amely számból kijön: nem
tér vissza hozzám üresen.

• Zsolt 119:17–40 Nyisd föl szememet, hogy megláthas-
sam, milyen csodálatos a te törvényed!

• 2Tim 3:14–17 A teljes Írás Istentől ihletett.

• Lk 24:28–35 Jézus feltárta a tanítványoknak az Írásokat.

7. nap

Tanúbizonyság remény és bizalom által Miért rémültetek meg,
és miért támad kétség a szívetekben? (Lk 24:38)

Bibliaolvasmány

• Jób 19:23–27 Saját magam látom meg őt...

• Zsolt 63 Utánad szomjazik lelkem.

• ApCsel 3:1–10 Amim van, azt adom neked.

• Lk 24: 36–40 A tanítványok megrettentek és féltek...

8. nap

Tanúbizonyság vendégszeretet által Van-e itt valami ennivaló-
tok? (Lk 24:41)

Bibliaolvasmány

• 1Móz 18:1–8 Hozok egy falat kenyeret, hogy felüdülje-
tek.

• Zsolt 146 Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenye-
ret ad az éhezőknek

• Róm 14:17–19 Azokra törekedjünk, amelyek a békessé-
get és egymás építését szolgálják.

• Lk 24:41–48 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék
az Írásokat.

(*) nem hivatalos fordítás
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Zenés istentisztelet advent harmadik vasárnapján

Időpont: 2009. december 13. délelőtt 10 óra

AZ ISTENTISZTELET PROGRAMJA

Gyülekező ének: „Jöjjetek Krisztust dicsérni” – (énekeskönyv: 199. sz. ének, 1–6. versszak)
Előfohász

Apostoli köszöntés
Gyülekezeti ének: „Ó, jöjjetek, hívek” (énekeskönyv: 203. sz. ének, 1–4. versszak)

Bibliaolvasás: ”Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.” (Zsolt 24)
Énekkar: „Ragyogsz-e még égi fény” – Kovács Lajos

Bűnvalló imádság
Gyülekezeti ének: „Most keljetek fel” – Pont együttes

Imádság
Gyülekezeti ének: „Hajnalórán lelkem ébred” (XIV. sz. trubadúr dallam) – Pont együttes

Homília
Gyülekezeti ráfelelőének: „Éjszaka árnya száll a világra” – Pont együttes

Imádság – Imacsend – Mi Atyánk
Énekkar: „Most zendülj, énekszó” (D. Buxtehude)

Könyvbemutató: Zágoni Balázs, igazgató
Gyülekezeti ének: „Meg van az ideje mindennek” – Pont együttes

Hirdetések:
Énektanulás: Ó, adj nékünk, Jézus békét (énekeskönyv: 502. sz. ének)
Gyülekezeti ének: „Örvendjetek, mert Isten úgy szeret” – Pont együttes

Áldás:
Kivonulásra: „Isten fénye út a sötétben” – Pont együttes

Közreműködnek:

Mátyás-Metz Anna –fuvola
Réman Zsófia – fuvola
Muzsi Levente – fagot
Szántó Lóránt – hegedű

Zenei szerkesztő és programfelelős:
Visky M. Krisztina kántor

Pont együttes:
Bajusz Anna – konga
Bajusz Gábor – dob
Bajusz Katinka – furulya
Hodrea Ágnes – gitár
Sipos Krisztina – gitár, vokál
Szabó Tamás – vokál
Szántó Lóránt – hegedű
Visky Othniel – basszusgitár


