
A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR
ISTENTISZTELETEINEK

IDŐPONTJAI

Április 5.

Virágvasárnapi istentisztelet 10
órától
ProChrist evangelizációs alkalom
3/4 19 órától

Április 6.

ProChrist evangelizációs alkalom
3/4 19 órától

Április 7–9.

Bűnbánati istentiszteletek 18 órától

Április 10.

Nagypénteki istentisztelet 10 és 18
órától

Április 11.

Nagyszombati istentisztelet 18
órától

Április 12., húsvét első napja

Úrvacsorás istentisztelet 10 és 17
órától
A ”Fébé” Otthonban 17 órától

Április 13., húsvét másodnapja

Ünnepi istentisztelet 10 és 17 órától

Április 14., húsvét
harmadnapja

Ünnepi istentisztelet 10 órától
ProChrist – kiértékelő alkalom 18
órától
(szeretetvendégség)

Irodai szolgálat
kedden és pénteken

10–12 között
szerdán és csütörtökön

17–19 között

TÓKÖZHÍR

Alaṕıtotta: Bálint B. László
Visky Péter

E lapszám James D. Doepp
elkészüléséhez Lovász B́ıborka
hozzájárult: Mihály Krisztina

Szabó Ágota
Szakács Levente

és a cikkek szerzői

”
Az engesztelés napján

fúvasd végig a kürtöt a
ti egész földeteken. . . ”

(3Mózes 25,9)

”
Fúvasd végig a kürtöt”

Nagypéntek áldása meg kih́ıvása és a feltámadás örömüzenete, mindkét szö-
vetség egybehangzó üzenete szerint.

Van Istennek egy különös rendelkezése, melyet az ószövetségi népnek adott.
Ennek értelmében minden ötvenedik esztendő hetedik hónapja 10-ik napján
meg kell fújni a kürtöt az Izrael földjén, mely kürtzengés szabadságot hirdetett
a magát rabszolgának eladni kényszerült embernek, aki ezennel felszabadult
és visszatérhetett az övéihez.

Hasonlóképpen az anyagi megszorultság miatt időközben eladott földte-
rületek is ekkor visszakerültek az eredeti tulajdonos, az adott nemzetség és
család birtokába. Ez volt a kürtölés esztendeje és a szabadság, felszabadulás
kihirdetésének éve. Nagyszerű rendelkezés. A különös azonban, ami figyelmet
igényel, az a meghirdetés időpontjához kötődik, ti. ez a nap a nagy engesz-
telési áldozat bemutatásának ünnepnapja, amikor a főpap bemenve a szentek
szentjébe (az évnek csak ezen a napján volt szabad ezt megtennie), az áldozati
állat vérével meghintette a frigyládát, és ezennel engesztelést szerzett a nép
bűneiért.

Ennek a két időpontnak az egybeesése bizonyára nem a véletlennek a műve.
Arról beszél, hogy az Isten megengesztelődését és bocsánatát kérő és elfogadó
ember, az elengedéséből élő lélek kih́ıvása és feladata, hogy ő maga is elenge-
dést hirdessen. Adjon felebarátjának szabadságot, mert az isteni elengedésből
következnie kell az emberi elengedésnek.

A Zsidókhoz ı́rott levél részletesen szól arról, hogy Jézus Krisztus mint
tökéletes Fiú és főpap nem e világból való sátron keresztül és nem bakok és
tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra
a szentélybe, a mennyeibe magába, örök váltságot és tökéletes engesztelést
szerezve, és ő megtiszt́ıtja a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy
szolgáljunk az élő Istennek.

Ha az első ember Istentől való elszakadása elhozta az emberre a halált
mint a bűn büntetését, akkor az is igaz, hogy a második ember, Krisztus töké-
letes áldozata, engesztelése elhozza a halálnak mint a bűn következményének
a felfüggesztését és felszámolását, azaz hatályon ḱıvül helyezését. Igen, Krisz-
tus harmadnapon történő feltámasztatása, a halál feletti győzelme nem egyéb,
mint az Atya válasza és pecsétje. Az áldozat és az engesztelés tökéletes, a halál
kötelei feloldatnak, és az elvesźıtett kert, a paradicsom, az Isten országa újból

”birtokba vehető”, az ember Fiában való hit által immár újból örökölhető.
Nekünk is van azonban feladatunk és felelősségünk: nekünk magunknak is

meg kell hirdetnünk a földön felebarátainknak a szabadságot, az elengedést.

”Fúvasd végig a kürtöt”... Jézus erről ı́gy szól a hegyi beszédben: ”ha meg-
bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei
Atyátok, ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti
mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket” (Mt. 6,14–15)
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Vasárnapi
istentiszteletek

10-től és 17-től

Rendszeres alkalmak

felnőtt bibliaóra
szerdánként 18-tól

angolnyelvű istentisztelet
Minden hónap harmadik
vasárnapján 16 órától

presbiteri találkozó
Minden hónap második vasárnapján
18 órától

egyetemisták bibliaórája
szerdánként 1/2 20-tól
(a Koinónia Házban, Str. Mărginaşă
nr. 42.)

ifi
péntekenként 17-től
(templomunk alagsorában)

kisifi
szombatonként 18-tól
(templomunk alagsorában)

mama–babakör
péntekenként 11-től 13-ig

gyermek klub
szombatonként du. 17-től

vasárnapi iskola
vasárnaponként 10-től

gyülekezeti énekkar próbái
hétfőnként este 19-től

Péter kérdésére válaszolva pedig még egy példázatot is elmond ugyanezen
tańıtását azzal a figyelmeztető ráadással is megtoldva, hogyha az elengedésből
nem lesz elengedés, ha az elengedés valahol és valami miatt megreked, akkor
az bizony tragikus következményekkel jár. (l. Mt. 18,21–35)

Nagypéntek? Jézus örök és tökéletes engesztelést szerzett számunkra. Hús-
vét? Az Atya ezt megerőśıtette és visszaigazolta, a halál legyőzetett és Ő min-
ket élő reménységgel ajándékozott meg. A mi felelősségünk és részünk? Hit
által örömmel elfogadni és hálás sźıvvel készségesen továbbadni. Maradj hát
hálás, és vigyázz, mert ha nem adod tovább, akkor elvesźıted. Igen, az elen-
gedésből hadd származzék elengedés. Ez olvasható ki ekként az ószövetségből
és ez hallható ki az újszövetségből is. Két szövetség, de egy a (Szent)Lélek.
Áldott legyen a magát többféle formában és módon kijelentő, mindazonáltal
egy lelkiséget megbizonýıtó Isten és Atya a Jézus Krisztusban.

Kozma András, lp.

Kétség és ámulat:

Beszélgetés a ProChrist evangélizációról

A ProChrist az evangélizációnak egy különös és modern formája, amely a
legkorszerűbb technika felhasználásával juttatja el a Jézus Krisztusról szóló
örömüzenetet Európa számos országába. Élő műholdas közvet́ıtések seǵıtségé-
vel több száz gyülekezet kapcsolódhat be a központi rendezvény nyolc alka-
lomból álló programjába.

A Tóvidéki templomban átélt alkalmakról hallunk véleményeket. A kérdező
Szecsődi Árpád, az Agnus Rádió riportere.

Szecsődi Árpád A Kolozsvár-Tóvidéki gyülekezet ı́zlésesen feld́ısźıtett temp-
lomában vagyunk. Milyen rendezvénynek a sźınhelyén tartózkodunk?

Lovász Edit, szervező: Köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Harma-
dik alkalommal szerveztük meg gyülekezetünkben a ProChrist evangelizációt,
melyet ez alkalommal a chemnitzi (Németország) sportcsarnokból, műholdon
keresztül közvet́ıtenek Európa számos országába. Kolozsváron gyülekezetünk
kapcsolódott be ebbe a hatalmas istentiszteletbe, mely nyolc estén keresztül
folyik.

SzÁ Ez már a második nap. Milyen az istentiszteletek látogatottsága?
LE Ha körbenézek, már most látszik, hogy többen vagyunk. Jó remény-

séggel vagyunk, hogy a hét vége felé haladva templomunk meg fog telni.
SzÁ Talán nem is az a lényeges, hogy hányan gyűlnek össze. . .
LE Ezt Krisztus Urunktól tanulgatjuk, hogy elsősorban nem a mennyiség

a mérvadó, az Ő jelenlétét nem a sokan egybegyűltek garantálják... de azért
nagyon szeretnénk, ha minél többen hallgatnák Isten Igéjét, és minél többen
nyitnák meg sźıvüket Őelőtte.

SzÁ Feltűnt, hogy a chemnitzi sportcsarnokból közvet́ıtett igehirdetések nem csak magyar nyelven érkeznek a
Tóvidéki magyar református templomba.

LE Igen, gyülekezetünk, mint minden Isten által létrehozott gyülekezet ebben a világban, a nyitottság és a befogadás
jegyeit kell hogy magán hordozza. Gyülekezeti életünk gyakorlatában már jó néhány éve benne van a mellettünk
élő román ajkúakra történő odafigyelés: istentiszteleteinket egy fülhallgató seǵıtségével anyanyelvükön követhetik. A
ProChrist evangelizáció román nyelvű közvet́ıtését is ”befogjuk” a modern technika seǵıtségével, és a templomunk
alagsorában levő nagyteremben kivet́ıtjük. A gyülekezetünk szomszédságában élő, különböző felekezetekhez tartozó
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román testvéreinkhez is eljuttattuk az evangelizációs al-
kalmakra szóló megh́ıvókat, s úgy látom, hogy esténként
20-30-an el is jönnek.

SzÁ Köszönöm a
beszélgetést, Isten ál-
dása ḱısérje az esti is-
tentiszteleteket.

LE Adja Isten, hogy
sokak megtapasztalhas-
sák Isten megeleveńıtő
szeretetét.

SzÁ Hogy éreztétek
magatokat ezen az es-
tén? Mit jelent számo-
tokra a ProChrist?

Szabó Kata,
óvónő: Nem tudtam
sokat a ProChristről, a ḱıváncsiság sodort ide, de meg-
lepően jó élmény volt számomra.

SzÁ Mi az, ami megérintett?
SzK Talán, ez a nýıltság, amit nem nagyon találunk

meg a vallásokban. Jó az, hogy közzel hozzák hozzánk azt,
ami elég távolinak tűnik a vallásban.

SzÁ Mi volt jó számodra?
Nagy Szendi, egyetemista: Újra hallani és megta-

pasztani azt, hogy milyen jó a közelség az emberek között,
amit csakis Isten tud megteremteni.

SzÁ És számodra mi volt jó?
Oláh Edina, egyetemista: Emlékeztem

arra az időre, amikor megtértem. Abban az

időben is közvet́ıtették a ProChristet. Ami-
kor hallom az igehirdetések végén a h́ıvogató

éneket, a ”Jézus, amint
vagyok úgy jöhetek hoz-
zád” ćıműt, a szünte-
len való megtérés jut
eszembe. Igen, szá-
momra nagyon szemé-
lyes az igehirdetés üze-
nete.

SzÁ Köszöntöm
a gyülekezet gondno-
kát, Szakács Leventét.
Hosszú volt-e a felké-
szülés ideje? Hogyan ér-
tékeli a ProChrist alkal-
mait?

Szakács Levente Annak örülünk, hogy gyülekeze-
tünk férfiai és asszonyai szép számban összegyűltek, hogy
előkésźıtsük az evangelizációs hetet. Nem volt kis munka,
de hála Istennek sikerült összefognunk, hogy időben kézbe-
śıtsük a megh́ıvókat gyülekezetünk tagjainak, a technikát
pontosan beálĺıtsuk, a templom ülésrendjét erre a célra ki-
alaḱıtsuk. Nem utolsósorban emĺıtem meg, hogy a biblia-
órákon és az istentiszteleteken együtt imádkoztunk Isten
áldásáért.

Ezek után azt ḱıvánom, hogy estéről estére templomunk
megteljen, hogy minél többen kapcsolódjunk a Krisztust
követők seregébe.

A 2008-as esztendőben az államnak fizetendő adónkból az egyházközség
javára iránýıtott 2%-os támogatás összege 2 931,59 RON volt. Szere-
tettel köszönjük testvéreinknek ezt a támogatást is. Hovatovább fontos
tétellé válik ez az évi költségvetésünkben. Ez az összeg megfelel például
az óvodánk működtetésére ford́ıtott 2008-as évi támogatás összege egy-
negyedének.

Kérjük ezért gyülekezetünk minden tagját, aki adója 2%-át az egyház-
községben folyó munkák (óvoda, idősgondozó otthon) támogatására fel-
ajánlhatja, hogy idén se mulassza el ezt. A szükséges adatok: Parohia
Reformată Cluj X., adószám (Cod Fiscal): 4547176, bankfolyószámla:
RO66INGB0003002185458915, ING Bank.

Ha időben leadják a lelkészi hivatalban a kitöltött formanyomtatványo-
kat, akkor azok adóhivatalba való eljuttatását sźıvesen átvállaljuk.
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Ünnep a Redutban

Március havában jótékonysági koncertet hirdetett meg a
kolozsvár-tóvidéki Református Montessori Iskola. Az est
megh́ıvott zongoraművésze Erdélyi László, a budapesti
Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára volt. A Redutban szép
számban összegyűlt hallgatóság csodálatos zenei élmény-
ben részesült. a A romantikus zongoraművek gyöngysze-
mei csendültek fel: Chopin, Schumann, Dvorak, Liszt és
Brahms művei.

A ”Magyar rapszódia” energikus futamai feleleveńıtet-
ték azt az egykori, 1846. november 24. és december 8. kö-
zöttre tehető nagy zenei eseményt, amikor Kolozsvár ven-
dége, Liszt Ferenc ugyanitt adta elő halhatatlan műveit.

Ezúton is köszönjük Erdélyi Lászlónak ”megidéző” erő-
vel b́ıró koncertjét.

A jótékonysági koncert fővédnöke Szilágyi Mátyás, a
Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulja volt, aki – töb-
bek között – az alábbi szavakkal nyitotta meg a zongora-
estet:

”A mai est ünnepeltje a kolozsvári Református Mon-
tessori Iskola, amelyet Romániában, Erdélyben úttörő vál-
lalkozásnak, bátor, felelős útkeresésnek kell tekintenünk.
Úgy gondolom, hogy az erdélyi Református Egyház egyik
legmagasztosabb, legszentebb magyar közösségmegtartó,
családmegtartó, gyermekpártoló hivatását teljeśıti az Is-
kola létrehozásával, fenntartásával. Mindez a leghiteleseb-
ben tükrözi, a XXI. század valóságára alkalmazza a nagy
XVI. századi hitúj́ıtó egyházatyák, Luther Márton, Kálvin
János, Melanchton Fülöp, John Knox és mások mélységes
emberközpontúságát, humanizmusát.

Én magam is rendḱıvül fontosnak tartom az új, al-
ternat́ıv oktatási módszerek, ı́gy a montessori módszer
alapelveit, mint olyan pragmatikus válaszokat, amelyek a
mai világban támadó pedagógiai és pszichológiai kih́ıvá-
sok formájában a gyermekeinket nap mint nap tömegesen
érik. . . ”

A civil összefogás ünnepi megnyilatkozása nagy báto-
ŕıtást jelentett iskolánknak.

vp

”Bóbita” óvodánk ez év őszétől teljes kapacitással ḱıván működni. A program reggel 8 órától déli 1 óráig
tart.

Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk érkező gyerekek jó hangulatban és őszinte légkörben fejlődjenek. Elő-
térbe helyezzük a pozit́ıv érzelmű alapigények kieléǵıtését: bizalom, biztonság, nyugalom, felszabadultság
és a mindent átszövő szeretet jellemzi óvodánkat.

Az óvodai élet tevékenységi formái a játék, vers-, mesemondás és tanulás, ének-zene, barkácsolás, festés,
a környezet megismerése, matematikai tapasztalatok. Ezek megvalóśıtásán túl játékos angol oktatást biz-
tośıtunk és népi gyermekjátékokkal bőv́ıtjük a gyerekek élményvilágát. Kiemelkedő hangsúlyt fektetünk a
gyerekek hitbeli nevelésére is.

Az érdeklődő szülők forduljanak bizalommal Szabó Kata óvónőhöz. Tel.: 0745-465041.

Házasságkötés
Koszorús Dezső és Takács Timea Andrea

(református vallású munkás és református vallású
eláruśıtónő)

Keresztelés
A keresztség sákramentumában részesültek:

Tóbiás Attila-István
Takács Sára-Andreea

Birtolon Rebeka


