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Istentiszteletek alapigéi
Jan. 17. IMAHÉT vas. de. „Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.”
Mt. 28,5-7 Bíró József nyug. lp., Szászcsávás
Jan. 18. IMAHÉT du. Ézs. 61,1-4 Adorján Kálmán lp., Harangláb
Jan. 19. IMAHÉT du. 1János 4,7-14 Mészáros Lehel lp., Szászcsávás
Jan. 20. IMAHÉT du. Róm. 10,14-15 Orbán Judit lp., Kovászna–Vajnafalva
Jan. 21. IMAHÉT du. ApCsel. 2,37-42 Fülöp Ernő lp., Magyarkirályfalva
Jan. 22. IMAHÉT du. 1Móz. 37,5-8 Gáspár István lp., Székelytompa
Jan. 23. IMAHÉT du. Mt. 13,1-9 Bocskai László lp., Almásmálom
Jan. 24. IMAHÉT vas. de. Kol. 1,27 Bedő Judit Boróka lp., Kőhalom
Jan. 31. vas. de. „Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik
újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” János 3,1-10 Tordai István
Levente, teológiai hallgató
Febr. 7. vas. de. „Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus,
a másik vámszedő...” Lukács 18,9-14
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BÖJTFŐ

A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja

A böjt és imádság vágányán
Olvastam Jentezen Franklin gondolatait az interneten A böjt című
könyvének ízelítőjéből, hogy a böjt titkos erőforrás, amelynek áldásai lehetnek.
Nem fogyókúra, nem koplalás, nem a világtól való elzártság egy barlangba,
amit a szerzetesek műveltek. A böjt megtisztulás a világ dolgaitól, Istenre
figyelés. Egy mélyebb kapcsolat megtapasztalása Istennel. Érezted-e ezt a
köteléket valaha?
A Bibliában amikor Jézus elé egy aggódó apa vitte el nagyon beteg fiát,
egy gonosz lélektől meggyötört fiatalembert, akit a tanítványok nem tudtak
meggyógyítani, nagy volt a csodálkozás. Az apa kérte Jézust: „Uram, könyörülj
az én fiamon, mert holdkóros, és kegyetlenül szenved, mivelhogy gyakorta esik a
tűzbe, és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt
meggyógyítani” (Máté 17,15-16) Sok kérdés merült fel a tanítványokban: „Mi
miért nem tudtuk meggyógyítani?”. Jézus válasza: „A ti hitetlenségetek miatt.
Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt
mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem
volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és
böjtölés által” (Máté 17,20-21). Tehát a betegséget csak a böjt és az imádság
együttesen gyógyíthatja meg.
Keresztyén ember kötelessége a böjt, az imádság és az adakozás - a
hármas kötél, ami nem szakad el - amint ezt Jentezen Franklin említi. Kinek van
szüksége meggyógyulásra? Hát megigazulásra? Nekem? Nekem és neked is.
A böjt érted van, hogy lelassulj. Jézus is böjtölt 40 napot a pusztában.
Isten nem mond le rólad a rohanó világban sem, az elfordulás, a káröröm, a sok
irigység, bűn, megszólás, előítéletek, gonoszságok közepette.
Képzeld el, hogy ülünk a vonaton. A vágányon robogunk a cél felé. Két
párhuzamos sín szalad egymás mellett, a böjt és az imádság sínje. Ha az egyiket
kivesszük, a vonattal mi történik? Kisiklik a mi életünkkel. Nem érkezik be a
végállomásra. Mi lenne a végállomás? Az örökélet vagy a pokol? A kisiklás
már azt jelenti, hamarabb véget ér az út.
Egy melegföldvári erdész élete is ezen a vágányon robogott.

Ebben a kis mezőségi faluban 4 évvel ezelőtt az erdész nagyon
megbetegedett, nyirokmirigyrákban szenvedett. Már harmadszor újult ki a
betegsége, pedig kemoterápiával kezelték többször, második kiújulás után is.
Eltűnt a betegség, aztán visszajött harmadszor is. Az orvosok látták, hogy nincs
sok remény. Olyan kísérleti kezelést ajánlottak a betegnek, ami nem biztos
gyógyulás, de megpróbálták: őssejtbeültetés. A gond az volt, hogy az
immunrendszerét a nullára kellett lerombolni. Sajnos a korházban elkapott egy
betegséget és az orvosok egyszerűen azt mondták: meg fog halni. Böjtfő előtti
szombaton hazaküldték, meghalni.
Az erdészt nagyon szerette a falu. Böjtfő vasárnapján a lelkipásztor
barátunk arról prédikált, hogy ,,Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha
könyörgés és böjtölés által…” (Máté 17,21) Megkérdezte a gyülekezetet a
szószéken: „Mi komolyan gondoljuk ezt? Hisszük ezt, amit Jézus mond?”
– Próbáljuk meg!
Elmesélte telefonon, hogy minden este 9 órakor összegyűltek (átlagban
57 személy a 200-ból) Zsoltárokat olvasni és imádkozni, próféciákat hallgatni
Jézus szenvedéstörténetéről.
Minden nap déli 12 óráig böjtöltek testileg-lelkileg azért, hogy ez a
nagyon beteg férfi, akit a korházból hazaküldtek meghalni az orvosok, Istentől
gyógyulást nyerjen. Hetekig kitartóan imádkoztak és böjtöltek. A beteg annyira
steril szobában lakott, hogy csak a felesége mehetett be hozzá ételt vinni
maszkot viselve. Az immunrendszerét is félteni kellett.
Már három hét után javult az állapota. Körülbelül 40 nap múlva,
meggyógyult. Húsvétra jól lett! Isten megkönyörült az életén, mert egy egész
közösség vele imádkozott és böjtölt. Azóta is tünetmentes!
És még hány ilyen csodát művelt köztünk Isten! Észrevettük Gergely
Szidónia Angyalka gyógyulását? Megtartotta az ő életét is! Amikor már semmi
nem segít, akkor jöhet a könyörgés és böjtölés. Ne feledd!
Istenre szegezd a tekintetedet! A keresztre nézz, Jézus sebeire, a drága
vérére, amely érted folyt ki. Kevesebb időt tölts haszontalan dolgokkal! Több
csendre van szükséged, hogy a lelked felkészüljön Istennel beszélgetni. Ne
csüngj a tévén és az interneten, a Facebookon, hanem beszélgess a szeretteiddel,
Istennel! Tanítsd embertársaidat jóra, szeress! Ne beszélj annyit a telefonon,
hanem tölts időt szeretteiddel élőben, tölts időt megismerni magadat! Ki ismeri
igazán önmagát? Isten jobban ismer engem és téged, mint én önmagamat vagy
te önmagadat.

* Esketési, keresztelési istentisztelet előtt legalább egy hónappal
jelentkezzünk a lelkipásztornál!
* Eljegyzési istentiszteletet tartani nem kötelező, de eljegyzés előtt a
lelkipásztornak meg kell ismernie az ifjú párt – nyomatékosan kérem
tehát, hogy idejében jelentkezzenek!
* Temetés, esketés, keresztelés időpontjáról a kántort és a harangozót is
kell értesíteni!
* A VáGáNy interneten is megtalálható. Elszármazott szeretteink, máshol élő
ismerőseink az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján is olvashatják:
http://www.reformatus.ro/kiadvanyok.html
* Gyülekezeti lapunk, a VáGáNy, ingyenes és megfizethetetlen. Támogatók
segítségét viszont szívesen fogadjuk, 7-800 példányt kell havonta
kinyomtatnunk, a nyomtatónk megvan Keszeg Árpád jóvoltából, a tonert és
papírt kell megvásárolnunk. Köszönjük az eddig nyújtott szíves adományokat!
Szabó István János lelkipásztor
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Gyülekezeti események
Keresztelés
Január 2-án a keresztség sákramentumában részesítettük Boér Anita
Beatrix és Boér Laura testvérpárt, Boér Csaba és Szász Ibolya gyermekeit.
Isten áldása legyen gyermekkorukon, életükön és szeretteiken!
Január 30-án Bartos Bence, a Bartos Bálint János és Székely Andrea
Emese gyermeke részesült a keresztség sákramentumában. Isten áldja gazdagon
az Ő seregének új tagját és szeretteit!
Temetés
Február 7-én kísértük el utolsó földi útján Szász János testvérünket, aki
76 éves korában tért haza Teremtőjéhez. Az igehirdetés a Jer.Sir. 3,31-33
alapján vigasztalta a gyászolókat. Adjon Isten nekik vigasztalódást és
reménységet!
Szabó István János lelkipásztor

Hirdetések
* A januári perselypénz 2274 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* Február 20-án egyházmegyei ifjúsági találkozóra kerül sor Gegesben. Téma:
Tízparancsolat reloaded! / 1 – Ne haragudj! Zenél a gegesi Ajándék együttes.
* A fenntartói járulék 2016-ban személyenként 65 lej presbiteri határozat
értelmében. Aki kifizeti március 31-ig, 5 lej kedvezményben részesül, csak
60-at kell fizetnie.
* Közgyűlési határozat értelmében 2016-tól nem gabonát fizetnek az
egyháztagok a harangozónak, hanem pénzt. A lelkészi hivatalban a fenntartói
járulékon kívül minden egyházfenntartó tag 10 lejt fizet (ebben benne van a
templomtakarítás, harangozás és a temető rendben tartása, kaszálása is).
* Köszönjük a decemberi Vágány megjelenése óta a ravatalozónkra szánt
adományokat. Réti Kinga555 100 lej, Kántor Attila és Réti Katalin212 100 lej,
Imre Miklós331 100 lej, Kádas István558 100 lej, Szabó András578 100 lej.
Összesen: 500 lej. Sokan kérdik van-e még értelme, lehet-e még adakozni? A
válasz egyértelműen IGEN. Nyárig mind a két szobába légkondicionáló
berendezést kell vásárolnunk és beszereltetnünk. (A régi típusúak felszerelését
már nem vállalják a cégek, nem gyártanak már a működéshez szükséges
hozzávalókat). Az udvarra egyelőre kavics van szórva, de szeretnénk
szakszerűen megoldani, széppé és esztétikussá tenni. Köszönjük, hogy továbbra
is fontos híveink számára minden igyekezetünk! Családlátogatáskor is jó
visszajelzéseket kapunk, ezek nagyon hasznosak, megerősítenek a tenniakarásban bennünket.
* „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a
félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél,
nem lett tökéletessé a szeretetben.” 1Jn. 4,18. Szeretettel
meghívunk minden érdeklődőt a Nőszövetségünk által
szervezett eseményre, február 21-én, 15 órától. Előadást
tart Becsky Borbála pszichológus, mentálhigiénés
szakember, pszichodramatikus és családterapeuta, a
Familia Centrum alapítója és elnöke.
* Idén a Világimanap szervező országa Kuba. Mottója: Fogadjátok be a
gyermekeket, mert ezzel engem fogadtok be! Március első hetében kerül sor a
rendezvényre, az időpontot hirdetni fogjuk hamarosan.

Tudja a mi
titkainkat, vétkeinket,
minden
rossz
gondolatunkat
és
lépésünket,
minden
alkalmat,
amikor
becsaptunk
valakit
gondolatban
vagy
igazán, de mégis úgy
rendeli az életünk
kanyargós és visszavisszatérő útjait, hogy
minket
az
örökkévalósághoz
vezessen.
Ne pletykálj,
ne fecsegj, kevesebbet
sajnáltasd magadat, de
többet borulj térdre és
imádkozz! Ne legyenek előítéleteid! Ne kívánd, ami a felebarátodé! Adj hálát
Istennek mindenért! Minél többet mosolyogj, segíts, öleld szeretteidet,
imádkozz!
Indulj még ma el a böjtölés és imádság vágányán Krisztus felé!
Használd ki a böjt 40 napját te is! Rád fér! Fontosabb, mint a munkád és
mindennapi teendőid!
Szabó Edit Edina
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Köszönet különleges adományokért
* Köszönjük Fekete Attilának és családjának a
templom karzatán újonnan szolgálatba állított
elektromos orgonát.
* Köszönjük Bara Annának és családjának a 2000-ben
elhunyt lánya, Hídi Emese Renáta emlékére az IKE
számára adományozott 100 lejt. Isten vigasztalja őket,
gyógyítsa fájó sebüket!
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Koltó és Vámosgálfalva

Ifjúsági találkozó Vámosgálfalván

A kő el volt hengerítve – ez a legfontosabb örömhír: „És íme, nagy
földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve
elhengerítette a követ, és leült rá.” (Mt. 28,2) Ez az Ige képezte az egyetemes
imaheti meghívás alkalmából a prédikáció kiindulópontját, amit a
lelkipásztorunk hirdetett január végén Koltón és Katalinban. Az istentisztelet
keretében a Magvető kórusunk is szolgált.
A Koltó és Katalin települések lelkipásztora, Ecsedi Árpád egyik
legjobb barátunk. Násznagyaink is voltak. Az itteni beiktatásunk alkalmából itt,
Vámosgálfalván is részt vettek az ünnepségen. Január közepén imaheti
szolgálatra hívtak meg, de nemcsak minket, hanem a kórust is. Így került a
Magvető kórus is Koltóra.
Már szombat este terített asztallal vártak minket Koltón, a célnak
megfelelően berendezett, minden igényt kielégítő gyülekezeti termükbe. A
község fejlett, rendezett, és látszik lépten-nyomon a sikeres pályázatok és a
külföldi kapcsolatok eredménye. Turisztikai központ, sok a panzió.
Ahogy a lelkipásztorunk is megjövendölte, nemcsak a koltói és a
Magvető kórus között alakult ki jó kapcsolat, hiszen még az idénre tervezzük a
viszontlátogatást Koltóról, hanem az önkormányzati képviselők között is
sikerült párbeszédet indítani. Csendes Lajos, koltói polgármester, örömmel
fogadott az ünnepi ebéden vasárnap, és elkísért a koltói Petőfi Sándor
múzeumba is. Közeli kapcsolatba került Balog Elemér polgármesterünkkel, és
amint elmondták, kölcsönösen örülnek az újonnan felajánlott barátságnak,
felmérték a két község közötti párhuzamot, és közös terveket szeretnének szőni
Vámosgálfalva és Koltó önkormányzata között azzal a céllal, hogy mindkét
község élvezhesse a kapcsolat áldásait.
A Magvető kórusunk nehezen indított a reggeli bemelegítőn. Katalinban
is énekelt. Sikerült a koltói templomban az istentisztelet után szívvel-lélekkel
jól teljesíteni. A szavalataink is hozzájárultak az ünnep magasztos
hangulatához. Örvendtünk, hogy Istent együtt dicsérhettük a koltóiakkal.
Ami a legszebb volt, az nem a Petőfi múzeum, a csodálatos kilátójával,
nem a Teleki kastély, nem a szép nagybányai főtér templomaival és kikövezett
terével, sem a páratlanul egyedi Misztótfalusi Kis Miklós múzeum, vagy a
gyönyörű református templom, amit bentről is meglátogathattuk, hanem a
vasárnapi ebéd utáni közös éneklés a Koltói Kultúrotthonban. A koltói és a
Magvető kórus együtt énekelt, együtt zengték a dalt Istennek. Ezt a templomban
nem próbáltuk. Majd legközelebb, ha eljönnek hozzánk...
A két község, egyházközség és kórusaik elől is a kő el van hengerítve.
Adjunk hálát ezért is Istennek!
Szabó Edit Edina

Az egyházmegyénkben havonta megszervezett ifjúsági találkozó
házigazdája január 30-án a vámosgálfalvi gyülekezet volt. Közel 130 fiatal vett
részt, 14 gyülekezetből, évnyitó alkalomnak is nevezhetjük. Tiszteletes urunk
örömmel szemlélte a tömeget a templomban, hiszen még ennyi fiatal nem volt
templomunkban. Az ő köszöntése indította ezt az alkalmat.
Az istentisztelet a Mt. 22,37-39 igére épült: Szeresd az Urat teljes
szívedből... és felebarátodat, mint magadat. Így a Törvény és szeretet. A
szeretet nagy parancsolata címet kapta az előadás, amelyet Sógor Árpád,
teológiai lelkész tartott. A szeretet nagy parancsolatát egy háromlábú székhez
hasonlította: „A szeretet nagy parancsolata olyan, mint egy háromlábú szék. A
legstabilabb. Nem inog. Egyensúlyban tartja azt, aki ül rajta. Az egyik lába az
Isten szeretete, a másik a felebarát szeretése és a harmadik láb az önmagunk
szeretése. Mert ez is benne van ebben a parancsolatban, szeresd felebarátodat,
mint önmagad.” Ez után feltette nekünk a kérdést, hogy mi hova tartozunk?
Meg van életünkben ez a stabilitás? Ady Endre Karácsony című versének sorait
is belefoglalta:
„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni... “
Előadását Dósa Zoltán gondolatával zárta: „A szeretet nem prímszám,
bármivel és bárkivel osztható!”
Ifjúsági zenekarunk, a Vifi zenélt. Mindezek után az imatermünkben
szeretetvendégség következett, ahol meleg teával, általunk készített
szendviccsel és nagyszülők/szülők jóvoltából frissen sült pánkóval kínáltuk a
vendégeket. Eközben tombolát is húztunk, tehát senki nem távozott üres kézzel
tőlünk.
Kihasználom az alkalmat, és megköszönöm a gálfalvi egyházközségnek
a támogatást, a lelkipásztornak, feleségének és az ifiseknek a szervezésben
nyújtott segítséget és a zenekarnak a szolgálatot! Sajnos, egyre kevesebben
vagyunk az ifiben, de örülök, hogy az ilyen alkalmak erősebbé teszik a
közösséget, ilyenkor összegyűl a fiatalság, mindenki segítséget nyújt. Ilyenkor
nagyon büszke vagyok, mert összetartó közösség vagyunk, és kijelenthetjük,
hogy a gálfalvi ifi nem hagyja magát!
Végezetül, kedves ifisek, legyetek büszkék gyökereitekre, arra, hogy
magyar református fiatalok vagytok! És gyertek, ne hagyjuk veszni az eddigi
két év eredményes munkáját. Csak a ti hozzáállásotokkal és támogatásotokkal
működhet az egész ifjúsági munka mind egyházközség, mind egyházmegye
szintjén.
Réti Ingrid

Tálentumvásár

Visszatérés

A tálentumvásárt január 29-én tartottuk, a kántor és az ikéseink is
besegítettek. A Surtec Barkácsárúház volt az esemény fő támogatója, de
köszönjük lelkes híveinknek is az adományaikat: Varga Anna 20 lej, Névtelen
adakozó 50 lej, Bara János 50 lej, Mezei Réka 10 lej, Hídi Imre 30 lej, Szabó
Rozália 27 lej, Végh Enikő 50 lej, Szabó János 33 lej, ezen kívül még játékokat,
könyveket is kaptunk, szeretettel megköszönjük vallás- és kátéórás
gyermekeink nevében.

2016. január 6-án délelőtt egy kedves üzenet
várt a postafiókomban: szeretettel várunk
Vámosgálfalvára imaheti szolgálat alkalmával…
Azonnal eszembe jutott a két évvel ezelőtti
legáció. Már érkezésem előtt sejthettem, hogy
rendkívüli hely, rendkívüli emberek lakhatják e
települést, ugyanis a kurátor úrnak köszönhetően a
„nagybusz” egészen pontosan a parókia kapujához
szállított.
Régen
a
vándorprédikátorok
gyalogszerrel vagy szekérrel jártak, micsoda
kegyelemben részesítesz, Uram – gondoltam
magamban… Azonban nem csak az utazás
rendkívüliségének,
hanem
a
szeretetteljes
fogadtatásnak köszönhetően azonnal örömmel
fogadtam a meghívást.
Két évvel ezelőtt viccelődtünk a tiszteletes
úrral, legközelebb vonattal érkezem a kapuhoz. Ha nem is vonattal, de
mindenképpen újra bonyodalom nélkül érkeztem meg, egy nappal korábban.
Megállapítottam a változásokat: a gyerekek megnőttek, azonban valami nem
változott: otthonos hangulat és kedves fogadtatás. Igen, itt vagyok, újra.
Vámosgálfalva reloaded.
A templomba belépve számoltam az arcokat, akiket felismertem: egy,
kettő, három, négy… majd feladtam, nem akarok belezavarodni….
Szolgálatom kijelölt igeverse így hangzott: mily nagy e titok dicsősége a
pogányok között, e titok pedig az, hogy Krisztus közöttetek van (Kol.2,29). Ez a
titok vált nyilvánvalóvá számomra is Vámosgálfalván, Krisztus jelen volt, és a
Magvető kórussal együtt csöndesen énekeltem magamban én is: tízezer okom
van, Uram, hogy Téged áldjalak! A Krisztusban megvalósult egységről tett
bizonyságot a gyülekezet, ezt hirdette a gyerekek szolgálata, ezt hirdette a
Kórus, a gyülekezet jelenléte az istentiszteleten. Hálát adok Istennek, hogy
rövid ideig én is jelen lehettem.
Köszönöm a lelkipásztor úr családjának a szeretetteli és kedves
fogadtatást, és köszönöm a gyülekezetnek, hogy jelen lehettem.
Kívánom, hogy Isten gazdag áldása kísérje mindannyiuk életét!
Bedő Judit Boróka, kőhalmi gyakornok lelkipásztor

Ha Isten is úgy akarja, és élünk, a júliusi Vakációs Bibliahét zárónapján
tartjuk a következő tálentumvásárt.
Lehet az év bármilyen szakaszában, névtelenül is adományozni.
Szeretnénk, ha gyermekeinket a gazdag tálentumvásár még lelkesebb templomés vallásóra-látogatásra ösztönözné.
Köszönjük a támogatók adakozó kedvét, Isten fizesse vissza
megsokszorozva!
Mintegy 2000 tálemtumot váltottak be a gyermekek!
Volt olyan kisgyermek, aki 2
tálentummal jött, de annál több ajándékkal
tért haza, örömmel és mosollyal az arcán.
Megérte eljönni! Akiknek nem sikerült –
betegség vagy valamilyen más ok miatt –
részt venni, a legközelebbi tálentumvásáron
bepótolhatja, amiről most lemaradt.
Szabó Edit Edina és Szabó István János

Látogatásunk Vámosgálfalván

Böjt és Biblia

Advent első vasárnapja volt. Nagy öröm
volt, hogy Igét hirdethettem. Közösen mentünk a
párommal, Tordai István Leventével, aki
évfolyamtársam is a teológián. Ő tartotta az
ágendás beszédet, és osztotta a vámosgálfalvi
lelkésszel együtt az úrvacsora sákramentumát.
Ünnepélyes, áldott alkalom volt mindez. Öröm
volt látni, hogy milyen szép számmal voltak jelen,
és vettek úrvacsorát a gyülekezet tagjai. Az ajtóban
a kézfogás során mosolygós arcokat, kedves
tekinteteket lehetett látni.
Jó volt megtapasztalni a lelkipásztor és
családjának
kedvességét,
közvetlenségét,
nyitottságát és vendégszeretetét.
Délután is voltunk istentiszteleten. Épp amikor oda tartottunk, nagy
meglepetés ért. Találkoztam a kedvenc német tanárnőmmel és a férjével.
Nagyváradon tanított engem. Annyira jól esett őt látni, hiszen már nagyon rég
nem találkoztam vele. Öröm volt látni, hogy milyen szép kisbabájuk is van.
Nagyon megörültem nekik és annak, hogy sugárzott rajtuk a boldogság.
Estefelé voltunk az adventi vásáron. Voltak kisebb fellépések,
koncertek, karácsonyra hangoló műsorok. Nagyon kellemes ünnepi hangulatot
varázsoltak. Még forró teát is kaptunk a lelkész jóvoltából. Nagyon szép dolog,
hogy az ifjak önkéntesen készítettek karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat,
hogy azok árával másokat segítsenek.
Ezután elmentünk közösen az ifjakkal ifire. Jó volt látni, hogy olyan
nagy létszámban összegyűltek, látszik, hogy mekkora az összetartás. Ennyi
fiatalt összegyűlve egy faluban, ráadásul ifjúsági alkalmon, ritkán lát az ember.
Ismerekedtünk velük, beszélgettünk, bemutatkoztunk mi is. A fiatalok nagyon
közvetlenek voltak, nem voltak szégyenlősek. Kérdeztek ők kíváncsian,
érdeklődtek mindenféléről.
Nagy öröm volt, hogy a gyülekezet ifjúságával találkozhattunk a
Protestáns Teológiai Intézetben is, hiszen Kolozsváron jártak, hogy közösen
dicsérjék az Istent, a Várom az Urat Adventi Keresztyén Ifjúsági
Zenefesztiválon. Milyen áldás, hogy a lelkész egy-egy presbiterrel ilyen áldott
alkalmakra kíséri az ifjúságot! Fontos, hogy különböző építő alkalmakon
vegyenek részt, és növekedjenek a hitben és istenfélelemben. Gyönyörű példája
ennek a Vámosgálfalvi gyülekezet.
Áldott alkalom volt látogatásunk Vámosgálfalván, reméljük, még
találkozunk! Isten áldása legyen a gyülekezet életén és munkásságán!
Üdvözöljük az ifis csoport minden tagját!
Veress Emőke, V. éves teológiai hallgató írása

Sokat hangoztatjuk, hogy böjti időszakban nemcsak a testi böjtölés a
fontos, hanem a lelki böjt is. Az imádság fontosságát is kihangsúlyozzák. A
lemondás, az adakozás, a felebarát megsegítése, a ránk bízottakról való
gondoskodás a böjtnek mind fontos velejárói.
Azonban mindez még nem elég.
Mit kellene még tenni – fortyanhatna fel valaki – ez már igazán bőven
elég kegyesség, ne várjon el tőlünk még ennél is többet senki!
Elismerve, hogy nagyon szép és jó minden fent említett kegyességi
gyakorlat, csendesen, szelíden mégis azt kell kérdeznem Tőled, kedves olvasó,
hogy honnan meríted az útmutatást, ki tanít Istenre odafigyelni a böjtben, vagy
épp a böjt elmúltával is?
Remélem, nem a Te családi Bibliád vallja az alábbiakat:

Humoros ötlet a képen látható Biblia naplója – de gondolkoztasson el
bennünket! Olvassuk nap mint nap a Szentírást! A gyógyszer sem gyúgyít meg
ha a polcon porosodik dobozában, be kell venni! A Biblia akkor hat, akkor
gyógyít, teszi boldoggá életünket, ha olvassuk!
Szabó István János lelkipásztor

