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Iroda programja keddtől péntekig 9-12, csütörtökön délután is 16-18-ig.
Telefon: 0787-68-38-98 Facebook: Vámosgálfalvi Református Egyházközség
Gyülekezeti alkalmaink:
* Istentiszteletek: Vasárnap délelőtt 11 és délután 16 órától.
* Nőszövetségi bibliaóra: Vasárnap 1630 órától.
* Vallásóra: Pénteken 15 órától I-VI. osztályosoknak, 1630-tól kisebbeknek.
* Gyerekkórus: Pénteken 16 órától, általános iskolások számára.
* Magvető kórus: Pénteken 19 órától.
* Konfirmációi felkészítő: Pénteken (I. év) és szombaton (II. év) 18 órától.
* Ifjúsági bibliaóra: Vasárnap 18 órától.

Április 6-án Vámosgálfalvára látogatott a Küküllői Református
Egyházmegye Vizsgálóbizottsága (Biró István esperes, Koncz László Ferenc
főjegyző, Molnár Soós Samu gondnok, Gáspár István számvevő, Kerekes
József missziói előadó, Tatár Anna Julianna katekétikai előadó és Székely Attila
egyházmegyei tanácsos.)
A bizottságot Szabó István János lelkipásztor, Hídi Imre gondnok,
Szabó Ferenc és Szentgyörgyi András presbiter fogadta. Az egyházközség
lelkipásztora áhítatott tartott az 1Móz. 37,12-14 igeversei alapján.

VáGáNy

– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti

lapja. Megjelenik havonta, Keszeg Árpád támogatásával.
Szerkesztőbizottság: Szabó István János ref. lelkipásztor, Szabó Edit Edina.
Korrektúra: Szabó István és Szabó Ilona.
Istentiszteletek alapigéi
Márc. 27. HÚSVÉT I. de. „Amikor az asszonyok eltávoztak, íme, néhányan az őrségből
bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt...” Mt. 28,1115 Madaras Mihály Attila, teológiai hallgató
Márc. 28. HÚSVÉT II. de. „Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol
összegyűltek a tanítványok … eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk:
Békesség nektek!” Jn. 20,19-23 Madaras Mihály Attila, teológiai hallgató
Márc. 29. HÚSVÉT III. de. „Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti
megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.” Jn. 14,19 Madaras Mihály Attila
Ápr. 3. vas. de. „Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe,
és az föléledt. Illés ekkor fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba,
odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: Nézd, él a fiad!” 1Kir. 17,17-24
Ápr. 10. vas. de. „Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az ágyán.
Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz.” 1Kir 17,21 35
Azután egy darabig föl-alá járkált a házban, majd ismét odalépett, és ráhajolt.
Ekkor a fiú tüsszentett hétszer egymás után, és felnyitotta a szemét.” 2Kir. 4,18-37
Ápr. 17. vas. de. „Az az ember pedig hozzáérve Elizeus teteméhez, életre kelt, és talpra
állt.” 2Kir. 13,20-21

Az új ravatalozóházunk bemutatása után a gyülekezeti terembe
mentünk, ahol erre az alkalomra az illemhelyek is elkészültek.
A vizitációs bizottság megvizsgálta az egyházközség ügyvitelét és a
levéltár állapotát, mindezeket rendben találták.

A gyülekezet istentiszteleti gyakorlatát és a gyülekezetgondozás
helyzetét a lelkészi munkanapló bejegyzései, valamint a lelkészi jelentés alapján
számba vették, és dicsérő szavakkal illették az itt folyó lelki építkezést.
Az iskolában Pataki László igazgatóval való beszélgetés után Seprődi
Emese vallástanárnő óráján vett részt a bizottság, majd a polgármesteri
hivatalban Balog Elemér polgármesterrel tartalmas megbeszélésre került sor.
A vallás- és kátéórásokkal való találkozáson 50 gyermek vett részt.
Utána a nőszövetség is beszámolt tevékenységéről a bizottságnak.
Presbitergyűlés után istentiszteleten találkozott a vizitáció a
gyülekezettel, 180 lélek vett
részt. Igét hirdetett Tatár Anna
Julianna katekétikai előadó a
János 12,20-22 alapján. A
Vizitációs Bizottság részéről a
gyülekezetet Biró István esperes
köszöntötte és Molnár Soós
Samu egyházmegyei gondnok. A
vizsgálat eredményéről Kerekes József missziói előadó, Gáspár István
számvevő, Tatár Anna Julianna katekétikai előadó és Székely Attila
egyházmegyei tanácsos számolt be. Koncz László Ferenc főjegyző átadta a
presbitereknek az ajándék-Bibliákat. A gyülekezeti gyermekkórus, a Vifi
ifjúsági együttes és két ikés fiatal,
Réti Ingrid és Pataki Tímea
szavalata után Hídi Imre gondnok
köszöntötte a Vizitációs Bizottságot,
és
átadta
az
egyházközség
ajándékát, az erre az alkalomra
palackozott bort, amit Végh András
testvérünknek köszönünk meg, és
egy naptárt, ami havonta egyházközségünk előző évi eseményeibe nyújt
betekintést.
Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak a nap megszervezéséhez,
előkészítéséhez takarítással, tésztasütéssel, szendvicskenéssel, az udvar és kert
rendbetételével.
Szabó István János lelkipásztor

Hirdetések
* A márciusi perselypénz 1593 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* Presbiteri határozat értelmében április 30-ig kérjük kifizetni az egyházközség
földjei bérleti díját 2016-ra.
* Az anyák napi ünnepélyt május 8-án tartjuk több szülő kérésére, akik a
„hosszú hétvégét” kihasználva nem tartózkodnak itthon május első napjaiban.
Az ünnepélyen a vallásórás gyermekeken kívül a dicsőszentmártoni Sipos
Domokos Vegyeskar is vendégszerepel.
* Akik a tavaly fizetést kaptak, a levont adójuk 2%-át átirányíthatják egy
nonprofit szervezetnek vagy éppen az egyházközségünknek is. Nyugdíjasok
esetében erre nincs lehetőség. Ez senki számára nem jelent újabb kiadást, a már
levont adó sorsáról dönthetünk, és irányíthatjuk jótékony célra ilyen módon. Az
irodán, a tiszteletes asszonynál egy perc alatt kitölthető a 230-as nyomtatvány.
Tavaly összesen 2105 lejt utalt át a Dicsőszentmártoni Kincstár, ez 40 hívünk
adója utáni összeg. Köszönjük ezeket a lelkes támogatásokat! Részletesebb
információért az érdeklődők forduljanak a lelkipásztorhoz!
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* 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

történik az, hogy végre megvarrathatjuk magunknak a palástot. Ez is igen sokba
kerül. Tudom azt, hogy a konfirmandusok ajándékoztak az egyházközségnek is
egy palástot, és tudják, hogy milyen összegbe kerül. Most indulunk el az életbe,
nagyon nagy segítség az Önök adománya.
Nagyon köszönöm a presbiter uraknak is, akik az ünneplés mellett
otthagyták a családi asztalt, és eljárták a maguk körzetét, és begyűjtötték az
özvegyasszonyoknak a „két fillérét”, és sokkal többet is még.
Ugyanakkor, nagyon szépen köszönöm a lelkipásztor úr kedves
családjának, hogy befogadtak, tényleg családtagként kezeltek, jó élmény volt, és
tanácsokkal is ellátott a tiszteletes úr: megmutatta az ügyvitelt. Igazán nagy
élmény volt számomra, mert a hat év alatt még egy lelkipásztor sem volt, aki
bevezetett volna legalább futólag ezekbe az adminisztratív dolgokba.
Engedjék meg ugyanakkor, hogy tolmácsoljam a teológiai tanárainak az
üdvözletét és áldáskívánását.
Azt is el szerettem volna mondani, hogy még sosem jártam ezen a
vidéken. Jó volt megtapasztalni az emberek kedvességét, és jó volt látni ezt a
tájat. Köszönöm szépen, hogy befogadtak, hogy figyelemmel kísérték az
igehirdetéseket. Isten gazdag áldását kívánom erre a gyülekezetre! Köszönöm,
hogy itt lehettem.”
Én, mint a gyülekezet lelkipásztora is köszönöm híveinknek, hogy
éltetik ezt a hagyományt, és évente háromszor erre is pénzt fordítanak, Isten
ügyét szolgálva – leendő lelkipásztoraikat támogatják. 2003. Karácsonyán én is
a gyülekezet legátusa voltam, és ez már akkor egy különleges hálás szeretetet
eredményezett a vámosgálfalvi hívekhez. Amikor ide meghívtak – abban, hogy
elfogadjam a gyülekezet meghívását, a legációs élményemnek is fontos szerepe
volt. Ünnep a gyülekezet – de a lelkipásztor számára is a legátus jelenléte.
Különösen jó érzés, ha minden teológus úgy emlegeti Vámosgálfalvát,
hogy a nagylelkű és adakozó gyülekezet – reményeink szerint a közeljövőben
éppen a legjobb legációshelyként. Az utóbbi két évben a második legjobbként
voltunk ismertek. Kérem a gyülekezet tagjait, hogy ezen túl is szívük szerint
adakozzanak. Az utolsó lejt is odaadjuk a legátusnak, ezt a presbitérium minden
tagja tanúsíthatja. Jó lenne, ha az új családok, fiatal felnőttek is
bekapcsolódnának ebben a hagyományba – a lelkipásztor is minden ünnepen
igyekszik az adományozásban elől járni.
Bejelentkezett már a pünkösdi legátusunk: Szigethy Árpád, a karácsonyi
legátuskisasszony vőlegénye. Jó reménységgel vagyok, hogy nem kényszerből,
hanem hálával és örömmel adunk abból, amit Isten nekünk gazdag tárházából
bőkezűen ajándékozott.
Szabó István János lelkipásztor

Építkezési munkák, javítások 2016-ban
Isten kegyelme tavaly nagy munkában segített meg – tizenegy hónap
alatt teljesen új ravatalozóházat építettünk. Ilyenkor meg lehetne pihenni, egy
évig megállni a munkával.
Azonban sem a gondnok, sem a presbitérium, sem a lelkipásztor nem a
halasztás embere. Ahogy a tél enyhült, elkezdtük a munkálatokat. Miért e
sietség? – kérdezhetné valaki.
Nagyon sok halaszthatatlan munka és javítás van még hátra, és
amennyiben még sikerül valahonnan pénzt pályázni, kapni, be is szeretnénk
fejezni azt, ami a legfontosabb.
A parókia emésztőgödrének betonfödémje tavaly, 40 év után,
meggyengült, és beszakadt. Egyre nagyobb lett a lyuk és lassan már
lehetetlenné vált az udvarra bármilyen járművel bejönni. Ezt helyrehozni volt az
első munkálat idén, amit Hídi András és csapata végzett el.
A gyülekezeti termünk maximálisan ki van használva, de már rég
szükséges lett volna egy illemhelyet is kialakítani. Az esperesi vizitációra
elkészült egy férfi és egy női mellékhelyiség, Antal József és Keszeg Ferenc
csapatai munkája által. Mivel télen nem fagyhat el a vízvezetékrendszer,
központi fűtést kell őszig beszereltetnünk. Keszeg Árpád, Amerikában élő
egyháztagunk szívét Isten adakozásra buzdította, és 1000 amerikai dollárral
támogatott meg, és örömmel egyezett bele, hogy egy ilyen fontos munkálat
árához pótoljuk hozzá. Köszönjük az adományát, Isten gazdag áldásával fizesse
vissza, amit a gálfalvi közösség céljaira fordít.
A kántorunk idén augusztusban megházasodik, és beköltözik a kántori
lakásba. Részben – főleg kívül – fel volt újítva néhány éve, de bent hosszú
hetek munkája és nem kevés pénz szükséges ahhoz, hogy lakható legyen.
Minden helyiségben fel kellett szedni a korhadt, penészes padlót és ez csak a
kezdet. Isten segítségével elkészül, még ha a tervezettnél kétszer több pénz
szükséges is. Ha az olvasók közül valaki – szerte a nagyvilágon – támogatni
szeretné ezeket a munkálatokat, vegye fel a kapcsolatot a lelkipásztorral vagy a
gondnokkal. Minden segítség jól fog, és jó célra fordítjuk!
Utolsó idei munkánk a parókia szigetelése, mert nagyon költséges így
kifűteni a túlságosan magas épületet. A tetőszerkezet cseréjét hamarosan
befejezi Szőke Ferenc és csapata, az adományként kapott üvegvattát és a
ravatalozóháztól megmaradt cserepeket felhasználva. A falak szigetelése pedig
a közeljövő feladata marad. Festésre nem marad pénz, sok más munkával együtt
2017-re halasztjuk, Isten segítségében reménykedve.
Szabó István János lelkipásztor

TEMETKEZÉSI SZABÁLYOK NEM EGYHÁZTAGOK SZÁMÁRA
A Presbitérium március 1-én szabályzatot hagyott jóvá a sírhelyek
árával kapcsolatosan abban az esetben, ha az elhunyt halála pillanatában nem
egyházközségünk tagja. (28/2016)
Kategóriák és sírhely ára:
1. Innen elszármazott református egyháztag, aki lakhelye szerinti református
egyházközségben napirenden van az egyházfenntartói járulék kifizetésével, és
erről pecsétes igazolást mutatnak be hozzátartozói.

500 RON.

2. Nem vámosgálfalvi származású református egyháztag, aki lakhelye szerinti
református egyházközségben napirenden van az egyházfenntartói járulék
kifizetésével, és erről pecsétes igazolást mutatnak be hozzátartozói.
500 RON, ha meglévő sírba temetik. 1500 RON, ha új sírt igényelnek.
3. Nem református egyháztag, hanem más történelmi egyház tagja, aki
felekezete lakhelye szerinti egyházközségében napirenden van az
egyházfenntartói járulék kifizetésével, és erről pecsétes igazolást mutatnak be
hozzátartozói, és meglévő sírba, elhunyt református férje vagy felesége mellé
szeretne temetkezni.
1000 RON.
4. Nem református egyháztag, hanem más történelmi egyház tagja, aki
felekezete lakhelye szerinti egyházközségében napirenden van az
egyházfenntartói járulék kifizetésével, és erről pecsétes igazolást mutatnak be
hozzátartozói, és férje vagy felesége életben levő református egyháztagunk, aki
majd párja mellé szándékszik temetkezni. A 2016-os évvel kezdődően minden
évre legyen kifizetve számára is a fenntartói járulék. Nem kell harangozói
takarítás díjat fizetnie, csak a mindenkori egyházfenntartói járulék!
5. Nem református egyháztag, hanem más történelmi egyház tagja, aki
felekezete lakhelye szerinti egyházközségében napirenden van az
egyházfenntartói járulék kifizetésével, és erről pecsétes igazolást mutatnak be

Vámosgálfalva és a legáció
Minden sátoros ünnepen (Karácsony, Húsvét, Pünkösd) legátust fogad a
gyülekezetünk. De mit is jelent a legáció? Latin szóból származik (legatio), és
követséget, kiküldetést jelent. A Debreceni Református Kollégiumról szóló
ismertető így ír erről: „A teológus diákok ünnepi legációjának hagyománya,
amelyet jövedelmezősége és lelki haszna miatt a többi hazai református főiskola
is magáévá tett, ismereteink szerint Zólyomi Dávid háromszéki kapitány
kezdeményezése révén jött létre 1630-ban, aki támogatása fejében
karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor debreceni diákokat fogadott birtokán
ünnepi követekként. Legációba csak a tógátus diákok, mai értelemben
főiskolások vagy egyetemisták mehettek. Mivel a gyülekezettől kapott adomány
– a legátum – egy része személyesen a legátust illette meg, és csak a másik
részével kellett elszámolnia, a kiküldő intézmény felé, a legációs helyek
szétosztását az elekció (választás) alkalmával az ifjúság nagyon körültekintően
végezte. Figyelembe vették az életkort, a tanulmányi eredményeket és
magaviseletet. Az elekció eredményét a professzori karnak is meg kellett
erősítenie minden esetben. A legáció hagyománya ma is él, a lelkészi pályára
készülő debreceni diákok számára ma is ez az egyik legjelentősebb diákkori
szolgálati lehetőség.”
Madaras Mihály Attila, húsvéti legátusunk, az ünnep végén így foglalta
össze mit jelent számára és a teológus hallgatók számára Vámosgálfalva
nagylelkűsége:
„Köszönöm szépen a kedves gyülekezetnek, hogy itt lehettem, hogy
együtt ünnepelhettük a Feltámadás Ünnepét, hogy itt hirdethettem erről a
szószékről az Isten életét adó igéjét. Igazán maradandó élmény lesz, és élmény
marad mindig az emlékeimben. Nagyon jó volt látni, hogy milyen kitartóan részt
vett a gyülekezet az istentiszteleteken...
Köszönöm nagyon szépen, hogy fogadtak. Ki szeretném hangsúlyozni,
hogy ez egy nagyon nagy segítség minden Gálfalvára érkező teológus számára.
Nem tudom, hogy mennyire tudják a gyülekezeti tagok, de mi teológusként,
mivel a Protestáns Teológia nem állami fenntartású intézmény, bármennyire jók
a tanulmányi eredményeink, nem részesülhetünk állami segítségben,
ösztöndíjakban.
Ezért is nagyon nagy segítség minden legációs alkalom, és nagyon nagyon szépen köszönöm Önöknek, hogy ez alkalommal sem zárkóztak el ettől a
lehetőségtől, hogy támogassanak, hogy jót tegyenek valakivel. És így,
hatodévesen, talán hatványozottan szükség van a támogatásra, ugyanis most

gondolataidra? – Papíron az elme, és egyetlen gyakorlati részből. Ezzel a
gyakorlati résszel bonyolódtunk egy olyan mély és hosszantartó beszélgetésbe,
ahol mindenki mélyponton volt, ahonnan mindenki merített és
felismert/beismert olyan dolgokat, amiket talán egyedül sosem lett volna
alkalma, ereje, kellő alázatossága elismerni.
A két nap estéit kézműves foglalkozás egészítette ki, eközben volt
alkalmunk a kapcsolatainkat még jobban elmélyíteni, jó ismerősökből jó
barátokká válni.
A képzés a harmadik, és egyben utolsó napon kiértékeléssel zárult. Ez
istentisztelet előtt történt, beszélgetéssel, rajzzal és érdekes gyakorlattal. Itt
mentség nélkül, mindenkinek hozzá kellett szólnia. Így sikerült összefoglalni
mindazt a sok újonnan szerzett tapasztalatot, amit e három nap nekünk,
résztvevőknek nyújtott.
Az útravalónk ezúttal is egy megszólító, képeslapra nyomtatott, jóbi ige
volt: „Ha valamit elhatározol, meglesz. Világosság ragyogja be utadat.” Jób
22,28
Fülöp Csilla
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Gyülekezeti események
Keresztelés
Március 26-án a keresztség sákramentumában részesítettük a 29 éves
Jahn Martint, Németországból, aki gyülekezetünkbe iratkozott be. Isten áldása
legyen életén, hogy fogadalmához híven szolgálhassa Őt!
Esketés
Április 9-én kötött Isten színe előtt házasságot Szabó János és Bándi
Tímea Katalin. Életüket kísérje áldás, szeretteikkel együtt!
Április 16-án kérte Isten áldását házasságára Székely Varga Zsolt és
Hídi Margit. Házasságuk, életük legyen Istentől megáldott!
Temetés
Április 4-én adtuk vissza az anyaföld ölének Vég (sz. Szabó) Anna
nőtestvérünk porsátorát, akit 90 éves vándorút után szólított haza Teremtő
Istene. Az igehirdetés az 1Kor. 13,1-3.13 alapján vigasztalta a gyászolókat.
Adjon Isten nekik vigasztalódást és reménységet!
Szabó István János lelkipásztor

hozzátartozói, és meglévő sírba, rokonai sírjába szeretne temetkezni. Új sírt
nem kérhet, ha nem református!
1000 RON.
6. Egykor református, de gyülekezetünkből kitért személy, meglévő sírba,
elhunyt református férje vagy felesége mellé szeretne temetkezni. Csak akkor
temethető temetőnkbe, ha hozzátartozója befizeti az egyházközség kasszájába
a fenntartói járulékát, amióta kitért.
7. Egykor református, de gyülekezetünkből kitért személy, akár szülei vagy
rokonai meglévő sírjába akar temetkezni, akár új sírhelyet akar. Csak akkor
temethető temetőnkbe, ha még életében eklézsiát követ, visszatér református
vallásba, és kifizeti a fenntartói járulékát amióta kitért és nem fizetett.
8. Szociális esetek – ha a Polgármesteri Hivatal hivatalos felszólítást küld, hogy
– református vallású lévén – helyet kell adjunk a temetőben számára.
Ingyen kap sírhelyet, de a temető szélén, a Presbitérium által ilyen
esetekre kijelölt helyen.
Presbitérium
egyhangúlag
kimondja,
hogy
a
református temetőben semmiképpen nem jelenhetnek meg
tőlünk idegen vallási szimbólumok, pl. kereszt. A más
felekezetű elhunyt személy hozzátartozója a temetés előtt
aláírja, hogy ezt a határozatot betartja, és betartatja.
VáGáNy 28

VáGáNy 28

VáGáNy 28

VáGáNy 28

VáGáNy 28

VáGáNy 28

ELVÁLT SZEMÉLYEK ESKETÉSE TEMPLOMBAN
A Presbitérium az olyan házasságkötési esetekről is döntött (38/2016),
amikor valamelyik fél törvényes válás után köt hivatalosan házasságot, és az
első házasságból törvényes gyermekei születtek, és a templomban kéri Isten
áldását házasságkötésére. Elhatározta, hogy ha csak törvényes gyermekük
született, az előző házasságban, és a házasulandók vadházasság fennállása
esetén eklézsiát követnek, megkaphatják a házassági áldást a templomban.

Nőszövetségi munkatársképző Marosvásárhelyen – II. Modul
Április 8-án érkeztem a Gecse utcai Református Vendégházba, ahol
kezdődött a már várt nőszövetségi munkatársképző II. modulja.
Mindannyian örömmel tártuk karjainkat ölelésre, az újra találkozás
öröme mindannyiunkat áthatott. Neveinken szólítva, széles mosollyal
üdvözöltük egymást, mindenki mindenkit, hiszen ezúttal már nem voltunk
ismeretlenek egymás számára, tudtuk, ki honnan érkezett.
A képzésen ezúttal is több mint húszan jelentünk meg, kilenc
helységből: Marosvásárhelyről, Koronkáról, Szászrégenről, Magyaróról,
Mikefalváról, Székelyvajáról, Sárpatakról, Marosfelfaluról, és természetesen
Vámosgálfalváról, az előadók pedig Kolozsvárról. Voltak, akik először jöttek,
de voltak, akik elmaradtak.
A program sűrű volt, változatos. A három nap alatt újra óriásit
fejlődhettünk, mind egyén, mind személyiség, kompetencia-fejlesztésben, és
megérthettük mélyebben, hogy mit is jelent az „elhívás-hivatás-szolgálat” – s
ezen belül, hogy „Isten nem a felkészülteket hívja, hanem felkészíti az
elhívottakat”. A képzés csúcspontja, talán, a „Viszonyulás önmagunkhoz,
másokhoz“ című téma volt. Dr. Lukács Olga kolozsvári előadó, egy olyan
gyakorlatot hozott el, és mutatott be nekünk, amely mindannyiunk lelkét
alaposan megdolgozta.
Mint mindig, ezúttal is áhítattal indítottunk. Dr. Püsök Sarolta a 2Mózes
18, 13–27 igerészt olvasta, miszerint: „Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell
az egész népnek reggeltől estig előtted állnia?(…) Nem jól csinálod a dolgot.
Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked
ez, nem tudod egyedül elvégezni.”, aztán hozzátette, hogy „jaj annak a
gyülekezetnek, ahol csak a lelkészre néznek fel. Szükség van vezetőre, de
szűkség van emberekre, akik „derék, tisztességes és istenfélő emberek”, hogy az
apró munkát is elvégezzék”.
Az áhítat után közösen elbeszélgettünk a szervezővel arról, hogy hogyan
hatott az I. modul ránk, mit és miként használtuk fel az újonnan felismert
tálentumainkat a nőszövetségeinkben. Ráfókuszáltunk az akkor ajándékba
kapott két igére, így ismerhettük fel, hogy talán ha nem is tudatosan, de mégis
használtuk azokat a lelki ajándékokat, amit az I. modul alatt halmoztunk fel. Ez
jelenti az áldást, a képzés valódi áldását.
Ezt követte Porkoláb Annamária pszichológusnő előadása. A
kompetencia meghatározásáról beszélgettünk, majd a személyiséget
boncolgattuk, eljutva annak a legmélyebb pontjáig. Együtt értettünk egyet azzal,
hogy „úgy tudunk a legjobban valakin segíteni, ha elrejtjük a segítői
szándékunkat”. Két gyakorlatot is végeztetett a pszichológusnő, ehhez 4
csoportba szerveződtünk. A gyakorlatok igencsak megdolgoztattak. A jósoltnál

is keményebbnek bizonyultak, mert véges döntésekhez vezettek bennünket –
gondolatban.
A második nap áhítatja a 4Mózes 11-el indult, ami egyféle felelet volt az
előző napi igére, hangsúlyozta, hogy „elégségesen vannak, hogy Isten igéje
mindenkihez eljusson, de mi a közösségeinkben nem fogadjuk el azt, akit Isten
lelke indít. Pusztán a formaságoknak eleget tenni nem elégséges.”
Nyomban az ige után megtanultunk a szervezőtől, Borsos Melindától
SWOT analízist készíteni, ami teljesen felmérheti képességeinket, így
megtudhatjuk, hogyan vihetjük véghez hatékonyan célkitűzéseinket. „Nem
tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok,
akik keresték, és megtalálták hogyan lehet másokat szolgálni”. Albert
Schweitzer szavaival zárta Melinda az előadását.
A továbbiakban dr. Püsök Sarolta, bibliával a kezünkben tanított
felismerni az „Én és a Szervezet” témájában az „elhívás-hivatás-szolgálat”
fogalmait. Elég volt kinyitnunk a bibliáinkat az 1 Péter 2,9 és az 1 Péter 2,5
igerészekhez ahhoz, hogy ezeket nagyon mélyen elemezgetve megtanuljuk,
hogy közösségünkben „élő kövekké” válhatunk, ha kellően csiszoljuk lelkünket,
így teljesítve azokat a feladatokat, amelyeket Isten bízott ránk.

Dr. Lukács Olga „Én és a Másik ember” témáját fejtegette. Ebben
különösen és hatékonyén dolgoztuk fel az önmagunkhoz, majd másokhoz való
viszonyulást. Előadása olyan mély volt, hogy hiszem, mindannyiunknak, akik
ott voltunk, sikerült valahol a lényünk legmélyén önmagunkkal szembesülnünk,
és elgondolkoznunk, mi nincs rendben az életünkben, hogy még mindig valami
miatt szenvedünk, szomorkodunk. Előadása négy elméleti részből állott: Az van,
ami van – Kapcsolódj össze saját dolgoddal – Hogyan tekints megértéssel a

