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VáGáNy

– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti

lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor.
Megjelenik Keszeg Árpád támogatásával.
Istentiszteletek alapigéi
Márc. 15. vas. de. „Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság
bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden
igát széttörsz? Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed
házadba a szegény bujdosókat; ha mezítelent látsz, felruházod, és nem zárkózol el
saját testvéred elől.” Ézs. 58,3-8
Márc. 22. vas. de. „Amikor pedig böjtöltök, ne legyetek olyan komor ábrázatúak, mint a
képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony
mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig amikor böjtölsz, kend meg a fejedet,
és mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád,
aki titkon van; és a te Atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyíltan.”
Mt. 6,16-18
Márc. 29. Virágvasárnap de. „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem
hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a
világból való vagyok.” Jn. 17,15-16

Gyülekezeti események

Temetés

Március 28-án vettünk búcsút a feltámadás reménységével Kádas (sz.
Sükösd) Sára nőtestvérünktől, akit 72 éves korában hívott haza teremtő Istene.
Az igehirdetés a Préd. 4,10 és Jn. 16,32 alapján szólt a gyászoló szeretteihez.
Adjon Isten nekik reménységet és vigasztalódást!
Szabó István János lelkipásztor
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HÚSVÉT

A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja

ISTENTŐL MEGÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG
HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK!
„Ne csüggedj ember, van feltámadás!”
Húsvét
Ki mozdította észrevétlen el
a nagy követ, noha poroszlók lesték?...
– Az élet győzelmes ereje!, mely
egy fűszállal is sziklákat repeszt szét!
Az élet kelt ki, bilincsét levetve,
a sírból, hol a halál maradt halva,
s mennyei fény hull a megéledt testre,
melyen halálnak nincs többé hatalma!
A megnyílt sírból élet-illat árad,
s ma is, bár elsuhant sok hosszú század,
rémíthet száz halál, ezer csapás,
angyali szó zeng bíztatón belőle,
s milliók kapnak tőle új erőre!
– Ne csüggedj ember, van feltámadás!

Bódás János versének
utolsó mondata összefoglalja
a Húsvét üzenetét számunkra.
Egy
biztatás
hangzik
kételkedő
lelkünk
felé.
Sokszor nagy szükség van
erre a biztatásra.
Azt gondoljuk, hogy
erős a mi hitünk, és azzal
mérhető ez le, hogy járunk
templomba, és adakozni is
szoktunk.
De egy temetésen, ha
egy
közeli
rokonunk
koporsója mellett állunk,
boldoggá
tud-e
tenni
bennünket
a
feltámadás
reménysége? Hisszük-e, amit
ott a temetésen elmondunk:
hiszem a testünknek a
feltámadását? Valljuk-e azt,
hogy ha csak ebben az
minden embernél nyomorultabbak
ad nekünk, mert akik Ádám által

életben reménykedünk a Krisztusban,
vagyunk, de Jézus Krisztus diadalmat
meghaltak, Krisztus által életet kapnak?
Ha mindezeket hisszük, bátran fogunk-e saját halálunk pillanatában
megállni, vagy már most borzadással tölt el, hogy el kell majd mennünk? ...
A feltámadás örömhíre hassa át életünket ezen az ünnepen!
Szabó István János, lelkipásztor

Szabolcska Mihály: Miért keresnéd Őt a sírba
Miért keresnéd Őt a sírba
Hisz nincsen ott, mert nem halott.
Halál bilincse szétszakítva,
Az Úr Jézus feltámadott!

A Golgotán Ő meghalt érted,
Ó bűnös szív, ezt ne feledd.
A Golgotánál hajtsd meg térded,
És sírva sírj bűnöd felett.

A Golgotán volt az ítélet,
Ott győzte le a bűnt s halált.
A sírból most kikelt az élet,
Az ígéret valóra vált!

De nagypéntekre jött a húsvét,
Örülj, ujjongj bűnbánó szív,
Az Úr életre kelve ismét,
Örökre él s életre hív!

Gulyás Pál: Az evangélium elé

Hirdetések
* A márciusi perselypénz 2028 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* Ebben az évben a körzetfelelős presbiterekkel meglátogattuk az I.-II.-III.
körzeteket. Következő évre a IV.-V.-VI. körzetek látogatását tervezzük.
* Köszönjük a konfirmálóknak és szüleiknek az 50 lejes aranykönyvi
adományokat (összesen 650 lej) és a templompadokra ajándékozott új
énekeskönyveket!
* A kiskonfirmációi ünnepséget gyülekezetünkben április 26-án tartjuk, a
kiskátésok bizonyságot tesznek arról, hogy mit tanultak az első felkészítő év
alatt, és megkezdhetik a Heidelbergi Káté tanulmányozását.
* Áldjad, én lelkem, az Urat! címmel jelent meg az Erdélyi Református
Nőszövetség imádságoskönyve. Megnézhetjük, és fel is iratkozhatunk az
irodában Keszegh Katalin tiszteletes asszonynál. Ára 10 lej.
* Április 11-én 15 órától Haranglábon kerül sor az Alsó-Küküllőmenti
református gyülekezetek havonta megszervezett ifjúsági találkozójára. Téma:
4. parancsolat, előadó Nagy Gábor, gógánváraljai református lelkipásztor.

Egy betlehemi megalázott
ember teremtett új világot,
megteremtette az Igéből,
a szeretet szent semmijéből.

Hogy hullt a földön végig vére
az emberiség ős bűnére,
midőn ment vissza a Halálhoz,
ment vissza az Egek Urához!

Ezt a világot úgy szerette,
hogy ráverték egy nagy keresztre,
általverték kezét és térdét
s a Nap is vérzett, ahogy vérzék.

Karját az Ég felé emelte
s elszállt fölötte a föld lelke,
új lélek költözött a Holdba,
új teremtés a bús bolygóba.

A szél elvitte kiáltását,
vihar széttépte jajgatását,
csend nőtt fölötte, emeletnyi,és most se tudják eltemetni.

Medréből a tenger kilépett,
feljött a földből az enyészet,
a víz és tűz rendje megfordult,
a természet könnye kicsordult.

* Esketési, keresztelési istentisztelet előtt legalább egy hónappal
jelentkezzünk a lelkipásztornál!

Milliók ássák újra sírját,
milliók újra a Sátánt hívják
a Föld óriási tüzéből
a mindent alakító éjből.

Ez a könny tartja most a létünk,
ez a könny hoz jövendőt nékünk!
Ha ez a könny most elapadna,
szívünk egyszerre megszakadna,

* Temetés, esketés, keresztelés időpontjáról a kántort és a harangozót is
kell értesíteni!

De Ő alakít most már mindent,
Ő jár fel-alá ereinkben,
Ő támaszt az egeknek létrát,
Ő küld a sötétbe stafétát!

folyók hirtelen megállnának,
elhűlne szárnya a madárnak,
szikla zuhanna a zöld fűre
s a levegő elsötétülne.

* 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, Keszegh Katalin tiszteletes asszonynál egy perc alatt kitölthető a 230-as
nyomtatvány. Tavaly összesen 1038 lejt utalt át a Dicsőszentmártoni Kincstár,
ez 32 hívünk adója utáni összeg. Köszönjük ezeket a lelkes támogatásokat!
Részletesebb információért forduljanak a lelkipásztorhoz.

* Eljegyzési istentiszteletet tartani nem kötelező, de eljegyzés előtt a
lelkipásztornak meg kell ismernie az ifjú párt – nyomatékosan kérem
tehát, hogy idejében jelentkezzenek!

* 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

Gerzsenyi Sándor: Ott függ a néma bárány
Ott függ a néma bárány:
A vére földre hull,
Míg dúl körül az ármány,
S a tömeg zúg vadul.

Úgy fáj a szívem, nézve
E koronás királyt,
Mert rút tövis az éke,
S testét kín járja át.

Most hogy rebegjek hálát
A megnyílt öt sebért,
Hogy adta bűnöm árát
Elrontott éltemért?

Szent arcát ütleg éri,
és hull reá a vád,
S ő szelíd hangon kéri
Az ég bocsánatát.

Én térdre hullva kérdem:
Ó mért szenvedsz, miért?
Ő választ ád szelíden:
Tengernyi bűnödért.

Ím, magamról lemondok,
Övé egész valóm.
Így leszek véle boldog,
Hisz ő az üdvadóm.

Húsvéti locsolóversek
Locsoló verset
Mondok most el nektek,
Mit Édesanyámtól
Tanultam, mint gyermek.
*
De mint a cserépnek
Darabja elveszett,
Kiegészítettem
A hiányzó részeket.
*
Gyászt öltött magára
Az egész természet,
Midőn Krisztus urunk
A keresztfán vérzett.
*
Jámbor tanítványai
Zokogva siratták,
Midőn a jó gyermek
A jó édesanyát.
*
A meghalt testet
Keresztről levették,
Gyócsba tekerték,
Sziklába temették.
*
A katonák, kik
Jézust megfeszítették,
A síró asszonyokat
Vízzel szétkergették.
*
Harmadnap múlva
Megnyílt a sír szája,
Kilépett belőle
Az élet királya
*
Ezzel mutatta meg,
Lesz még feltámadás,
Lesz még a síron túl
Örökké valóság.

Hasad a szép hajnal, mutatja sugarát,
Szép szívvel es szájjal dicsérjük az Atyát.
Az Atyaistennek imádandó Fiát,
Hogy hagyta megérni a húsvét másodnapját.
Én is, íme, boldog örömet hirdetek,
Hogy feltámadt Krisztus, azon örvendjetek!
Feltámadt a Jézus, legyőzte a halált,
Ezáltal az élet diadalmat talált.
Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömöt hirdetek,
mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!
Már régen szokása, minden kereszténynek:
örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.
Én is köszöntöm hát ezen szent napunkat,
és hozzá frissítem szép leánykájukat.
Jóreggelt azoknak, akik itt lakoznak,
Verset mondanék, ha meghallgatnának.
Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel
Áldják hát az Istent hangos énekléssel.
Áldom és is ezért, mert ma húsvét napja
Virradt mireánk, áldott szent órája.
Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejéből
Az illatozó rózsák virágos kertjéből.
Azt kívánom most, még sokáig éljenek,
Sok boldog húsvétot vígan megérjenek.
Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek,
Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek.
Adjon a jó Isten boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal lásson el titeket.
Az öreg nagyapám ily köszöntőt hagyott,
Örvendjetek vígan, Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek, énnekem és másnak,
De én is örülök a hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek az utamra tovább.

„Mit keresitek a holtak között az élőt?
Nincs itt, hanem feltámadt” (Lk. 24, 5-6)

Kedves vámosgálfalvi gyülekezet!
A nevem Köblös Lehel VI. éves
teológiai hallgató vagyok Kolozsváron.
Marosludason
születtem
háromgyermekes
család
legkisebb
gyermekeként.
Tanulmányaimat a középiskola
befejezéséig szülővárosomban végeztem.
Sikeres érettségi és felvételi vizsga után a
Protestáns Teológiai Intézet hallgatója
lettem.
2012-ben kezdtem el tanulmányaimat a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Jog szakán, ahol jelenleg a jogászképzés III. éves
hallgatója vagyok.
Öröm tölt el, ha a közelgő húsvéti ünnepre gondolok. Örülök
annak, hogy újra együtt lehetek a gyülekezettel, hogy együtt
imádkozhatunk, énekelhetünk és hallgathatjuk Isten igéjét.
Köszönetet szeretnék mondani a gyülekezetnek, mind a magam
mind a Protestáns Teológiai Intézet nevében, hogy fogadnak ünnepi
legátust. Remélem, hogy ez Isten akarata szerint való és mindnyájunk
lelki épülését fogja szolgálni.
Kívánom, hogy a feltámadást hirdető ige erősítse mindnyájunk
hitét az örök élet valóságában, amely elkészíttetett azok számára, akik
hisznek Jézus Krisztusban.
Meghitt ünnepet kívánok a gyülekezet minden tagjának, mind a
magam, mint a családom nevében.
Szeretettel,
Köblös Lehel

Az imádság fontossága
Nőszövetségi tagként lehetőségem volt részt venni egy Nőszövetségi
közgyűlésen, Gyulakután. A gyűlést Tatár Anna lelkipásztornő, a Küküllői
Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke nyitotta meg, a János
evangélium 12, 1-8 igeverseivel.
Igemagyarázat közben elhangzott egy kérdése, ami mélyen megérintett:
„Hová lett a teljes hódolat? (Krisztusunk iránt)”, annyira, hogy újra hallgattam
egy hangfelvételt, ami ugyancsak az imádkozással kapcsolatos: „Mikor volt az,
az a régen, amikor mi Istennel beszélgettünk?” – hangzott el a kérdés a
tiszteletes urunktól, január 11-én, hangsávra felvett prédikációja során...
Sokat gondolkodtam azon a prédikáción is, de a Tatár Anna lelkésznő
által kérdezett kérdésen is... Meggyőződésem, hogy Isten mondani akar nekünk
valamit. Szüntelenül, nap mint nap küld életünkbe jeleket, személyeket,
tényeket, hogy meglássuk, „felébredjünk”, hogy mi „régen” nem beszéltünk
Vele; úgy igazán, úgy ahogy egy kisgyerek panaszkodik szüleinek, ha
megsérült, vagy ha megsértették, vagy ellenkezőleg, büszkén dicsekszik nekik,
ha jó jegyet kapott vagy dicséretet egy jótettéért. Mikor volt az, amikor úgy
teljes lényünkkel imádkozni, hódolni tudtunk Jézusunknak, a Mi Atyánknak?
Jézus szüntelenül „zörget.” „Ha valaki meghallja az én szómat és
kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énvelem”, mondja
Jézus a Jelenések 3, 20-ban. Ez az ige arra tanít bennünket, hogy „nem a mi
imádságunk indítja meg Jézust, hanem Jézus az, aki minket imádkozásra indít.
Az imádságunk mindig annak az eredménye, hogy Jézus zörget nálunk” (O.
Hallesby, Az imádságról), azonban nem töri be az ajtót! Hogy megnyitjuk-e
neki, vagy sem, az csakis rajtunk múlik... Jézus döntés elé állít bennünket:
elfogadjuk-e őt, hogy Vele együtt vacsorázzunk, vagy inkább úgy gondoljuk, mi
magunk ura vagyunk a helyzetnek, mi képesek vagyunk magunk megoldani a
problémáinkat.
Úgy gondolom, az ima életünk alapvető, legfontosabb összetevője
kellene legyen, de legtöbbször elfelejtjük, pedig a legközvetlenebb és a
legegyszerűbb lépés ahhoz, hogy a Teremtőnkkel kapcsolatba kerülhessünk. A
Teremtőnkkel, hiszen mi az Ő kegyelméből vagyunk, és irgalmassága, de főleg
szeretete által élünk (még). Véleményem szerint, ahhoz, hogy imánk
meghallgatásra kerüljön, mély és kételkedés nélküli hitre van szükség.
Számomra a válasz, hogy milyen kell legyen hitünk a Máté 14,22-33-ban
található meg, abban a történetben, amikor Jézus a vízen jár. Péter kéri
segítségét, hogy ő is a vízen járhasson, azonban, amikor a figyelme a félelemre
terelődik és kételkedik, merülni kezd. Itt láthatóan megnyilvánul a hit ereje és a
kételkedés következménye! Maga Jézus fejezi ki nekünk a kételkedését,
mondván neki: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?”

Munkával is hozzájárultak híveink újból a ravatalozóépítéshez. Március
18 és 20 között Szász András és csapata (Boér Márton, Boér Attila, Boér Csaba,
Réti József és Balog Győző) több mint 11 ezer téglát felhasználva felépítették a
falakat. 18-án a falazásnál segítettek: Szász László366, Szabó Imre251 és Keszeg
Imre406. 19-én Hídi Imre445, Keszeg Imre406, Szentgyörgyi András745, Réti
István555, Hídi Imre764, Székely Király Márton, Sebestyén László, Keszeg
József775, Keszeg József374, Keszeg József378 és Szabó Imre251. 20-án Réti
József509, Szakács József, Hídi Imre560, Keszeg István63, Keszeg Márton175,
Szabó Ferenc323, Keszeg András, Keszeg Imre406, Szabó Imre251 és Hídi Imre445.
Március 25-én autóval elhozta a megvásárolt deszkát Szász Ferenc582. Március
26-án a terasz alapját ásták ki Réti József509, Vásárhelyi Ferenc585, Szentgyörgyi
András745, Keszeg József374, Keszeg Ferenc551 és Hídi Imre445, 27-én pedig
Vásárhelyi Ferenc585 és Szabó Ferenc323. Március 28. és 31. között Szőke
Ferenc134 és csapata (Keszeg József598, Balog Szilárd613, Réti János673, Vass
Attila és Varga Lóránd) megöntötte a betonkoszorút ingyen és a terasz alapját is
kialakította. A vasat a koszorúhoz megkötötte Hídi András324, Dombi Lóránd és
Burján Attila ingyen. A koszorú megöntésénél segédkeztek Vásárhelyi
Ferenc585, Szabó Ferenc323, Szentgyörgyi András745, Szabó Imre251, Bölöni
Ferenc258, Keszeg József775, Keszeg József374, Keszeg József105, Szakács József,
Balog Elemér517 és Hídi Imre445. Április 2-án befejezte a terasz alapját Hídi
Imre445, Vásárhelyi Ferenc585, Szabó Ferenc323, Bara János170 és Szabó Imre251.
Köszönjük mindenkinek a fáradozását, adjon erőt Isten minden
munkájukhoz!
Köszönjük a legutolsó lapszám megjelenése óta kapott adományokat:
Réti István555 100 lej, Id. Kádár András432 100 lej, Id. Varga Ferenc364 200 lej,
Varga András364 100 lej, Ifj. Varga Ferenc493 100 lej, Bara János170 100 lej,
Dombi Ferenc631 100 lej, Névtelen adakozó 100 lej, Keszeg János746 100 lej,
Szentgyörgyi András614 100 lej, Ifj. Szentgyörgyi András614 100 lej és
Vásárhelyi Anna489 100 lej. Isten gazdag áldása legyen minden segítőkész
adakozón! A hívektől összesen 16355 lej adomány gyűlt össze mostanáig.
Továbbra is szívesen fogadunk önkéntes adományokat, nem szeretnénk
kirovást tenni. Ha fontosnak tartjuk, hogy a nyáron már a ravatalozóházat
igénybe vehessük, most adakozzunk! Ha nem gyűl több pénz, le kell állnunk a
munkálatokkal. Erős, nagy gyülekezet vagyunk, sokan saját erejükből is
építenek majdnem ekkora magánházakat, ezer gyülekezeti tagnak könnyen
sikerülni kellene befejezni egy-két hónap alatt a ravatalozót! Nagyjából 101 lej
adományt kellene minden gyülekezeti tagnak adnia, és elkészülne az épület!
Természetesen, aki adott 50 lejt, ha egyformán osztanánk el a hívek között az
adományokat, akkor még 51 lejt kellene adnia.
Szabó István János lelkipásztor

Épül a ravatalozó!
Isten segítségével már a tetőszerkezete is lassan kész lesz a
ravatalozónknak!
Építkezés közben azonban sokszor kell számolgatni, vajon meddig elég
a pénz, lesz-e miből befejezni? Ez érvényes saját házunk építésére is, de a
gyülekezet ravatalozója sem kivétel ez alól.
Sok adomány érkezett a híveink részéről, és jogosnak látszik az elvárás:
sokan adakoztak, mikor lesz már kész az épület?
Kiszámoltuk, presbiteri gyűlésen számot adtunk az elköltött összegekről
és a hiányzó összegekről is.
A Kultuszminisztérium 40000 lejes támogatása mellett híveink részéről
is érkezett adomány, összesen 16355 lej értékben. Összesen tehát 56355 lej
bevétel. Ezen kívül sokat ér a közmunka is. A teljes épület 253724 lejbe kerül a
mérnökök számítása szerint. Ha a sok munkát, önkéntes segítséget, megmaradt
és újrafelhasznált téglákat ebből leszámoljuk, nagyjából 150000 lejbe kerül a
ravatalozó házunk.
Kiadtunk mostanáig 75232 lejt, nagyjából a szükséges összeg felét.
18877 lejjel többet költöttünk el, mint amennyire pénzünk volt. Ezt az összeget
a más kiadásokra előirányzott pénzekből vettük el, azzal a reménnyel, hogy
hamarosan visszapótolhatjuk, ellenkező esetben nem lesz pénz az év második
felében az alkalmazottak fizetésére, a számlákra, a központi járulékokra…
A munkadíjakat nem is kellett kifizessük, az alap, falazás, betonkoszorú
– összesen 1000 lejbe került, a falubeli építkezési cégek, mesterek ajándéka volt
a többi. Hídi András és csapata, Szász András és csapata, Szőke Ferenc és
csapata segítsége és munkája megfizethetetlen, hálásan köszönjük az egész
gyülekezet nevében! Ugyanakkor nagy köszönet illesse Hídi Imre gondnokot,
aki nagy hozzáértéssel szervezi az építkezést, a közmunkát, az anyagok
beszerzését, időt és fáradságot nem sajnálva; és köszönjük neki a
templomtoronyba adományozott három új falépcsőt is!
Kiadásaink lesznek még: az ácsmester munkája, a lakk (pác) a
tetőszerkezet faanyagához, az ajtók-ablakok, a csatorna, a padlócsempe, a
vakolás és a hozzávalók, a kockakő a teraszhoz, a fürdőszobai kellékek. Sok
pénzre van még tehát szükség. Nem várhatjuk el, hogy más építse nekünk,
próbálunk pályázatokat megnyerni, de az önrész is legalább akkora kellene
legyen, mint a támogatás.
A presbitérium azt döntötte, hogy más vallásúak adományait egyelőre
nem fogadjuk el, hogy legyen 100%-ban az egyházközségünk tulajdona az
épület, de biztosítja a más egyházközségek híveit, hogy díj ellenében az
elkészült ravatalozót ők is használatba vehetik.
A presbitérium nem határozott egyelőre meg kirovást, de szorgalmazza
a gyülekezet tagjait, hogy önkéntes adományaikkal segítsenek, hogy az épület
hamar elkészülhessen.

Ha Péterhez hasonlóan, nekünk is akkora hitünk van, hogy képesnek
gondoljuk magunkat a vízen járni, akkor minden, amit imánkban elmondunk,
meghallgatásra kerül; de amikor picit is kételkedni kezdünk, imánkat már hiába
mondjuk.
Isten jól ismer bennünket. Minden apró, kis, legféltettebb titkunkat,
vágyunkat, sőt gondolatainkat is ismeri! Nem dughatunk el semmit, és nem
bújhatunk el Előle, hiszen Ő alkotott bennünket! Jónás sem bújhatott el elől,
hiába is menekült a tengerre az ő önző gondolatai miatt. Jézus csak arra vár,
hogy mi elmondjuk neki bűneinket, és őszintén megbánjuk őket. Ő ott áll az
ajtó előtt, és várja, hogy mi beengedjük, és beszélgessünk vele, mindenről; hogy
tanácsot kérjünk tőle, és elhiggyük, hogy kéréseinkre Szentlelke áldásával
választ is kapunk!
Nemrég
indult
a
nőszövetségi bibliaóra keretén
belül az „Imakör” program,
aminek az a célja, hogy tiszta
szívből,
szeretetből
a
gyülekezetért, egymásért, a
Világ
Imanap
során
lábnyomocskákra írt sóhajokért
és
asszonytestvéreink
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Sokan azt mondanák, hogy: „De hát imádkozni otthon is lehet”, és
igazuk van! Az az imádság, ami otthon hangzik, a mi „belső szobánkban, és
ajtónkat bezárva” (Mt. 6, 5-13) felbecsülhetetlen és hitelességgel teli, azonban
Isten azt is mondja nekünk, hogy „mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek
az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,19-20). Tehát a közös imának is
hatalmas ereje van és ugyanolyan fontosságú! Nagy ereje van annak a közös
imának, ahol együttérzéssel, egymást szeretettel meghallgatva és mélyen
hódolva, feltétel nélküli bizalmasságot és hitelességet nyújtunk egymásnak, de
főleg Krisztusunknak! Mert mindent, amit teszünk, az Ő nevében tesszük!
Hiszünk a közös ima erejében, hisszük, hogy hitünkkel „hegyeket
mozdíthatunk” (1Kor 13,2) és kívánom mindenkinek, hogy mélyen, önfeledten
tudjon hódolni Jézusnak! Kívánom, hogy a közelgő ünnep alkalmából „a mi
legdrágább kincsünket tudjuk odaajánlani Jézusnak, mint Mária a drága kenetet,
és hogy tudjuk megjárni a nagypéntek útját, hogy tehetetlenségünkből, egész
lényünket oda tudjuk adni Krisztusunknak!” (Tatár Anna, lelkipásztornő)
(Köszönöm Nőszövetségi elnökünknek, Szabó Irénkének a részvétel
lehetőséget a Nőszövetségi gyűlésen!)
Fülöp Csilla

Konfirmáció
2015. március 29.
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy
őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint
ahogy én sem a világból való vagyok.” Jn. 17,15-16

szeretete. Mindezekről nem lehet szóban bizonyságot tenni. Nem lehet
„konfirmálni”, hogy igenis a szívetekben ott van. Az igazi konfirmálás ezután
következik. Ezután kell bebizonyítanotok, latinos szóval konfirmáljátok, hogy
nemcsak tudást sajátítottatok el, hanem ott a szívetekben a legnagyobb három
kincs, a hit, remény és szeretet, és megtanultátok, hogyan lehet ezeknek a
gyümölcsit megteremni, jót tenni a másik emberrel, megbocsátani, segíteni…

Ünnepként marad meg sok szívben a 2015. év Virágvasárnapja. 14 ifjú
úgy lépett be a templomba, mint még soha. Úgy imádkozott, érzett, hitt, hogy
érzéseit sem elmondani, sem leírni nem tudná.

Jobbról balra, hátsó sor: Ozsváth Sándor Botond, Keszeg Attila Oszkár, Szabó Tihamér, Keszeg
Levente Ferenc, Szász Irén Renáta, Keszeg Bernadett, Borbély Enikő Renáta, Pál Jenő
Attila, Keszeg Lórándt, Hídi Bálint Imre.

Sejtjük, reméljük, hogy hatalmas öröm lehetett szívükben és
sikerélmény! Aznap nemcsak számunkra, istentiszteleten résztvevő hívek
számára voltak ők a legfontosabbak, hanem éppen Isten Fia is ezt üzente nekik:
enyéim vagytok, ne féljetek, veletek leszek, és el nem maradok tőletek.
Két év alatt sokat tanultak. Éneket, kis- és nagy kátét, ismerkedtek a
Bibliával. Remélem, hogy az is megmaradt a szívükben, ami nincs leckeként,
megtanulandó szövegként leírva sehol, de mégis próbáltuk nekik átadni. Ez
pedig maga a hit. Isten ismerete és tisztelete (félelme – ahogy a Szentírás
sokszor nevezi). Az embertárs elfogadása, tiszteletben tartása. A felebarát

Első sor: Antal Izabella, Szabó Ágnes, Hídi Imre gondnok, Szabó István János lelkipásztor,
Szabó Gyula kántor, Timofei Cristina, Szabó Gabriella.

Isten segítsen, ifjak, hogy az „Élet Konfirmálása” is sikeres legyen!
„Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség
mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy
hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy
Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és
megalapozva.” Efézus 3,14-17
Hídi Levente fotói

Szabó István János lelkipásztor

