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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
Jún. 28. vas. de. „A szoros kapun menjetek be. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a
pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az
út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” Mt. 7,13-14
Júl. 5. vas. de. „Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik báránybőrben jönnek hozzátok, de belül
ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt
vagy a bojtorjánról fügét? Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz
gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, és rossz fa sem teremhet jó
gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát
gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Mt. 7,15-20
Júl. 12. vas. de. „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: „Uram,
Uram!”, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd
nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben
űztünk-e ördögöket, és nem tettünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor azt
mondom nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” Mt. 7,21-23
Júl. 19. vas. de. „Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonló
a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a
szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára épült. Mindaz, aki
hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló a bolond emberhez,
aki homokra építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és
beleütköztek abba a házba, amely összeomlott, és romhalmazzá lett.” Mt. 7,24-27
Júl. 26. vas. de. „Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak: Menj el, és gyűjts össze minden zsidót,
aki Súsánban található. Böjtöljetek értem, ne egyetek és ne igyatok három napig sem éjjel,
sem nappal. Én és szolgálóleányaim is így böjtölünk, és így megyek be a királyhoz, a törvény
ellenére is. És ha elveszek, hát elveszek.” Eszter 4, 15-16 (Varga Árpád)
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Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket!
Ez a parancs nemcsak Jézus tizenkét tanítványának szólt. Szól ma is
minden szülőhöz, nagyszülőhöz, tanítóhoz és lelkipásztorhoz. És ma is
parancsként szólít meg minket, nem csupán javaslat vagy jó tanács…
„Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk:
Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké
az Isten országa. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” Márk 10,14.16
Van-e egyáltalán olyan felnőtt a gyülekezetünkben, aki ne örvendene, ha
a gyermekek naponta Jézus tanítását hallgatni, imádkozni, énekelni gyűlnek
össze? Csodálatos ajándéka Istennek a vakációs bibliahét, amikor egy héten át
megtapasztalhatják a gyermekek a közösség erejét, azt, hogy szeretve vannak,
hogy felnőttek és sok-sok konfirmált fiatal csak érettük fáradozik, velük
ünnepel, énekel és örvendezik. Ilyenkor tudom, hogy csak egyvalaki szomorú: a
Sátán, aki nem állhatja az ilyen – még felnőttek számára is hitépítő, áldott
alkalmakat! De gyermekeink örömmel éneklik: „Sátán sem állíthat meg, NEM!”
Ragyogj csillag! – Ez a mottója a KOEN Alapítvány által összeállított
2015-ös Vakációs Bibliahétnek. Eszter könyve alapján tanultuk meg nap mint
nap, hogy Istennél nincsenek véletlenek. Mielőtt a Sátán gonoszt tervelne ki,
Isten már tervez, sőt cselekszik! Esztert Isten királynévá teszi még mielőtt
Hámán kitalálja gonosz tervét Isten népe elpusztítására. Esztert akár Jézus
előképének is hívhatnánk, mert megmentette a népét, vállalva azt, hogy ha kell,
meg is hal érte. „Bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha el kell vesznem, hát
vesszek el!” (Eszter 4,16) Jézus azonban nemcsak kész volt a halált is vállalni a
szabadításért, hanem valóban letette életét, nem csupán egy nép szabadulásáért,
hanem minden népért és nemzetért, „hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” (János 3,16).
Hiszem, hogy az énekek, bibliai történetek, a megnézett filmrészletek,
az aranymondások, a színdarabok, a népmesék, a sok kézművesfoglalkozás, de
még a szünetek és a játék is a gyermekeink lelki gazdagodását szolgálták.

Gyülekezeti események
Esketés
Július 11-én házasságot kötött Pataki András és Andrási Erika. Isten
áldja az új párt és szeretteiket!
Július 25-én kérte Isten áldását házasságára Dénes Ferenc Róbert és
Bușc Daniela Maria. Életüket kísérje áldás, szeretteikkel együtt!

Köszönetemet fejezem ki elsősorban a szülőknek, nagyszülőknek, akik a
63 gyereket elhozták, elküldték, elengedték a bibliahétre.
Hálás vagyok elsősorban Istennek, de sok lelkes embernek is, hogy
ebben az évben már a rendbetett Gyülekezeti Házunk és a felújított Magyar Ház
termeiben szervezhettük meg ezt a tevékenységet. A mosdó még nem készült el,
de köszönjük iskolánk igazgatójának, hogy az iskola mellékhelyiségeit
használhattuk.
Köszönet Szabó Gyula kántornak, Ozsváth Ilona vallástanárnőnek, Végh
Enikő, Keszeg Zita, Szabó Rozália Gizella és Balog Melinda pedagógusoknak,
Fülöp Csilla lelkes nőszövetségi tagunknak, Varga Árpád teológiai
hallgatónknak, Varga Beáta fényképészünknek, valamint lelkes ifis
barátainknak a segítséget, és a lelkesedést és a hatalmas energiát, amit ebbe a
rendezvénybe fektettek. Név szerint is megérdemlik, hogy felsoroljam őket:
Balog Orsolya, Csifó Sarolta, Enyedi Dorottya, Fülöp Noémi, Hídi Andrea
Júlia, Hídi Bálint, Keszeg Bernadett, Keszeg Boglárka, Keszeg Ildikó, Keszeg
Mónika, Keszeg Levente, Keszeg Orsolya, Nagy Eszter, Német Dalma, Réti
Ingrid, Szabó Ágnes, Szabó Gabriella, Szabó Melinda és Timofei Cristina.
Köszönjük a szerdai csörögét és a pénteki pánkót a névtelenül
ajándékozó két nagymamának, a hűsítőt, ásványvizet és poharakat pedig Hídi
András Leventének324, akik nagy örömet szereztek gyermekeinknek. Köszönjük
Béres Ilonának659 az 50 lejt, Névtelen adakozónak a 100 lejt, Hídi Imrének445 az
50 lejt – sokat segített az adományuk a kellékek megvásárlásához, az édességek,
fagylalt beszerzéséhez. Nagyon jól fogott minden lelkes adomány.
Szabó István János lelkipásztor

Temetés
Július 2-én helyeztük a feltámadás napjáig csendes nyugalomra Varga
János testvérünket, akinek 84 földi esztendőt ajándékozott Istenünk kegyelme.
Ő legyen vigasztalója a gyászoló szeretteinek!
Július 11-én temettük el Varga Ferenc atyánkfiát, 62 éves életút után.
Bánatos családja számára Isten adjon vigasztalást, áldást és erőt!
Július 12-én vettünk búcsút Keszeg Jánostól, aki 50 évesen adta vissza
lelkét Teremtőjének. Gyászoló szeretteit Isten erősítse, bátorítsa szentlelke
erejével!

Hirdetések
* A júniusi perselypénz 1059 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* Szeptember 19-én 15 órától a mi gyülekezetünk szervezésében kerül sor az
Alsó-Küküllőmenti református gyülekezetek havonta megszervezett ifjúsági
találkozójára. Téma: Hetedik parancsolat. Zenél: a szászrégeni Mini Sófár.
* 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

Nagy segítség lenne az is, ha mindenki megpróbálná kifizetni az
egyházfenntartó járulékát erre az évre is. Köszönjük azoknak, akik meghallották
az elmúlt lapszámban ezt a felhívást és fizettek!
Az utolsó lapszám megjelenése óta 45 család adakozott a ravatalozó
építésére, összesen 4570 lejt. Ezen kívül Erik Jikeli a Szász Hordója Étterem
tulajdonosa 2000 lejjel szponzorizált.
Az adakozók listája: Szabó István467 100 lej, Keszeg Juliánna330 50
lej, Keszeg Ildikó374 100 lej, Névtelen adakozó 300 lej, Hídi János6 100 lej,
Szabó János446 150 lej, Balog Juliánna330 100 lej, Vásárhelyi András349 100
lej, Ifj. Vásárhelyi András349 100 lej, Id. Szabó András530 200 lej, Keszeg
András596 300 lej, Imre Márton219 100 lej, Imre István196 50 lej, Bölöni
Ferenc358 100 lej, Antal András58 100 lej, Antal Béla Zoltán91 100 lej, Bartos
Bálint103 100 lej, Keszeg Árpád755 100 lej, Ifj. Keszeg Árpád755 100 lej,
Keszeg Katalin756 50 lej, Keszeg János763 150 lej, Ifj. Keszeg János763 50 lej,
Özv. Imre Anna373 50 lej, Özv. Varga Juliánna364 50 lej, Özv. Varga Anna576
100 lej, Keszeg Ferenc551 100 lej, Szentgyörgyi Anna601 50 lej, Szász
János581 100 lej, Antal Zsuzsánna és Edit796 100 lej, Keszegpál János116 50
lej, Bara István394 100 lej, Névtelen adakozó 100 lej, Keszeg Julianna511 50
lej, Keszeg Ilonka511 100 lej, Bara Katalin170 50 lej, Szász András138 100 lej,
Keszeg József525 150 lej, Névtelen adakozó 100 lej, Névtelen adakozó 100
lej, Névtelen adakozó 100 lej, Pataki Rózália512 100 lej, Id. Keszeg István340
100 lej, Szakács Katalin352 100 lej, Hídi Anna525 50 lej, Székely
Zsuzsánna622 70 lej.
Köszönjük a lelkes támogatást, a tenni és haladni akarást!
Ugyanitt köszönjük meg Ferencz Anna Erika és Oltean Ovidiu 200 lejes
aranykönyvi adományát, amit eljegyzésük ünnepére adtak az Aranykönyvbe.

,,Isten szava a mi útjelzőnk...”
Egy csodálatos hetet hagytunk magunk mögött, amikor öt napon át
ragyogott a ,,Csillag” gyülekezeti termünkben, nimd a gyerekek, mind a
szervezők örömére.
Meggyőződésünk, hogy ez a hét nem volt hiábavaló; boldogság töltötte
el szívünket, amikor láttuk, hogy 50-60 gyerek sietett minden reggel kis helyét
elfoglalni. A gyerekek egész héten át tanulhattak Eszter királynéról, akinek
Isten szava volt az útjelzője, és ezáltal megmentette a zsidó népet. A
mindennapi történetek során jó érzés volt hallani, hogy a gyerekek választani
tudtak a jó és a rossz között, megtanulták, és el is mondták, hogy mit jelent
alázatosnak, engedelmesnek, hálásnak lenni, felelősséget vállalni, egymást
segíteni és örvendeni egymás sikereinek.
Úgy érezzük, hogy az idei program nagy sikert aratott: a színdarabok,
mesék, történetek, játékok, melyeket tiszteletes urunk nagy odaadással
levezetett, izgalmassá és tanulságossá tették s délelőttöket. Lelkes kántorunk és
kis segédeinek ritmusos zongorajátéka, gitár és hegedű kísérete, hangulatos
éneklésbe csaltak minden jelenlevőt.
Az aranymondások játékos felfedezése a nap fontos pillanatává vált s
így a gyermekek szívesebben tanulták meg minden nap Isten üzenetét. Minden
alkalommal kézműves foglalkozásra is jutott idő, és az elkészült tárgyakat
boldogan vitték haza a kis „mesterek”.
Várva várt pillanata volt minden napnak, amikor a gyerekek valami
finomságot (fagyit, csörögét, fánkot, csokit, üdítőt) kaptak. Öröm volt látni,
mennyire jóízűen fogyasztották el ezeket az édességeket.
Jó volt együtt dolgozni az ikés csapattal, akik mindenben szorgalmasan
segítettek. Reméljük jövőre még többen bekapcsolódnak, és segíteni fognak
egyházi tevékenységeinkben.

Továbbra is szívesen fogadunk önkéntes adományokat, nem szeretnénk
kirovást tenni. Ha fontosnak tartjuk ezt az épületet, és az is hozzájárul, akinek
eddig még nem sikerült, akár egy hónapon belül már használatba vehetjük!

Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt hét alkalmai mély nyomot hagytak a
gyerekek, szervezők életében, és megtapasztaltuk, hogy jó együtt lenni,
egymással játszani és egymásra figyelni, fontosabb, kellemesebb ez, mint egész
nap a számítógép előtt ülni.

Szabó István János lelkipásztor

Ozsváth Ilona és Végh Enikő

Ragyogj csillag!
Amint azt már jóval korábban, a vasárnapi istentisztelet utáni
hirdetésekből megtudtuk, július 20-24 között, községünkben Vakációs Bibliahét
zajlott.
A Vakációs Bibliahét története igencsak érdekes. Amit röviden tudni
kell róla az, hogy a Bibliahetet 22 éve a KOEN Alapítvány munkatársai készítik
elő. Sok helyen megtartják, sőt több felekezetben, szórványban vagy olyan
országokban, ahol magyar kisebbség létezik (Felvidék, Horvátország,
Vajdaság). A program és a hét témája ugyanaz minden gyülekezet számára,
függetlenül attól, hogy milyen országban szervezik, de adva van a lehetőség,
hogy változtassunk részleteken, hozzáadjunk saját elképzelésünk szerint, vagy
akár elvegyünk belőle; úgy alakítsuk, hogy az őt nap leforgása teljes mértékben
a gyerekek javára váljon, ezáltal Isten nevét dicsőítve.
Az idei Vakációs Bibliahét témája az Ószövetségben található „Eszter
könyve” volt, ami igazi kihívássá vált számunkra, a szervezők számára! Már az
időpont előtt két hónappal összeültünk megbeszélni a részleteket, már akkor
eldöntöttük a napi programot, mindenki jött a saját elképzelésével, hogyan
tudnánk a hetet szebbé és érdekesebbé varázsolni. Községünk IKE fiataljait
felkértük önkéntes munkára, színészkedésre, bekapcsolódni munkánkba, amit
szívesen és jókedvvel el is vállaltak. De lelkes tanítok és óvónénik is a
legnagyobb kedvességükkel és hozzáértéssel támogattak a hét minden napján.
Imánkban Isten elé vittük a Bibliahét ügyét, és az eltelt hét utolsó napján,
pénteken, amikor a gyerekeket utoljára engedtük ki Gyülekezeti házunkból,
éreztük, mennyire áldásos volt munkák. A gyerekek boldog sugárzása, a
nagyobb gyerekek elégedett mosolya igazolta, nekünk, szervezőknek és ikés
segítőinknek, hogy kemény munkánk nem volt hiábavaló, hogy imáink
meghallgatásra leltek!
A Bibliahét minden napját énekkel kezdtük, majd színészkedéssel,
rajzfilmmel, Eszter történetének bemutatásával folytattuk. Mire a mozgékony
gyerekek elunták volna az üldögélést, már fel kellett állni, ugyanis mindennap
játék zajlott a Gyülekezeti ház udvarán, amit üdítő és sütemény elfogyasztása
előzött meg. Volt sok ízű üdítő, csokis mézespogácsa, fagyi, csoki, fánk és
csöröge is, amit jóízűen fogyasztottunk, közben az árnyékot keresve.

Mikor lesz kész a ravatalozó?
Szerettem volna több újdonságot írni mint a 18-as lapszámban, azt nem
írhatjuk, hogy minden elkészült, de azért egy hónap alatt is sok eredményt
értünk el az építkezés kapcsán. Meglett a vakolás, meszelés kívül-belül, Szabó
András418 ajándékba elvégezte a villanyszerelési munkát, felszerelte a
Nőszövetségünk által ajándékozott világítótesteket.
Támogatást ígért a Surtec cég, reményeink szerint a padlócsempét
megvehetjük ebből a támogatásból. A Maros Megyei Tanácstól 2000 lejt
nyertünk, várjuk, hogy átutalják az összeget. További támogatásért is
folyamodtunk, ahonnan valamit remélhetünk, de csak akkor érdemes
beszámolni róla, ha valóban megnyerjük a támogatást. Reméljük a következő
lapszámban ezt is beírhatjuk.
Számításaink szerint még 30 ezer lejből teljesen be lehetne fejezni az
épületet. Hátravan még a járófelület elkészítése (bent és a teraszon padlócsempe
illetve kockakő), fürdőszobák felszerelése (falicsempe burkolat és kellékek:
csaptelepek, vizelde, wc csészék és vízszerelés), valamint az udvarrendezési
munkálatok. Ezen kívül egy gázzal működő központi fűtést tél előtt szeretnénk
még beszereltetni, hogy ne fagyjanak el a vízvezetékek és ne legyen dermesztő
hideg, és jövő nyárig légkondicionálókkal is ellátni az épület termeit.
A következő adatok az elmúlt lapszám alapján aktualizálva vannak.
Az építkezés megkezdésétől máig elköltöttünk összesen: 119820,96 lejt.
(Ebből 8000 lejt még ezután kell kifizetnünk, egyelőre meghiteleztek vele). A
munkaadományok és a kedvezményes árak, amiket gyülekezetünk
építőmesterei adtak, nincsenek ebben az összegben benne.
Ebből a 119821 ravatalozóra fordított lejből a híveink adománya 31395,
a traktorért és utánfutóért 17000 lejt kaptunk, a Kultuszminisztérium pedig a
tavaly ősszel 40000 lejjel támogatott.
7000 lej adósságot sikerült egy hónap alatt tehát megadni, de teljesen
kiürült a kassza, és nem tudjuk az építkezést folytatni, ameddig nem sikerül
több pénzhez jutni.

A jutalom mint motiváció, bibliahéten
A Vámosgálfalvi Bibliahetet másodszor szerveztük meg, nagy sikerrel.
Pedagógiai és pszichológiai megközelítésből a ,,jutalmazás mint motiváció”
fontosságát jutatta eszembe.

A játékokat igencsak élvezték a gyerekek. Ugyanakkor hasznosak is
voltak, mert játszás közben lehetőség volt elmélyíteni az Eszter könyvében
szereplő nehéz és bonyolult neveket.
Visszaülve a terem padjaiba, mindennap sor került az aranymondás
bemutatására, amit játékosan próbáltunk tanítani a gyerekeknek. A mindennap
aranymondásai, igeversek voltak a Bibliából, hiszen a Bibliahét egyik fő célja,
hogy a gyerekek játszással, jókedvvel, színesen magukba zárjanak kis
részecskéket a Bibliából; Jézushoz közelebb kerülve, megtapasztalják azt a fajta
szeretetet, amit gondviselő Atyánk bőségesen tart fenn számunkra.
Miután az aranymondás tanulása is véget ért, új éneket tanultunk. Ezt
követte a gyerekek által kedvelt tevékenység, a barkácsolás, színezés, ami
csoportonként változott.

A Tiszteletes úr és lelkes csapata sikeresen dolgozott együtt olyan
élményekkel gazdagítva gyermekeink lelkivilágát, amelyek arra késztetik a
személyt, hogy megváltozzon a viselkedése, célirányultsága és motivációja.
Ezen a kellemes Bibliahéten a gyerekek a példamutató és tanulságos
történetek mellett különleges jutalmakban részesültek.
A jutalmazás célja a motiválás volt. A motiváció szó a pszichológiában
gyüjtőfogalom. A motiváció tárgyalásánál általában a motiváció két típusát kell
elkülönítenünk: külső és belső motivációt. A bibliahéten azt tapasztaltam, hogy
a motiváció célja a szeretet és mások általi megbecsülés volt. ,,Szép és nemes
feladat” a csapat minden nap a belső motivációt is alkalmazta. Belső motiváció
esetében a gyermekeknek kellemes élményekben, érzésekben volt részük. A
nevelés egyik fontos célja a belső motiváció elérése pl. a tanulásban vagy más
tevékenységekben. A gyerekeket motiválni kell a jó cél elérésének érdekében,
nem feltétlenül az anyagi jutalmazásra kell gondolnunk, hanem a pozitív
verbális és nonverbális jutalmakra. A jutalomnak nagy szerepe van a motiváció
kialakításában és fenntartásában.
Ezen a héten Eszter csodás történetéből megtanulhatták azt, hogy jó
jónak lenni, jót cselekedni másokkal, és fontos, hogy a ,,jóság” vezérelje
utjainkat az életben...
Szabó Rozália Gizella

A három csoport a rendelkezésünkre álló, külön termekbe vonult, és a
megfelelő nagyságú termekben, megfelelő eszközökkel, jókedvvel folytatták
tevékenységeiket. Öröm volt végig nézni azt a fajta lelkesedésüket, amit a
gyerekek oly őszintén tudnak kifejezni, azt a fajta igyekezetüket, amely arról
árulkodik, hogy kézügyességükkel minél szebbé varázsoljak a napi feladatukat.
Nem számított, hogy olykor osztozni kellett a filctollon, vagy színes ceruzán,
ügyesen, türelmesen megvárták, amíg társuk befejezte, mert tudták,
megbízhatnak egymásban, nem kell félniük a kudarcoktól.
A nap az újonnan tanult énekkel zárult, ugyanakkor a gyerekeket mindig
a Bibliahét énekével bocsátottuk el, amely szövege igencsak sokatmondó! Azt
kívánom, mindig így ragyogjanak, mindig az Isten közelségét keressék és a hét
élménye és áldása kísérje őket útjukon!
„Ragyogj hát, csillag, a világban, Tiszta fénnyel a sötét tájban!
Az Úrtól jöjjön útjelzésünk, Szeretetünk, békességünk,
Bölcsesség és bizonyosság: Háladallal zengünk Hozzá.”
Köszönetet szeretnek kifejezni a gyerekeknek, hogy oly lelkesen és nagy
számban kívánkoztak a Bibliahét minden napjára! Csodásan éreztük magunkat,
sok emléket elevenítettek fel bennünk a saját gyerekkorunkból. Köszönjük az
őszinteségüket, az együttműködésüket, a lelkesedésüket, és hogy legtöbbször
eszünkbe juttatták, hogy Jézus ezt hagyta bizonyságul nekünk: „Engedjétek

hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten
országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint
egy gyermek, nem megy be oda.” Mk. 10,14-15
További köszönetünk a szülők felé irányul: köszönjük, hogy gyerekeiket
napról napra készítették, és elkísérték a Bibliahétre. Bizony, nem hagyja Isten
igyekezetüket áldás nélkül, és szilárd meggyőződésünk, hogy meg fogja téríteni
szándékukat kétszeresen is! Mert bizony a szülő felelőssége, hogy gyermekét
Jézus elé vezesse, hiszen a gyerekben már egész kicsi kortól elkezdődik a hit
alapozása. Ha ez kimarad, felnőttkorra a gyerek nem tudja hova tegye hitéletét,
ami komoly problémákhoz vezethet. Az a szülő, akinek fontos, hogy gyerekét
vallásos rendezvényekre, vallásórára és a templomba elvigye, olyan helyre, ahol
szeretettel fogadják és elfogadjak, az tudja, mennyire áldásos lesz kicsinye
élete.

Aranymondásaink jussanak eszünkbe még amikor a Vágányt fellapozzuk!

Gyökössy Endre így ír a szülőkhöz: „Tedd a Bibliádba ezt a levelet,
szülőtestvérem, s ha gyermekedért imádkozol, ne felejtkezz el azért könyörögni, hogy
hited soha meg ne rendüljön a gyermek Atyjában, akié gyermeked, a teremtés és a
megváltás jogán, akinek célja van vele - s veled. S hogy megértsd azt a célt, amit Ő tűz ki
gyermeked elé - és nem te.” Ezért az a szülő, aki zsenge kortól gyerekét Jézushoz
viszi, az tudja, hogy előbb-utóbb gyereke megismeri azt a célt, amit Isten tervelt
ki neki.
Nagyon hálás köszönet az IKE lelkes fiataljainak, nagyon keményen,
őszinte szándékkal tevékenykedtek, meglátván a megfelelő pillanatban a
szükségleteket, olyan helyre toppantak, ahol épp elkelt a segítség! Áldásos volt
együtt munkálkodni!
Köszönet a két nagymamának is, akik fánkkal és csörögével leptek meg,
nagyon ízletes és jóleső gesztus volt!
Külön köszönet a lelkes zenészeinknek, akik különbnél különb
hangszerrel kísérték énekeinket: zongorával, gitárral, hegedűvel.
Köszönet a szervezőknek is, tanítóknak, óvónéniknek, öröm és áldásos
volt együtt dolgozni!
Fülöp Csilla

Utolsó napi csoportkép, kicsitől nagyig!

