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– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti

lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor.
Megjelenik Keszeg Árpád támogatásával.
Ápr. 5. Húsvét I. de. „ Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról?” Mk. 16,2-4
Ápr. 6. Húsvét II. de. „Jézus azt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az
Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én
Atyámhoz és a ti Atyátokhoz és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Jn. 20,11-18
Ápr. 7. Húsvét III. de. „Mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus
meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik
napon az Írások szerint.” 1Kor. 15,3-10
Ápr. 12. vas. de. „Mert ahol a te kincsed van, ott van a szíved is.” Mt. 6,19-21
Ápr. 19. vas. de. „A test lámpása a szem. Ha azért a szemed tiszta, egész tested világos lesz.”
Mt. 6,22-23
Ápr. 26. vas. de. „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat
szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a
mammonnak.” Mt. 6,24
Máj. 3. Anyák napja de. „Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a
tanítványok pedig megdorgálták azokat, akik ezt tették. Amikor Jézus ezt észrevette, haragra
gerjedt, és azt mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el
őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten
országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán megölelte és kezét
rájuk helyezve megáldotta őket.” Mk. 10,13-16
Máj. 10. vas. de. „Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit
egyetek, és mit igyatok; se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek.” Mt. 6,25-34
Máj. 17. vas. de. „Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind
ráadásul megadatnak nektek.” Mt. 6,31-34
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BOLDOG PÜNKÖSDÖT KÍVÁNUNK!
Bódás János
Szentlélek, szállj alá!
Szent Lélek szállj alá:
erő, kincs, égi fény...
A világ oly gazdag,
és mégis oly szegény!
Hatalmasoknak, kik
vezetik a népet,
s fegyver van
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A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja

Kántor: Szabó Gyula 0760-11-60-79

Iroda programja keddtől péntekig 9-12, csütörtökön délután is 16-18-ig.
Gyülekezeti alkalmaink:
* Istentiszteletek: Vasárnap délelőtt 11 és délután 16 órától.
* Vallásóra: Pénteken 15 órától I-VI. osztálynak, 16 órától kisebbeknek.
* Nőszövetségi bibliaóra: vasárnap 16:30 órától
* Magvető kórus: Pénteken 19 órától.
* II. éves konfirmációi előkészítő: Szombaton 18 órától.
* Ifjúsági bibliaóra: Vasárnap 18 órától.
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kezükben,
adj nagy bölcsességet.
Űzz el szívekből
vad haragot, sértést,
népek s egyesek közt
teremts egyetértést.
Annyi még az önzés,
a gyűlölet: - vedd el!
tölts be minden szívet
emberszeretettel.
Krisztus indulatját
vidd a földre szerte,
Te uralkodj bennünk
békességnek Lelke.
Élni vágyunk, mégis
veszni készül minden,
mentsd meg a világot
Szentlélek Úr Isten!

Május, egyházi néven Pünkösd hava.
„Pünkösd hónapja” „a pentekoszté (=50) görög szótól
(Csel. 2,11)” származik, mivel „húsvét után 50 nappal szokott
esni”. A Május pedig onnan ered, hogy „Romulus két rendbe
osztotta a római népet: in majores és juniores, a vénekre és az
ifjakra, hogy a vének tanáccsal, s az ifjak erővel oltalmazzák a
várost. Ezt a hónapot tehát a vének-, s a következendőt (júniust)
az ifjak tisztességére” mondották.
Sajnos, a Pünkösd nagyon háttérbe szorult a karácsony és
a húsvét mellett és mögött. Pedig nélküle (Csel. 2) nincs
semmiféle ünnep, sem keresztyén élet. Mindenek kulcsa
Szentléleknél, az Atyának- és a Fiúnak a Lelkénél van, aki az
első tanítványokra pünkösd napján töltetett ki, mint aki öröktől
fogva volt és munkálkodott, s aki a kitöltetés óta is naponta
eltölti–betölti szívünket. Szentlélek nem egyéb, mint maga a
testben eltávozott Krisztus miközöttünk és mibennünk a ő
állandó jelenlétével. Szentlélek tesz bizonyossá nemcsak a
karácsony csodájáról, hanem a feltámadás és a mennybemenetel
misztériumáról és a hitnek minden dolgáról.
Szentlélek valóban az élő kulcs, aki hitünknek
valamennyi titkába és csodájába, az élet és a halál mélységeibe
és magasságaiba elvezet.
Szentlélek (s egyedül csak ő) érteti meg velünk a
„Szentháromság” (Máté 28, 19; 1János 5, 7) titkát, akinek
ünnepe a pünkösd utáni első vasárnap: Szentháromság
vasárnapja. A mennyei Atyát, a teremtő Urat csak Szent Fia, az
Úr Jézus testté lételében ismerhetjük meg, a testté lett Igében
(János 1, 14), míg az Atya – Fiú valóságát és igazságát csak a
világ végéig közöttünk és bennünk lakozó Szentlélek
ajándékozhatja (Máté 28, 20). Három személyről beszélünk
hagyományosan és félreérthetően, de tulajdonképp ugyanannak
az egy, örök, igaz Istennek három „létformájával” (Barth
Károly) találkozunk. Aki a Fiút látja, csak az látja az Atyát, de a
Fiút csak a tanító – vigasztaló – erősítő – közösségteremtő
Szentlélek ajándékozhatja.
Tőkés István: Hétköznapok, ünnepnapok

Kiskonfirmáció – 2015. április 26.

Hirdetések
* Az áprilisi perselypénz 2098 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* 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.
* Május 30-án 15 órától Kelementelkén kerül sor az Alsó-Küküllőmenti
református gyülekezetek havonta megszervezett ifjúsági találkozójára. Előadó:
Paizs József. Téma: Ötödik parancsolat – „Elnémult tisztelet.” Zenél: Kérüsszó.
* 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!

Tavaly sokan kételkedtek a kiskonfirmációi ünnepély értelmében,
létjogosultságában, sikerében – idén már a gyülekezet nagy része örömmel várta
ezt az ünnepet is. Jó nekünk ünnepelni, örvendezni gyermekeink haladásának,
fejlődésének, bizonyságtételének.
A kiskonfirmáció alkalmával a kiskátésok bizonyságot tesznek arról,
hogy mit tanultak az első felkészítő év alatt, és megkezdhetik a Heidelbergi
Káté tanulmányozását. Noha csak heten vannak a csoportban, hangjuk szépen
betöltötte a templomot, megmutatták, hogy énekeskönyvünk énekeit is jól
ismerik.
Két év múlva, 2017-ben konfirmáló ifjakként állják majd körül az
úrasztalát. Jövő évben (a szülők beleegyezésével, presbiteri határozat alapján)
nem lesz konfirmálás, egyházi törvényeink előírják, hogy két év felkészítés és
14 éves életkor betöltése feltételei a konfirmációnak – ez alól a mi
gyülekezetünk sem lehet kivétel.
Isten áldja meg ezeket az ifjakat és az előttük álló felkészülési időszakot,
hogy Jézus Krisztus jó „vitézeivé” és tanítványaivá váljanak!
Szabó István János lelkipásztor

Gyülekezeti események
Keresztelés
Április 18-án a keresztség sákramentumában részesítettük Bacsó
Kristófot, Bacsó Levente és Nagy Hajnalka gyermekét. Isten áldja az Ő
seregének új tagját és szeretteit!
Temetés
Május 7-én kísértük el utolsó földi útján Rátoni (sz. Keszeg) Erzsébet
nőtestvérünket, aki 82 éves korában megpihent. Az igehirdetés az Zsolt. 42,2-6
alapján vigasztalta a gyászolókat. Adjon Isten nekik vigasztalódást és
reménységet!
Május 13-án vettünk búcsút a feltámadás reménységével Keszeg Katalin
nőtestvérünktől, akit 81 éves korában hívott haza teremtő Istene. Az igehirdetés
az Ézs. 46,3-4 alapján szólt a gyászoló szeretteihez. Adjon Isten nekik
reménységet és vigasztalódást!
Szabó István János lelkipásztor

„Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az
igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.
De ti is bizonyságot tesztek; mert kezdettől fogva én velem vagytok.” Jn. 15,26-27

Anyák napja

Május első vasárnapján a mi gyülekezetünkben is az édesanyákat,
szülőket, nagyszülőket – és, természetesen, a gyermekeket ünnepeltük.
Az énekek és versek után egy színdarab-ősbemutatóra is sor került –
Mózes címmel.
VáGáNy 17

VáGáNy 17

VáGáNy 17

VáGáNy 17

VáGáNy 17

VáGáNy 17

Presbiteri konferencia
Május 9-én, Kibéden tartották a Küküllői Református Egyházmegye Presbiteri
Szövetségének évi közgyűlését. Gyülekezetünket ketten képviseltük.
Jó volt jelen lenni, hallgatni egymás beszámolóit, a jó híreket, hogy
egyházközségeinkben építő munka folyik – mind épületek javítása, építése, mind lelki
építkezés.
Büszkén mesélhettük, hogy szépen haladunk a ravatalozóval, összhang van a
presbitériumban, összefogunk, és támogatjuk a lelkészünket, aki komolyan veszi a gyülekezet
szükségeit, gondjait, akárcsak a presbitériumunk tagjai.
Köszönjük a kibédieknek a szívélyes fogadtatást, kiettek magukért!
Hídi Imre gondnok és Szász Ferenc presbiter

Tisztelt vámosgálfalvi gyülekezet!
A nevem Kovács László,
Kolozsváron a protestáns teológia VI.
éves hallgatója vagyok.
Telekfalván élek édesanyámmal és
két húgommal. A húgaim szintén
Kolozsváron végzik tanulmányaikat. A
falu, ahol élek, kis településnek
mondható, ugyanis a lakosság nem éri el a
200 lélekszámot, ugyanakkor az is
elmondható, hogy egy-két család
kivételével teljesen református faluról van
szó. Egy falu, mely egyben református
gyülekezet is. Ebben a kis faluban
tanultam meg írni, itt végeztem el az IIV.
osztályt.
Ezt
követően
tanulmányaimat a közeli városban, Székelyudvarhelyen folytattam. Mivel a IX-XII.
osztályt az udvarhelyi Baczkamadarasi Kiss Gergely református kollégiumban
végeztem, lakásom pedig a református bentlakásban volt, valamint otthon is
vallásos neveltetésben részesültem, így számomra nem volt kérdés, hogy életemmel
Istent akarom-e szolgálni, ezért utam a kolozsvári teológiára vezetett.
Lelkesedéssel várom, hogy Isten igéjét Pünkösd alkalmával a vámosgálfalvi
gyülekezetben hirdessem, ahol Isten segedelmével én is bizonyságot tudok tenni a
Szentlélek segítsége által!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a vámosgálfalvi gyülekezetnek, mind
a magam, mind a Protestáns Teológia Intézet nevében, hogy fogadnak ünnepi
legátusként!
Isten áldását kérem a gyülekezet életére és munkásságára, valamint áldott
pünkösdi ünnepet kívánok!
Testvéri szeretettel,
Kovács László

„Jövök, semmit nem hozva...
...keresztedbe fogózva, meztelen, hogy felruházz, árván, bízva, hogy
megszánsz.” (Magyar Református énekeskönyv 463. ének: Aki értem
megnyíltál)
Amikor úgy döntöttem, hogy egyházunk Nőszövetségébe fogok
bekapcsolódni, szilárdan meg voltam győződve, hogy énekelni nem fogok. Azt
hittem, nem nekem való. De ez a véleményem idővel megváltozott. A
bibliaórák fontos része az éneklés, dicsőítés. Kezdtem megérteni az
énekeskönyvünk gyönyörű énekeinek a szövegét, üzenetét. Bibliaórán nem úgy
énekelek, mint a templomban, ahol a hangerőmet általában lejjebb veszem,
főleg ha nem tudom az éneket, nehogy zavaró legyen a mellettem ülő
személynek. A bibliaórán az ének szavaiba merülve és kántorunk, Szabó Gyula
(Gyuszi) kellemes hangja, valamint az orgona kíséretében, félelem nélkül,
teljesen önfeledten bele tudok esni a zene hullámába, az ének mondanivalójába.
Emlékszem, az első alkalmam a nőszövetségi bibliaóra keretében,
énekeskönyvünk 370-ik énekével kezdődött, „Úr Isten, csak neked énekelek”
címmel, aminek az egyik sora: „A munka sok, a munkás oly kevés!” Mint
ahogy nem hiszek a véletlenekben, ezt sem gondolom véletlennek!
Kíváncsiságból érdemes énekelés nélkül végig olvasni a szöveget! Csodálatos!
Ez után egyre inkább arra vártam, hogy bibliaórára mehessek, és
meghalljam Isten üzenetét az ének által is!
Egy ideje már annak, hogy Nőszövetségünk most már interneten,
Facebook-on is jelen van, ahol elnökünkkel együtt tevékenységeinkről írunk,
Nőszövetséghez fűződő alkalmakat hirdetünk. Ezen az oldalon képeket is lehet
megosztani, képekhez megjegyzést fűzni, ötleteket közölni, és még sok más
mindent is lehet alkalmazni. Ragaszkodom, hogy idézzem egyik látogatónk
megjegyzését, mert úgy érzem, minden, ami az énekeskönyvünkhöz és az
énekléshez fűződik, egyházunkban kicsit konzervatív, s ő ezt találóan
megfogalmazta: „Olyan misztikus hatása van ennek a képnek, először azt hittem, Biblia.
Ez is bizonyítja, hogy énekes könyveink sem véletlenül lettek kitalálva: mintha a Biblia
"kistestvéreiként"
hordoznák
az
Örömhírt, a Biblia csodáját. S bár
manapság kezdenek fölöslegessé válni
nyomtatott formában a vetítők
feltalálása
miatt,
abban
a
gyülekezetben, ahova tartozom, még
mindig büszkén őrzik őket a templom
padjaiban. Nekem mindenképp sokat
jelentenek.”(O. N.)

Bereczki Mártonnak segített Molnár Sándor251, Nagy Józsefnek a
színpad készítésénél Vásárhelyi Ferenc585, Szabó Ferenc323 és Hídi Imre445 kétkét napot. Szabó Imre251, Szabó Gyula559 és Szász Ferenc582 is kivették részüket
a munkából.
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, nyáron már használatba vehetjük!
Ugyanitt szeretnénk megköszönni a nem kimondottan ravatalozóépítésre szánt,
hanem aranykönyvi, rendkívüli adományként kapott összegeket is januártól májusig:
Moldovan Nicu és Keszeg Betti eljegyzésük alkalmából 200 lejt, Balog Júlia330 úrasztali
adománya 50 lej, Keszeg Erzsébet, lánya Erzsébet és cs., fia Gyula és cs. a 20 éve
megpihent hitvestárs és édesapa, Keszeg Gyula emlékére kegyelettel ajándékozott 200
lejt. Az amerikai Gerald Forney és családja (a lelkészcsalád ismerőse) 1000 eurót
ajándékozott, hogy teljes legyen az egyház technikai felszerelése: a meglévő nyomtató és
projektor mellé laptop és adattároló megvásárlását támogatva. Szász Ferenc433 ingyen
megjavította a traktort. Balázs Katalin évente többször is bibliaborítót, énekeskönyvborítót, terítőt adományoz templomunknak. Név szerint is meg szeretnénk köszönni és az
utókor számára is dokumentálni a templomunkban található sok írásos kivarrását – eddig
nem került rá írásban sor. Balázs Katalin kezdeményezésére, Keszegh Katalin tiszteletes
asszony irányításával, Keszeg Zsuzsánna376, Kiss Ilona53, Keszeg Anna36, Ferencz
Anna375, Keszeg Anna772, Hídi Ilona382, Keszeg Ilona511, Antal Anna151, Dombi
Katalin616 és Balázs Katalin38 varrták ki a ma is megcsodálható írásos terítőket.
Szeretettel köszönjük mindezeket a szeretetteljes adományokat,
kedvességeket, figyelmességeket!
Köszönjük mindenkinek a fáradozását, adjon erőt Isten minden
munkájukhoz!
Szabó István János lelkipásztor
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Elkészült az imatermünk
Találós kérdésnek is beillene: kultúrotthonból pékség, pékségből
romhalmaz, romhalmazból gyülekezeti terem...
Isten segítségével végre használható állapotban van az egész épület, a
régebben rendbetett iroda mellett egy nagy terem és egy kisebb terem is várja a
vallásórásokat, kátésokat, ikéseket, kórust, nőszövetséget – a gyülekezet minden
tagját olyan rendezvényekre, amiket nem a templomban szoktunk tartani.
Előadások, ünnepélyek, akár ebédek helyszíne is lehet ez a terem – már
nagyon kicsinek bizonyult a parókia tanácsterme. Köszönjük mindenkinek a
munkát és a segítséget, takarítást!
Szabó István János lelkipásztor

Nagy segítség a munkaadomány is. Szentgyörgyi István 5000 lejt
elengedett az ácsmunka költségvetésbe foglalt árából, Bereczki Márton
ajándékba adta a csatornához a pléhet és ingyen fel is szerelte, ez mintegy 2000
lejnyi munkaadomány, Nagy József ingyen, ajándékba készítette el gyülekezeti
termünkbe a színpadot, ugyanakkor köszönet illet még egy névtelen adakozót
is, aki 1200 lej értékben végzett munkát. Az ablakban nyíló virágokat a Dátuly
családnak és Bartos Bálintéknak köszönjük!

Húsvéti lapszámunk óta közmunkás füzetünkbe is sok név bekerült:
Április 11-én cseréplécek kivágásánál, szállításában segített Balog Elemér517. A
cserepek felrakásában segítettek április 15-én Tamási Pál805, Tamási Tamás805,
Hídi János6, Hídi András324, Szász Ferenc582, Keszeg Imre406, Balog Sándor487,
Szakács József339, Szabó Ferenc323 és Hídi Imre445, április 22-én Bartos
Bálint103, 24-én Vásárhelyi József442, április 25-én Balog Elemér517, Bartos
Bálint103, Vásárhelyi József442, Szabó Ferenc323, Bara János726, Hídi Bálint170,
Szabó Gyula559, Szentgyörgyi András745, Keszeg Imre406, Kovács József389,
Szabó András753, Szabó András566, Varga Jenő130, Vásárhelyi József442, Kádas
István249, Keszegpál Zsolt727 és Szabó Imre251, 27, 28 és 29-én Vásárhelyi
József442, 30-án Keszeg András376, Szász Ferenc582, Vásárhelyi Ferenc585,
Vásárhelyi József442, Keszeg Imre406, Keszeg István296, Sebestyén László520,
Szabó Ferenc323, Szabó Gyula559, Bara János726 és Keszeg József374. Május 2-án
az erdőről elhozták a tűzifát: Keszeg József775, Keszeg József374, Vásárhelyi
Ferenc585, Balog Elemér517 és Hídi János37 traktorral, Nagy József289 és Végh
János442 láncfűrésszel, valamint Szabó András530, Szabó Ferenc323,
Szentgyörgyi András614, Szentgyörgyi András745, Szabó Imre251 és Csog József.

Nem tiszteljük eléggé, nem figyelünk fel eléggé az egyházi zene
lényegére, de főleg, nem értjük, hogy legtöbbször Isten, a mi Atyánk, nekünk
zene által is üzen, nem vesszük észre, hogy „Isten zenét helyezett a mi
szívünkbe, amit a világnak hallania kell.” Ezért bármikor is a Nőszövetségnek
(de nemcsak) alkalma van szolgálni a templomban, örömmel állok a kedves
tagok mellé, és teljes lényemmel énekelek Jézusnak. Mert úgy fogom fel, hogy
énekemet nem magamnak és nem másnak, hanem Jézusnak énekelem,
kihasználva az alkalmat, hogy azt az áldozatot, amit értem hozott, ilyen úton is
meg tudjam hálálni; hogy Isten nevét dicsőíthessem általa.
Ugye milyen jól esik, ha olykor, születésnapunkra valaki énekkel
felköszönt? Régen a vásárhelyi rádióban szoktuk hallgatni a születésnapok
alkalmából beküldött jókívánságokat, amelyhez dalt is lehetett küldeni
szeretteinknek. Emlékszem, gyerekkoromban, a vasárnapi ebéd úgy zajlott,
hogy a háttérben ezt a kívánságműsort hallgattuk, és közben találgattuk, vajon
ismerjük-e, vajon ki lehet az a falunkbeli személy, akinek szólt a jókívánság és
az ének. Ha éppen hozzánk vagy családunk egyik tagjának szólott, büszkeség
töltötte el szíveinket, hiszen a nevünk hangzott el a rádióban! Úgy gondolom,
Jézusnak is ugyanolyan jól esik, ha teljes szívünkből énekeinket hozzá emeljük,
és énekeskönyveinket használva Őt imádjuk! Énekeljünk hát mindig arra
gondolva, hogy Jézus velünk szemben ül, és hallgatja énekünk, énekeljünk,
magunkat teljesen átadva Neki, a szavakat mélyen átérezve és üzenetét tovább
adva, énekeljünk örömmel és hálatelt szívvel!
Ezt a cikket nem hiába kezdtem énekeskönyvünk 463-ik énekének
sorával. Már régen foglalkoztat az ima, az imaközösség, az imádság
fontossága! Ez a leírás egyféle folytatása akar lenni az előbbi számban
megjelent „Az imádság fontossága” című cikknek.
Azért kezdtem az énekkel, mert, véleményem szerint, imádkozni
nemcsak szavakkal, összekulcsolt kezekkel lehet. Imádkozni sokféleképpen
lehet: énekelve, olvasva, vasalva, kapálva. Imádkozni lehet sétálgatás, sütés,
főzés, mosogatás vagy éppen vezetés közben... Véleményem szerint az
imádságnak nincsenek határai és nincs korlátozva! Imádkozni minden
másodpercben lehet... Elég, ha a munkámat úgy végzem, hogy közben
gondolatomban ott lapul az a kérés, hogy kívánom, hogy Jézus kísérjen
munkámban, az máris egy imádság... „Ritkán gondolunk például a levegőre,
amelyet belélegezzük, de ettől függetlenül a levegő ott van bennünk, körülöttünk
állandóan, ugyanígy Isten jelenléte is ott van körülöttünk, bennünk, attól
függetlenül, hogy gondolunk-e rá vagy sem.” (Bagdi Bella)
Az imádkozáshoz nem kell erő, ezért olyan elérhető, ezért még a
leggyengébbek is, de még a legerőtlenebbek is imádkozni tudnak. Az
imádkozáshoz csak akarat kell. Valóban csak akarat kérdése!

Mert lehet, hogy kételkedünk (mert mind halandók vagyunk, és néha
látnunk kell ahhoz, hogy higgyünk), lehet, hogy olyan kilátástalan
elkeseredésben van részünk, hogy úgy gondoljuk, már semmi sem segít... de
még akkor is van megoldás, éspedig imán keresztül! Csak annyit kell
mondanunk, mint a beteg gyerek apja a Márk 9,24b-ben, aki végső
elkeseredésében így beszélt: „Légy segítségül az én hitetlenségemnek.” Amikor
kételkedünk, ne szégyenüljünk meg, hanem kezdjük éppen azzal, hogy
elmondjuk Jézusnak gyenge hitünket!
Ugyanakkor a cím számomra hármas jelentésű: egy csodálatos ének
énekeskönyvünkből. Egy rövid, négy szavas, de annál szebben hangzó ima
(amit a fentiekben hangsúlyoztam); és egy sor, ami nem hagyta, hogy az elmúlt
Húsvéti ünnep csodája ideiglenes legyen, és elteltével (amikor újra
visszazökkenünk a rutinos hétköznapokba) az a hódolat is elszálljon, amit a
Feltámadott ajándékozott szívembe.
Fontos tudnunk, hogy imádkozni nemcsak azok tudnak, akik iskolákba,
egyetemre jártak, nemcsak a szavak mesterei, nemcsak azok, akik közösségben
bátran felszólalnak: imádkozni MINDENKI tud. Nem számít, hogy milyen
hosszú imát mondunk, nem számít, ha szorongunk, még csak az sem számít, ha
elakadunk, vagy ha helytelenül mondjuk a szavakat: ami valójában számít Jézus
előtt, hogy imánk szívből jöjjön, és ne képmutatásból!
Néha elfelejtünk egy nagyon fontos dolgot, ami a címben nagyon szépen
kirajzolódik: „jövök, semmit sem hozva”... Nekem ez hihetetlenül sokat jelent:
milyen kegyelem! Nem kell semmit sem hoznom az Úr elé, csak saját magam,
pontosan úgy, ahogy vagyok... Nem cicomás szavakat, nem cicomás ruhákba
öltözve, nem kellőképpen felkészülve, hanem csak őszintén, gondolataimat kell
elmondanom neki..., mert „az ima nem azért van, hogy megváltoztassa a
körülményeinket, az ima azért van, hogy megváltoztasson bennünket.” (Bagdi
Bella).
Fülöp Csilla
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Ebben a vakációban is megszervezzük a vakációs
bibliahetet lelkes munkatársaink segítségével!
Május 9-én Marosvásárhelyen a KOEN
Alapítvány bemutató napjain vettünk részt, megkaptuk a
bibliahétre előkészített anyagot.
Lesz éneklés, tanulás, filmnézés, játék,
kézimunka, verseny és még bábszínház is! Minden
gyermeket szeretettel hívunk és várunk! További
részletek a júniusban megjelenő Vágányban olvashatóak!

Épül a ravatalozó!
Isten segítségével már a tetőszerkezete és csatornája is elkészült a
ravatalozónknak!
Az Ünnep után hozzákezdünk a vakoláshoz (először belül, majd kívül),
azután a nyílászárókat kell megrendelnünk. A fából készült terasz festését is be
kell fejezzük hamarosan. Villanyszerelési munkák, padlócsempe és külső-belső
meszelés, vízszerelési munkálatok következnek. Fel kell tölteni kavicsos
homokkal a terasz részt, lekövezni kockakővel, az udvart egyenletessé tenni,
lekövezni.
Munka tehát bőven van még és kiadás is.
Gyülekezeti tagjaink komoly hozzáállást tanúsítottak az elmúlt
időszakban is. Húsvét óta a következő adományokat kaptuk: Konfirmálók szülei
120 lej, Pataki István478 100 lej, Keszegpál JánosSzatmárnémeti 200 lej, Keszegpál
János535 100 lej, Vásárhelyi Gyula42 50 lej, Antal Mária153 50 lej, Vásárhelyi
János153 100 lej, Varga József133 200 lej, Id. Varga András306 100 lej, Hídi János
és KlárikaMagyarország 20000 forint, Id. Hídi István522 100 lej, Ifj. Hídi István522
100 lej, Hídi Margitka522 100 lej, Hídi Gyula85 100 lej, Névtelen adakozó 200
lej, Keszeg Juliánna330 50 lej, Névtelen adakozó 50 lej, Névtelen adakozó 50 lej,
Keszeg Anna551 50 lej, Imre András716 100 lej, Imre Ferenc716 100 lej, Szabó
Irma577 50 lej, Réti Irén99 50 lej, Ifj. Horváth Gyula297 100 lej, Névtelen adakozó
100 lej, Hídi Anna98 50 lej, Özv. Keszeg József és leánya Nusika242 100 lej,
Imre Júlia366 100 lej, Moldován Anna425 100 lej, Szabó András575 100 lej,
Névtelen adakozó 100 lej, Névtelen adakozó 50 lej, Popa Anna114 100 lej, Szász
Anna103 100 lej, Imre Ferenc188 100 lej, Hídi Anna262 50 lej, Hídi József262 100
lej, Névtelen adakozó 50 lej, Névtelen adakozó 100 lej, Pataki Katalin759 100
lej, Szabó István János270 500 lej, Névtelen adakozó 200 lej, Névtelen adakozó
200 lej, Keszeg Jani746 200 lej, Szabó Gyula kántor 100 lej, Szász András428 100
lej, Szász Zsuzsánna731 50 lej, Szász Mihály731 100 lej, Névtelen adakozó 50 lej,
Ifj. Pataki János453 100 lej, Székely Melinda742 100 lej, Özv. Varga Juliánna364
50 lej, Névtelen adakozó 100 lej, Szabó András418 100 lej, Szabó Andris418 50
lej, Szabó Erzsébet418 50 lej, Korodi Jenő Attila731 100 lej, Névtelen adakozó 50
lej, Koncz Mária709 50 lej, Keszeg Ferenc510 100 lej, Burján Sándor747 120 lej,
Keszeg Ferenc652 100 lej, Özv. Pataki Zsuzsika462 100 lej, Szabó András753 100
lej, Réti Ilona365 50 lej, Szász András365 100 lej, Balog Ferenc517 100 lej, Dombi
Ferenc631 50 lej, Pataki István360 200 lej, Parajdi Rózália Etelka105 100 lej, Id.
Szabó János595 100 lej, Keszeg Zsuzsánna61 100 lej, Keszeg Ferenc62 100 lej.
Összesen 7570 lej adomány gyűlt össze tehát Húsvét óta. A hívektől összesen
23925 lej adomány gyűlt össze 2014-től mostanáig. Isten gazdag áldása legyen
minden segítőkész adakozón!

