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– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti
lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor.

Megjelenik Keszeg Árpád támogatásával.

Ezen a napon a

Istentiszteletek alapigéi

magyar szabadságharc

Febr. 22. vas. de. „Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy
megalázzuk magunkat Istenünk előtt, hogy szerencsés utat kérjünk tőle
magunknak, családjainknak és minden jószágunknak… Böjtöltünk tehát, és
könyörögtünk ezért Istenünkhöz, és ő meghallgatott minket.” Ezsdr. 8,21-23
Köblös Lehel, teológiai hallgató
Márc. 1. vas. de. „Látva a sokaságot felment a hegyre, és amint leült,
odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig szólásra nyitotta száját, és így
tanította őket: Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a
szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az
igazságot, mert ők megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők
irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai. Boldogok, akiket
üldöznek az igazság miatt, mert övék a mennyek országa.” Mt. 5,1-10
Köblös Lehel, teológiai hallgató
Márc. 8. vas. de. „Mert ha megbocsátjátok az emberek vétkeit, nektek is
megbocsát a ti mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az
embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” Mt. 6,14-15

kezdetét ünnepeljük.
Március 15-e jelképpé
vált, nemzetünk
szabadságszeretetét,
szabadság utáni vágyát
fejezi ki.

Miért piros-fehér-zöld a kokárda és a magyar zászló?
Egy nép együvé tartozásának fontos jelképe a
zászló. Eredetileg kizárólag a harcmezőn használták. Innen
aztán hamar szimbólummá lett, és lassan egy egész nemzet
jelképévé vált. A magyaroknak is, egészen régi időktől
fogva voltak zászlóik, mindegyik magyar törzsnek

különböző. A letelepedés után Árpád háromszög alakú vörös zászlója vált az
uralkodó jelképpé. A piros-fehér-zöld szín először Mátyás korában tűnt fel, egy
pecsétnyomón. A piros-fehér-zöld színhármas először 1848-ban vált az ország
hivatalos jelképévé, a forradalom egyik jelentős eredményeképpen. A trikolór
(azaz a három színű zászló) a francia forradalom óta vált "divatossá", így a
magyar zászló is három színű lett: a piros szín az erőt, a fehér a hűséget, a zöld
pedig a reményt jelképezi. A francia forradalmárok viseltek először kokárdát, a
magyar forradalmárok a magyar nemzeti színű kokárdát tűzték ki. A forradalom
leverése után nem engedélyezték ennek a nemzeti jelképnek a használatát sem,
de a kiegyezés óta újra magyarságunk legnagyobb szimbóluma lett. Ezért a mai
napig is ezeknek a színeknek a jegyében ünnepeljük nemzeti ünnepeinket.
Wass Albert üzenete március 15-re
Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az
otthoni kényszerűségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak
vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idők nyomása nehezedik lelkemre s
mondanivalómat hosszú esztendők gondja s tudása érlelte. Ti vagytok a nemzet
jövendője. Veletek él vagy pusztul a magyar. Amit ehhez az egyszerű
történelmi tényhez hozzáfűzni kívánok, azt fogadjátok szeretettel, mint ahogy
szeretettel csordul a szívemből.
Életrevalók vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a ti korotokban.
Okosabbak is vagytok, óvatosabbak és mérsékletesebbek. Megértőbbek
egymással és idegenajkú embertársaitokkal szemben. Az élet tanított meg erre.
Látókörötök szélesebbre tágult a történelem viharverése folytán. Minden
lehetőségtek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberiebb és talán szebb
világot építsetek föl magatok köré, mint amilyen a mienk volt. Adja az Úristen,
hogy így legyen. Mindaz azonban azon múlik, hogy megtudjátok-e őrizni és
hajlandók vagytok-e vállalni azt a magyar lelki és szellemi örökséget, amit mi
vért izzadva átmentettünk valahogy a különböző „izmusok” özönvizén a ti
számotokra, hogy ne legyetek lelki koldusok egy özönvíz-utáni új világban. Ez
az örökség a tietek egyedül és senki másé nem lehet ezen a földön. Ha ti
eldobjátok magatoktól, örökre elvész. És nem csak önmagatokat fosztjátok meg
valamitől, ami pótolhatatlan, de nélküle szegényebb lesz az emberiség is.
Nekünk, magyaroknak, az Úristen különösen gazdag és színes nemzeti
örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. Senki nem veheti el
tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük át senkitől azt, ami nem illet meg minket.

Hirdetések
* A februári perselypénz 1218 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* A körzetfelelős presbiterekkel az I-II-es körzeteket meglátogatuk. A III-as
körzetbe is el szeretnénk a következő hetekben jutni.
* 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.
* Március 21-én 15 órától Segesváron IKE találkozót szervez az egyházmegyei
IKE, szeretettel hívnak és várnak minden fiatalt!
* Hamarosan a ravatalozónk falai is emelkedni fognak, kérjük imádkozó
lélekkel Isten segítségét feltett szándékunkban!
Köszönjük a legutolsó lapszám megjelenése óta kapott adományokat:
Molnár Zsuzsánna215 100 lej, Miklós Jenő215 100 lej, Ozsváth Sándor215 100 lej,
Ifj. Miklós JenőMagyarország 100 lej, Kálmán István715 100 lej, Réti István651 100
lej, Keszeg Ferenc36 200 lej, Névtelen adakozó 1000 lej, Kádas István249 100 lej,
Névtelen adakozó 20 lej. Isten gazdag áldása legyen minden segítőkész
adakozón! A hívektől összesen 15155 lej és 40 euró adomány gyűlt össze
mostanáig. Továbbra is szívesen fogadunk önkéntes adományokat, nem
szeretnénk kirovást tenni.
Munkával is hozzájárultak híveink újból a ravatalozóépítéshez. Március
5-én 15 férfi rakta le a teherautóról a 23 köbméter faanyagot a tetőszerkezethez,
7-én pedig 20-an készítették elő a téglát a falrakáshoz. Köszönjük névtelenül
vállalt szolgálatukat! Köszönjük mindenkinek a fáradozását, adjon erőt Isten
minden munkájukhoz!
* 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.
* 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!
Szabó István János lelkipásztor
VáGáNy 15 VáGáNy 15 VáGáNy 15 VáGáNy 15

VáGáNy 15 VáGáNy 15

Figyelem: nem a lelkipásztornak s nem a presbitériumnak adakozunk,
hanem Istennek!
Személyes példánkkal szeretnénk mindenkit az adakozásra buzdítani,
ezért úgy döntöttünk, hogy amikor adakozunk, bizonyságot teszünk arról is,
hogy miért és kiért tesszük.
A TIZED azt jelenti számunkra, hogy elismerjük, hogy minden Istené,
amit kapunk. Hálánk jeléül áldunk meg másokat. Kisebb-nagyobb projekteket
támogatunk és támogattunk a romániai magyarság érdekében. Mentettünk már
meg embert az utcára kerüléstől, fizettünk már ki tetemes összegű
bankkölcsönt, boldoggá tettünk szegény sorsú, árva gyerekeket, szerveztünk
különféle találkozásokat, konferenciákat, támogattunk gyülekezeti épületek
renoválását, vásároltunk gyülekezeteknek számítógépet, projektort, egyéb
eszközöket, és még sorolhatnánk. Szívünkön viseljük a református egyházban
zajló bel- és külmissziót, ezért jelentős összeggel támogatjuk a gyülekezetekben
zajló lelki munkát. Annak érdekében, hogy gyülekezeteinkben egészséges lelkű
egyháztagok éljenek, létrehoztuk a Magyar Keresztyén Lelkigondozói
Szolgálatot. (www.lelkigondozoiszolgalat.org)
Röviden rólunk: Orbán László (református lelkipásztor) és Noémi
(keresztyén tanácsadó, terapeuta) vagyunk, jelenleg Észak-Írországban
szolgálunk, és két kislányt nevelünk: Esztert és Sárát.
5 év alatt több mint 250 millió lejt adományoztunk mások
megsegítésére: feltétel nélkül, ismeretleneknek és ismerősöknek egyaránt.
Jeligénk: „Aki bőven adakozik, annál inkább gyarapodik.” Péld. 11,24
Az adakozás keményen próbára teszi a keresztyén embereket, mert
nem könnyű lemondani! A gazdag ifjú azért nem tudott bejutni a Mennyek
országába (pedig betartotta a 10 parancsolatot, és példás vallásos életet élt),
mert nem tudott lemondani a vagyonáról (Máté 19,16-30). Az özvegyasszony 2
fillérje ellenben többet ért Bill Gates (jelenleg ő a leggazdagabb ember a
világon!) minden vagyonánál, mert arról a kevésről (szinte a semmiről), amije
volt, tiszta szívvel le tudott mondani. (Márk 12,41-44)
A körforgás, amiben élünk: ADNI – ELFOGADNI – TOVÁBBADNI!
Légy te is része ennek a körforgásnak, hogy megtapasztalhasd, épp ugyanolyan
nagy öröm adni, mint kapni! A jó kedvű adakozót pedig szereti és megáldja az
Isten. Ámen (1 Kor 9,17).

Hiába beszélünk angolul, franciául, spanyolul, németül, attól még nem
leszünk sem angolok, sem franciák, sem spanyolok, sem németek. Az ő
örökségük nem a mienk, s ha majmolni próbálnánk őket, könyökkel betörni
közéjük, mindössze a magunk egyéniségét, a magunk örökségét veszíthetjük el,
az övéket soha sem vehetjük át. Gyökértelen idegenek leszünk az emberi
világban, s lelkileg elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa.
Véreim, fiatal magyarok, jól-rosszul, de valahogy átmentettük
számotokra azt a nemzeti örökséget, ami Isten rendelése folytán a tietek.
Átmentettük azt földrengésen, világégésen, nemzetpusztító, lélekgyilkoló
nemzetköziség mesterséges tanainak szennyes özönvizén keresztül. Ha egyebet
nem tudtunk értetek tenni, de ezt megtettük s becsülettel őrködünk fölötte,
ameddig élünk. De a többi már a ti dolgotok és a ti felelősségetek. Egyet ne
feledjetek el: amíg magyarok vagytok s az ősi kultúr-örökség erkölcsi alapján
álltok, addig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a világban. De ha
eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha magyarságotokból kivetkőztök,
akkor senkik se lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél,
míg végül is elmerültök a semmiben.
Én bízom bennetek. Áldjon meg mindannyiatokat az egy igaz Isten,
kőszikla-örökségünk magyar Istene!
forrás: www.reformatus.hu
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Gyülekezeti események
Keresztelés
Február 28-án a keresztség sákramentumában részesítettük Balog
Oszkárt, Balog Ferenc és Molnár Ildikó Ilona gyermekét. Isten áldja az Ő
seregének új tagját és szeretteit!
Temetés
Március 1-én vettünk búcsút a feltámadás reménységével Szakács (sz.
Székely) Anna nőtestvérünktől, aki 83 éves korában távozott az örök hajlékba.
Az igehirdetés a Jób 19,25 alapján szólt a gyászoló szeretteihez. Adjon Isten
nekik reménységet és vigasztalódást!
Szabó István János lelkipásztor

Ökumenikus Világimanap – „Értitek, hogy mit tettem veletek?“ Jn. 13,12
Az idei Bahamai ökumenikus
Világimanap szervezői ezt az igét
osztották meg az egész világgal, a
logója ehhez hasonlóan rózsaszínű
flamingókat
jelképez,
amelyek
alázatosan meghajolnak Jézus lábai
előtt, éreztetvén velünk is, hogy a
szeretet, megbocsátás, békesség,
elfogadás nem a saját erőnkből
származik, hanem Jézus által ránk
hagyott alázatosságból.
65 évvel ezelőtt tartották
Bahamán az első Világimanapot.
1950-ben még fehérbe öltözve
mentek a templomba Világimanapot
ünnepelni.
Ma már a trópusi homokot, a
türkizkék tengert és a Napot idéző
színes ruhákkal varázsoljuk körénk,
hogy valamennyire a bahamai
környezetbe képzeljük magunkat. A Bahamák nagyon szegény szigetekből
tevődik össze, de ezzel szemben turisztikai látványosságban gazdag.
Március 8-án mi is megszerveztük gyülekezetünkben ezt a gyönyörű
imanapot, amelyen Istennek hála közel 150-en vettünk részt, közöttünk 8
helységből nőszövetségi tagok is érkeztek. Mi is megpróbáltuk idevarázsolni a
Bahama hangulatát a türkizkék tenger vizével, a kagylókkal, színes virágokkal,
világítótornyokkal, azzal a gyönyörű festménnyel, amit Keszeg Ilona
rajztanárnő ajándékozott…
Azon a nőszövetségi összejövetelen, amelyen eldöntöttük, hogy
gyülekezetünkben is megszervezzük ezt az alkalmat, arra gondoltam, hogy
csakis egy lelkésznő lenne a legalkalmasabb az igehirdetésre. Kedvenc
lelkipásztoraim közé tartozik Tatár Anna sóváradi lelkésznő is, akihez másnap
elmentünk Fülöp Csillával, és megkértük, hogy hirdesse az igét ezen a
csodálatos napon. Öröm volt számunkra, hogy elfogadta, és öröm volt számára
is, hogy alkalma adódott eljönni a mi gyülekezetünkbe. Az előadásunk
szigorúan követte a Bahamákról érkezett műsorfüzetet és programot. Erre az
alkalomra egyházunknak adományozott projektorral lehetőségünk volt
kivetíteni a teljes műsort, amely még hitelesebbé tette az alkalmat.

Köszönjük a nőszövetségi asszonytestvéreinknek, hogy mind eljöttek és
énekeikkel, imáikkal tehettük szebbé az alkalmat! Hálásan köszönjük, hogy
süteménnyel és teával édesítették az alkalom zárását! Külön szeretnénk
megköszönni Keszeg Anna asszonytestvérünk szabadon, a Bahamák
asszonyaiért elmondott imáját, Isten térítse meg jókívánságait!
Végül, de nem utolsó sorban, hálával teli szívvel köszönjük a meghívott
falvakból eljött testvéreinknek jelenlétét, öröm volt látni, hogy majdnem
teljesen benépesítették templomunkat, ezzel éreztetvén, hogy fontosnak és
értékesnek tartottak bennünket! Köszönjük a Szőkefalváról érkezett
asszonytársainknak a felolvasott imáikat is!
Külön köszönjük Désfalváról érkezett asszonytestvérünknek, dr.
Szilágyi Anna Rózsika magyar tanárnőnek szabadon elmondott, szívből együtt
érző imáját!
Kívánjuk Isten áldását mindannyiuk életére!
A szervezők
A Világimanapon projektorral vetítettük ki a programot, énekeket. Ezt
Orbán (Balog) Noémi és férje, László, ajándékozták gyülekezetünknek.
„Örömmel és szeretettel adományozzuk a Gálfalvi Református Gyülekezetnek,
azzal a kéréssel, hogy kizárólag egyházi rendezvényeken használják, a
gyülekezeti közösség javára.” Hálásan köszönjük adományukat, és tolmácsoljuk
néhány – az adományozással kapcsolatos – gondolatukat.
Tized a Bibliában
A tizedfizetés egy ószövetségi elv. A tizedet a törvény írta elő, minden
zsidónak oda kellett adnia a szent sátornak/templomnak 10%-ot mindenből,
amit megkeresett vagy megtermelt (3Mózes 27,30; 4Mózes 18,26; 5Mózes
14,24; 2Krónikák 31,5). Ez az ószövetségi tized érthető módon egy adófizetési
forma volt, amely gondoskodott a papok és léviták szükségleteiről az áldozási
rendszerben.
Az Újszövetség sehol sem ír elő egy konkrét százalékot, csak annyit
mond, hogy amennyi tőlünk telik (1Korinthus 16,2): néha ez többet jelent a
tizednél, néha talán kevesebbet. Mindez csak a keresztény lehetőségein és a
gyülekezet szükségletein múlik.
Jézusnak kedves az adakozás
Van egy újszövetségi történet, amelyből megtudjuk, hogy Jézus egy
alkalommal kifejezetten azért ült le a persely közelébe, hogy megnézze, ki
hogyan adakozik a gyülekezetben. (Márk 12,41-44) Jézusnak akkor is és most is
fontos volt, hogy az övéi hogyan adakoznak a mennyei Atyának!

Az előadás címéből megtudhattuk, hogy Ella néni hulló szirmokról is
beszélni fog. Mit is jelentenek hulló szirmaink? Metaforikusan, hulló szirmaink
a könnyeink, bánataink; hulló szirmainknak nevezhetjük azt az érzést is, amikor
úgy erezzük, hogy valami okból nem vagyunk szabadok, úgy érezzük,
kalitkában töltjük életünket; hulló szirmaink a betegségek jelenléte is; de
mindezekre menekvést nyújt egyetlen egy gondolat: nem vagyok egyedül.
Nem vagyok egyedül! Kézen fogtuk egymást, és Ella néni kérésére egy
belső utazásra indultunk, sok lélek egy célért: egymást oly egyszerűen
megérintve együtt imádkozhattunk. Úgy éreztem, mintha nem önmagamért,
hanem a társamért, és fordítva, értem a társam imádkozott volna... Olyan érzés
volt, mintha hatalmamban állt volna a másik embert Isten elé vinni. Olyan
felemelő érzés volt! Megértettük: nem vagyunk egyedül! Megértettük: fontosak
vagyunk, értékesek vagyunk, Isten képmására lettünk teremtve, Isten
munkatársai vagyunk, ki-ki a maga feladatát, adottságai áldásával végezve!
Megértettük: nem önfeláldozásból tesszük, hanem szeretetből, a szeretet
tankunk feleslegéből adunk társunknak.
Kívánom, hogy mindenkinek hasznára és a szeretet tankjának
feltöltésére szolgáljon az előadás során hallott és látott oly értékes, szükséges
mondanivaló.
Fülöp Csilla
Köszönetek:
Hálásan köszönjük Tatár Anna lelkipásztornőnek szolgálatát, imáit;
ugyanakkor szívből köszönjük Székely Ella tiszteletes asszonynak olyan
sokatmondó előadását!
Köszönjük Nagy Ilona tiszteletes asszonynak, Szőkefalváról, hogy
szeretettel elvállalta kántorunk helyettesítését, hálásan köszönjük, hogy
énekeinket zongorával kísérte!
Köszönjük Szabó István János lelkipásztorunknak támogatását és kedves
feleségének, Edina tiszteletes asszonynak a műsor levezetését, olyan áldásos
volt együtt dolgozni!
Köszönjük Végh Enikőnek, Ozsváth Ilonának, Német Dalmának, hogy
szerepet vállaltak, segítségük felbecsülhetetlen!
Köszönjük Fekete Rozália tanítónőnek és Balogh Melinda tanárnőnek,
hogy elkészítették és megajándékoztak az elmaradhatatlan kelékkel, a színes
lábnyomocskákkal!
Köszönjük Keszeg Ilonka rajztanárnőnek a csodálatos festményét!
Köszönjük Hídi Imre gondnokunknak, hogy minden segítségét
felajánlotta, hogy templomunkban megszervezhessük ezt a csodálatos délutánt!
Köszönjük harangozónknak, Imrének, a feltétel nélküli segítségét!

Edina tiszteletes asszony segítségével, aki a levezetést elvállalta,
Nőszövetségünk minden tagja pontosan tudta, mi a teendője.

Imádságot olvastunk fel Bahama szigeteiről, és bocsánatot kértünk
Istentől, hogy a gyönyörű természetet romboljuk a szükségleteink kielégítésére
mind a helybeliek, mind a turisták. Jézus elé vittük a világ összes asszonyának
szükségeit, kértük Isten áldását, és imádkoztunk értük: Minden Szentek Tábor
lakóiért, a Befogadó Központért, az Anyaotthonért, Krízisközpontért és a
Rákgyógyító Központ betegeiért.
Imádkoztunk azokért az asszonyokért, akik nap mint nap küzdenek a
mindennapi életért, akiknek a családon belüli erőszakot is el kell szenvedniük,
egyedülálló anyákért és beteg gyermekekért .
Isten áldását kérjük mindannyiunkra, hogy ezután is tudjunk imádkozni
mindazokért a szükségletekért, amiket a lábnyomokra írtak asszonyaink, és
kérjük a segítséget, hogy jobb életünk legyen.
Szabó Irénke
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* 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!

Női értékek - Hulló szirmaink
2015. március 8-án délután, templomunk hármas ünnepségnek adott
helyet. Elsőként Nőnapot ünnepelhettünk, egy egészen különleges módon,
ezúttal nem magunkra, hanem más asszonytársainkra, a Bahama asszonyaira
gondolva; másodszor, felhívásukra: „mi, a Bahamai Világimanap Bizottság
asszonyai, meghívunk Benneteket, hogy velünk együtt ünnepeljétek meg ezt az
Istentiszteletet“, szeretetben, velük együtt ünnepelhettünk; és harmadszor,
különös és különleges eseményben lehetett részünk: Székely Ella nagytiszteletű
asszony előadást tartott a NŐről, „Női értékek - Hulló szirmaink“ címmel, ami a
keresztyén felnőtt képzés egy része.
A kedves tiszteletes asszony első
észrevétele az volt, hogy a Bahamák
asszonyaihoz
hasonlóan,
mi
is
megannyi problémával küzdünk, hiszen
ezt színesen szemléltette az a sok
lábnyomocska, amit az előző előadás
során a “tengerbe” szórtunk. Idézete:
„az aratnivaló sok, de a munkás kevés”
(Mt. 9,37b) mélyen lelkünkbe hatolt.
Ella néni előadását két meséből,
két jó példából és egy közös,
kézfogással,
egymásért
imádkozó
részből állította össze. Mélyen érintő,
elgondolkodtató, megindító előadás
volt, aminek hihetetlen jól jövő, felüdítő
üzenete volt: a NŐ ÉRTÉK, a NŐ Isten
munkatársa, de legfőképp: Isten munkatársaként mennyire fontos helyünkön
megállni…
Az első „meséjéből” kiderült, hogy mi, nők, mennyi mindennel vagyunk
áldva, mennyi mindennel tudunk egyszerre szembenézni, mennyi feladatot
tudunk egyszerre teljesíteni, kivéve egyet nem… Olykor a legfontosabbat:
„elfelejtjük, mennyire értékesek vagyunk”. Ez talán a legfontosabb egy NŐ
életében, de nemcsak! Nekünk mindannyiunknak tudnunk kell, hogy Isten
mindenkit, egy Általa jól elgondolt cél teljesítésével bízott meg, amely
elvégzéséhez az a legfontosabb, hogy tudjuk, mennyire értékesek vagyunk, úgy
Előtte, mind az emberek előtt egyaránt. Annak ellenére, hogy különféle
feladatokat kell teljesítenünk földi életünkben, mégis mi, emberek, mind
egyformák vagyunk. Senki sem kerekedhet embertársán felül, nem ítélheti el,
mert mindenki ugyanolyan értékes, csak más-más adottságokkal! ÉRTÉKES
VAGY!

A második meséje, „A hajó-manó meséje” felüdülésként hatott, hiszen a
templomban gyerekek is voltak, ők is ugyanúgy örültek, mint a felnőttek a mese
felolvasásán.
Ugyanúgy, mint az előző mesének, ennek is felszólító, felkiáltó üzenete
volt. A csöppnyi csavar fölöslegesnek érezte magát, siránkozva bénának
gondolt helyzetén, addig, amíg teljesen kicsavarodott, így a manó hajója
megállását okozva. Ella néni nagyon jól éreztette ezzel a példával, hogy olykor
mi is csak úgy egyszerűen kicsavarodunk, de ugyanakkor felszólított, hogy
vissza kell csavarodnunk, muszáj, hiszen abban a helyzetben, amelyben találjuk
magunkat, mind feladatokat teljesítünk, legyen az egyházi, munkatársi, anyai,
feleségi szerep. Tudnunk kell, mennyire fontosak szerepeink, tudnunk kell,
mennyire fontosak vagyunk mi e szerep betöltésében, és tudnunk kell, hogy
mások számítanak ránk, nem állhatunk csak úgy félre, feladatainkat semmibe
véve, hiszen ez egy adott rendszer felbomlásához vezethet, legyen az egy
család felbomlása, legyen egy jól strukturált közösség felbomlása és így
tovább… FONTOS VAGY!
Az első példa bemutatása „ragyogó” volt! Ella néni drágagyöngyöt
mutatott be nekünk, hallgatóknak, azonosítva a nőket egy összefűzött sor
drágagyöngyhöz! Hogy jobban megértsük, elmagyarázta a drágagyöngy
eredetét…
A kagyló hosszú évek során (olykor még harminc évre is szüksége van)
megszenvedi azt az egy darab drágagyöngyöt, ami a belsejében alakul ki;
ugyanakkor, ha búvárok nem hozzák felszínre, valószínű, hogy a tenger fenekén
marad, és senki nem fogja látni gyöngye ragyogását… Aztán jött az
elmaradhatatlan, mélyen megérintő kijelentés: „lehet, a TE életed sem került
még felszínre. Lehet, szükséged van, hogy valaki felszínre hozzon, mert ha
felszínre hoznak, világítani tudsz.” – meséli Ella néni. (Személyesen, ott
helyben, a következő igevers jutott eszembe: „Ti vagytok a világ világossága.
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Mt. 5,14-16).
RAGYOGJUNK (minél többet „használjuk” magunkat, annál fényesebbek
leszünk).
A második példához Ella néni egy tíz lejest használt. Mind tudjuk, tíz lej
érték, de értek nemcsak ma, hanem értek még egy bizonyos idő elteltével is. De
mennyire igaz: mindannyian értékesek vagyunk, nemcsak 20 évesen, nemcsak
40 évesen, de még 60 évesen is, és még ezen felül is! Nem szabad
elfelejtenünk! Mi mindannyian értékesek vagyunk mindvégig, életünk utolsó
napjáig! Nem tudhatjuk soha, kin segíthetünk egy érintésünkkel, egy jó
szavunkkal, egy együtt érző tekintetünkkel... Isten előtt mind egyformák
vagyunk, Isten előtt nincs korunk!

