Olvassátok el... (folytatás az 1. oldalról)
környékéről is el kellett távolítani a kovászmaradványt (2 Móz.13,7). Ha az
Újszövetségben Jézus az Isten országának a terjedését példázta vele (Mt. 13,33),
Pál a hagyományos zsidó szemléletet képviseli, arra mutatva, hogy milyen
erjesztő erő van egy kis kovászban - élesztőben. A kovász a bűnnek, a
romlottságnak és a tisztátalanságnak a szimbóluma. Így járja át a rossz az egész
gyülekezetet, ha megtűrjük a bűnt magunkban, magunk között. Ezért el kell
távolítani a Isten házából, a gyülekezetből, mert a megtérés a teljes betagolódást
jelenti a „szentek közösségébe” munkálkodó kegyelembe, a hit embereinek
sorába.
A kívánt közösségi élethez ad biztatást az ige: „ti kovásztalanok vagytok” az
áldozati Bárány már kész, az ünnep már megkezdődött: a megöletett legyőzte azt
ami erjeszt és romlik. Ez sehol sem nyilvánvalóbb, mint az úrvacsorai
közösségben, ami egy keresztyén közösség legalapvetőbb feltétele és az áldozatra
emlékeztet.
Az új tészta az újszövetség egyháza, mert a mi páskabárányunk, Krisztus, már
megáldoztatott értünk. „…bűneink teljességgel megbocsáttatnak Krisztus amaz
egy áldozatáért, amelyet ő maga a keresztfán egyszer véghezvitt” , tanítja
hitvallásunk a 80 . kérdés – feleletében.
Az ünneplés a hívő gyülekezet megkülönböztetett jegye. A húsvéti evangélium
azt akarja szívünkbe írni, hogy azok, akik Jézus feltámadásának erejében
részesülnek, azoknak lehet másképpen élniük, ahol az „igazság” az új életet jelenti,
amelyben az ember Istennek engedelmeskedik.
A világ ilyen egyházat akar, amely komolyan veszi a bűnt, örvendező szívvel
fogadja a bűnbocsánatot és teljes szívvel tudja dicsőíteni Istent a húsvét ünnepén is.
Ezért, tehát tisztítsunk el minden régi kovászt, rosszaságot, gonoszságot, bűnt és
ünnepeljünk az igazságnak és tisztaságnak kovásztalanságával.
Komáromi István lp.

ÁLDOTT, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KíVÁNUNK
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK MINDEN TAGJÁNAK.
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5, 7 - 8
Minden
ünneplést
lázas
előkészület előz meg…Gondolni kell a
ruhák tisztaságára, függönyök, szőnyegek
kimosására,
lakóházunk
gondos
kiseprésére. Aztán az ünnepi ételek
felhozatala, sütés-főzés munkája: „mert
csak egyszer van húsvét egy évben” És
tényleg, úgy is készülünk, hogy csak
egyszer ünnepeljünk…és jól! De mit is
jelent a húsvét ünnepe Neked, Nektek
kedves hittestvérek? Hogyan készültél és
mivel maradtál belőle? Vannak kérdések,
amelyek
megkerülhetetlenek,
ezért
keressük együtt a feleletet az Ige mértéke
alatt! Ünnepelni csak az tud, aki
mentesíteni
tudja
magát
minden
akadálytól, gondtól, bűntől…S ha a
környezetünk tisztaságára gondolunk és
ünnepei asztalunkra, akkor jó, ha
gondolunk a lelkünkre is: kiseperni,
ünneplőbe öltöztetni, tisztán tartani, stb.
Vajon mire gondol az apostol,
amikor kovászt emleget, amit szigorúan
el kellett távolítani? Ószövetségi hátterű
a kovász példájának a használata. A
pászka-ünnepre készülőknek, még a
házukat is ki kellett seperni, lakóhelyük
környékéről is el kellett távolítani a
(Folytatás
8. oldalon)Ha az1
kovászmaradványt
(2 aMóz.13,7).
Újszövetségben
Jézus
az
Isten

IMÁDSÁG
Kegyelmes

Istenünk!

Elvégeztetted szent Fiadban, a
mi Urunk Jézus Krisztusban
érettünk és a világért az
engesztelő áldozatot, segíts,
hogy mi is részesei lehessünk
ennek a kegyelmi ajándéknak.
Áldott légy Atyánk, hogy az
életet kihoztad a koporsóból,
legyőzted a bűnt, hogy elvedd a
halál hatalmát és megnyissad az
örökéletnek kapuit. Áldott légy
Atyánk, hogy hatalmas karoddal
elmozdítottad a követ Jézus
sírjáról, hogy megmutasd: így
mozdítod el a bűnnek terhét is
életünkről, hogy az örök élet
hitével biztasd lelkünket, e világ
igazságtalansága
ellen,
vigasztalást és reménységet
találva
a
nyomorúságok
fájdalmai és a halál félelmei
ellen. Gyújtsd fel lelkünkben
igéd
szövétnekét,
hogy
megismerhessük az utat, melyen
Hozzád juthatunk! Légy nekünk
gondviselő Atyánk, takarj be
oltalmaddal a Megváltó Úr Jézus
Krisztus érdeméért. ÁMEN

Kedves Főgondnok Úr! Kedves Gyula!
Most, hogy végignéztem a honlapjukat, ismét meghatódtam és nagy-nagy
büszkeség töltött el, hogy a „Végeken” ilyen közösségépítő munkát folytatnak. Önök ott
FÁKLYÁK a Nagytiszteletű Úrral együtt! Gratulálok!Büszke vagyok Magukra, az
Ismerőseimnek ajánlani fogom, hogy tekintsék meg honlapjukat!
Kérdezi, mit jelent nekem, elszármazottnak Erdély. Először is, hálás vagyok
felnevelő Szülőföldemnek az útravalóért és mindig igyekszem a tartozásomat leróni.
Oda gyökerezem, szívem odaköt, ha 40 évvel ezelőtt ide is jöttem férjhez. Magyartanár
vagyok és minden évben a tanítványaim füzetébe erdélyiektől vett idézeteket írattam
mottóul. Kedvencem, Zágoni Mikes Kelementől hitvallása: „Úgy szeretem már
Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont”. Mindig tanítottam az erdélyi irodalmat is,
amit itt eléggé elhanyagolnak. Miképpen maradtam erdélyi? Versmondóként
megalakítottam a Székely versmondókört, velük együtt csak az erdélyi költészetet
tolmácsoltuk. Erdélyi költői esteket tartottunk, meghívtam Kányádi Sándort, Sütő
Andrást, Markó Bélát, Király Lászlót, Páll Lajost, Molnos Lajost, Magyari Lajost,
Farkas Árpádot és nem sorolom, hogy itt is megismerjék, megszeressék az erdélyi
irodalmat. Kötelező olvasmányokban is szerepelt egy-egy szép erdélyi regény. Iskolám
felvette Kőrösi Csoma Sándor nevét, a hagyományápolást szeretettel vállaltam. Hogy
diákjaink mélyebben megismerjék iskolánk névadója szülőföldjét, kirándulásokat
szerveztem Erdélybe, közel két évtizedig évente jártunk át. Minden tájegységre sor
került, Közép-Erdély után Észak-Erdély, Dél-Erdély, Moldva. Műsorral készültünk elő
ezekre a kirándulásokra és előre olvasmányokat jelöltem ki. Azt hiszem felsorolni sem
lehet, mi minden szép emlékhelyet bejártunk, megismertünk. Németh László keresztelő
levelét láthattuk Nagybányán a református templomban, Misztótfalusi Kis Miklós
emlékeket kutattunk, Koltón laktunk, Ady Emlékház, Sződemeteren Istentiszteleten
vettünk részt, s mert Cs. Varga István híres irodalomtörténész is velünk volt, a
Himnuszról
tartott
emlékezetes
előadást
ott,
ahol
Kölcseyt
megkereszelték…Pusztakamaráson Sütő András leszármazottaival találkoztunk, de
megkerestük őt otthonában is és Sikaszón, bent jártunk Kányádi szülőháza kertjében,
megnéztük a vackorkörtefát, aminek termését gyermekkorában a segesvári piacra
vitték… Farkaslakán meg is szálltunk. Benedek Elek szülőház, Barót, Zágon,
Csomakőrös, Fogarason láthattuk Árva Betlen Kata menyasszonyi szoknyáját, ami
úrasztali terítő lett, Gyulafehérváron fogadott Jakubinyi György Püspök atya, Déván
mindig Csaba testvérnél szálltunk meg, hogy közelebbről megismerje mindenki és
segíthessen. Dévai vár, Torockón a Székelykövet megmászása, Torockószentgyörgyi
Vár, Vajdahunyad vára - ahol a festő, Fazakas Tibor kalauzolt, de voltunk Fatia Negra
sírjánál is, s Őraljaboldogfalván, ha jól emlékszem a településre. Marosvécsen mindig
koszorúzunk, Régnben megnézzük a DIO-házat is! Sáromberkén nemcsak a templomot
néztük meg, a kriptát is! De voltunk a Görgény völgyében is, a Rákóczi várnál, és
Gyímesbükkön úgyszintén…s végigvittek az ezeréves határ egy szakaszán. De voltunk
az Istenszékén, a Madarasi-Hargitán, Borszéken felmentünk a Bükkhavasra, Parajdon a
Rapsonné várához, Énlakáról a Firtosra. Lehetetlenség végigsorolni. Kászon falvai,
úttalan utakon, Dózsa György faluja, Barabás Miklós faluja, járhatatlan úton
Székelyderzs. Nyergestető. Megszálltunk Vármezőn is, nemcsak Szovátán és
felmentünk a Várhegyre, az Égefás-tóhoz, Ratosnyán a Lisztes-bércre. A Tordaihasadékon végigmenve a tetőn jöttünk vissza, Gyilkos-tónál felmentünk a KisCohárdra, Szent Anna-tónál a Mohost is bejártuk idegenveztővel. Minden jelentős
emlékhelyen koszorúztunk. Közben mindenfelé magam is verset mondtam. Ezek így
ivódnak be a szívbe! Voltak akik tizedjére is velem tartottak erdélyi útjainkra. Gyakran
szálltunk meg a közeli Grand Lionban Gernyeszegen. Az vezérelt, hogy minél többen
megismerjék, megszeressék
(folytatás a 7. oldalon)

2

(folytatás a 2. oldalról) szépséges Szülőföldemet. Szentgyörgy, Ernye vidékén, vagy
Jedd környékén, ahonnan csak pár km-re van az én szülőfalum, Székelybő, mindig
Farkas Árpád Hazatérés versét idéztem :„A szülőföld ölébe felkap. Csucsujgat:
megjöttél szentem,” Úgy intéztem, hogy megismerhessenek sok kiváló erdélyi embert.
Két szép kis könyvet adtam ki, Erdélyi honismereti barangolás címmel, főleg diákoknak
állítottam össze, bal oldalon képek, versek, jobb oldalon ismertetések. Az I. kötet
alcíme Nagyváradtól - Hargitáig; II. kötet: Szatmártól Máramaros – Gyergyó – Csík –
Háromszék – Moldva – Hunyadon át Aradig. Sokan szívesen lapozzák, egy szép verses
antológia egyben. Tisztelem az Otthon Maradottakat, minden elismerést megérdemel
helytállásuk, szívósságuk! Kívánom, hogy maradjanak ilyenek mindig, ne engedjék
magukat átváltozni a kor „divatja” szerint, így értékesek! Szeretettel üdvözlöm a
tiszteletes urat is és az ernyei lakosságot is!

Donkóné Simon Judit, Érdről
Hírek, tudósítások:
- A Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Liceum történelemkörének
80 diákja, Hajdú Zoltán történelem tanár irányításával, újabb könyvet adott ki a
közelmúltban. A könyv címe: Maros megyei mondák, legendák és régi
történetek (Flinston Kiadó, 2010, Marosvásárhely). A könyv anyagának egyik
gyűjtője, szerzője Gál Adél, egyházközségünk ifjú nőtagja, a liceum X.F
osztályos tanulója.
- Egyházközségünk szervezésében
székely- magyar néptánctanfolyam
indult 2010 márciusától, gyülekezeti
otthonunkban. A tanfolyamok minden
csütörtökön zajlanak, két csoportban,
16
órától,
illetve
17,30-tól.
Táncoktatók: Csatlós Csaba és Rucuj
Andrea a Maros Művész Együtes
művészei. A tandíj értéke 30
lej/hónap.
A
tanfolyam
54
jelentkezővel indult, de további
érdeklődőket is szívesen várunk.

Humor:

Marci fagylaltot nyalogatva tér haza
vasárnap a templomból
- Honnan kaptad rá a pénzt?- kérdi az
édesapja.
- Te adtad. Megmaradt, mert a
templomban nem kértek belépő díjat.
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Húsvéti locsoló versek:
Feltámadás

I. Én még kicsi vagyok,
Verset nem tudok.
Majd jönnek a nagyok,
Mondanak azok.
Ajtó mellett állok,
Piros tojást várok.
Ha nem adják párjával,
Elszökök a lányával.
Munkácsy Mihály: Golgota
II. Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam
Bárány húzta rengő csikón ,
Midjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom

III. Piros hajnal sütött házunk ablakára
Ragyogó verőfény omlik udvarára
Feltámadott Jézus, örömtüzek égnek
Örömünnepe van a földnek s a népnek.
Ez öröm ünnepén rózsavíz-hullással
Szálljon ezer áldás minden kis leányra!
V.Erdélyország szép tájiról,
Gyöngyharmatot szedtem,
Akit ezzel megöntözök,
Áldja meg az Isten!

IV. Azt csicsergi a kis fecske,
Odakünn a házereszbe:
Itt lakik egy kisleányka,
Ingó-bingó rózsafácska,
Rózsavizet hoztam néki,
Engedjétek meglocsolni.
Nem kívánok érte mást,
Csak egy szép piros tojást.

Húsvéti köszöntő
Örömhírt hoztam e ház lakójának
Amit most elmondok, kérlek hallgassátok:
Messzi a Szentföldön, fent a Golgotán
Van egy sírhant, nincs rajt' se fejfa se virág.
Ki lehet-e sírhantban? Azonnal megtudjuk
Istennek szentfia, vagyis Krisztus urunk.
Húsvétnak hajnalán e sírhant szétnyílott
Halljatok csodát! Jézus feltámadott.
A tiszteletére mondjon ajkunk imát
Zengedezzük vígan a dicső Glóriát.
A sok gyermek sereg, kezükben olajág
Éneklik Hozsannát és az Alleluját.
E sírhant tetején most virágok nyílnak
Meglocsolni jöttem, hogy el ne hervadjanak.
E nemes munkámat tiszteletből teszem
Fáradtságom ezért semmibe sem veszem.

Máthé Antal (1915 Nagyernye- 2000 Budapest)
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ünnepe

a

kórházban

Szeretettel köszöntöm a Gomolyát olvasóit
határon
innen
és
túl.
Marosvásárhely 13 klinikáján látom el a
kórházlelkészi szolgálatot immár három éve.
Ennek a missziónak különlegessége abban
rejlik, hogy egy vallásilag és nemzetiségileg
sokszínű, a szenvedés terhét viselő paciensek
között kell képviselni azt, a ki "áldott
Orvosként" kísér el életünknek eme különleges
szakaszán.

Korodi Csaba lp.
a betegek között

Jézus mondja:"... beteg voltam és meglátogattatok... amikor megtettétek ezeket akár csak
eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg" Máté: 25, 36, 40.
Jézusnak ez a küldetése és elvárása adja meg a kórházmisszió létjogosultságát. Az emberi
szervezet törékeny, sebezhető, könnyen megbetegszik. Bárkivel és bármikor megtörténik, hogy
betegágyba, sőt kórházba kerül. Ilyenkor segítőre és segítségre szorul. A család, a szakorvosi
ellátás,
a
megfelelő
gyógyszerek
és
kezelések
sokat
segítenek.
Ugyanakkor nem elég, hiszen ha fáj a test az egész ember, szenved: teste, lelke, hite. A
betegágy mellett ezért mindig volt helye a lelki támasznak, Isten igéjének, az imának és a
szenvedésben
elkísérő
útitársnak.
A klinikai lelkigondozás tehát küldetés a beteg ember, időnként a családja és segítői felé, a
meghallgató,
bátorító,
vigasztaló
krisztusi
szeretet
segítő
megélésével.
Az ünnepkör közeledtével megürülnek a kórházak kórtermei, akiknek egészségi állapota ezt
megengedi, azok hazamehetnek. Vannak ,akik külön kérésre kapnak engedélyt , hogy
szeretteik körében tölthessék az ünnepet, majd ennek leteltével ismét visszajönnek .A
súlyosabb gondokkal küzdők pedig maradnak, nagyrészük ágyhoz kötött és kezelés alatt áll.
Ismét vannak olyanok, akik az ünnepkör alatt sürgősségileg kerülnek beutalásra.
Ezekre, a betegekre kell tehát odafigyelnie a kórházlelkésznek az ünnep alatt, akik a testi
szenvedés mellett a lelkinek a terhét is hordozniuk kell , vagyis , hogy nem lehetnek együtt
szeretteikkel, és nem vehetnek részt az istentiszteleteken. Ennek a pótlásaként óriási
lehetősége van a kórházi istentiszteleteknek, kórtermi áhítatoknak, úrvacsoraosztásnak. Az
ünnep hangulata a kórház "zárt " világában is jelen van (pld: ünnepi menü, a személyzet
ünnepköszöntésében,
valamint
a
látogatások
rendjén)
Gyakorlatom szerint, a falon elhelyezett hirdetők által adom tudtára a betegeknek az
úrvacsoraosztás pontos helyét és idejét, valamint telefonon keresztül lehetőség nyílik
bejelentkezni azon betegeknek is ,akik nem tudják elhagyni kórtermüket. Ebben az esetben a
kórházlelkész viszi helyszínre az úrvacsora jegyeit és szolgáltatja ki azokat. Ezek különösen jó
alkalmak abból a szempontból is , hogy ilyenkor alkalom nyílik más vallású szenvedő fele is
odafordulni a szent jegyekkel. Erre már számtalan alkalommal is sor került.
Az ünnepi úrvacsoraosztás nagyon meghitt alkalom a kórházon belül. Nem egyszer a könnyes
tekintet és a hálaadás mosolya váltogatja egymást. Sok esetben az ápoló személyzet közül is
igénylik, hogy a betegekkel együtt egy kenyérből és pohárból részesüljenek.
Ritkán sor kerül arra is , hogy maga a hozzátartozó úgyszintén vendége a szent asztalnak.
Ilyenképpen alakul ki a sorközösség vállalása is szenvedő hozzátartozójával. Sok szép
visszajelzést őrzök a betegek részéről, akik úgy nyilatkoztak, hogy ezt az alkalmat őrökre
megőrzik
emlékezetükben.
"Ezt
mondja
az
Úr:
halálos
a
bajod,
gyógyíthatatlan
a
zúzódásod!
De én bekötözöm
sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat "
Jer: 30,12,17.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott Feltámadás ünnepet mindenekelőtt, a kórházban,
vagy otthonában szenvedő embertársamnak és az őket ápolóknak, valamint a Gomolyát
olvasó
testvéreimnek.

Korodi Csaba - marosvásárhelyi kórházlelkész.
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KÁLVIN JÁNOS
Óvodás vendégek gyülekezeti
otthonunkban

Óvodásokkal Jézus nyomában…
Már hagyomány lett, minden nagycsütörtökön az óvodások Gyülekezeti
Otthonunk vendégei. Az idén is meghitt együttlétben elevenítettük fel „az
eseményeket” virágvasárnaptól a feltámadás ünnepéig. Öröm volt látni a
„kicsik gyülekezetének” igyekezetét, „szolgálatát” a húsvéti evangélium
hirdetésében. Egyáltalán nem zavarta a lelkészt, hogy a „gyülekezet” belebeleszólt a történet elmondásába, előre jelezve az események fordulatát.
Egymást kiegészítve igyekeztek tudásuk legjavával bizonyságot tenni: ismerős
előttük Jézus Krisztus személye.
Az ének sem hiányzott: Horgas Attila kántortanító végzős gitárkísérete mellett
lelkesen énekelt „az egész gyülekezet” és új ének tanulásával gazdagították
ismeretüket.
Volt játék is: az óvó nénik előtte, elrejtettek papír piros tojásokat, amit
csoportonként meg kellett keresni, „ki gyűjt több piros tojást?” jelszóval.
Kántor Katalin, Nagy Zsuzsanna, Nyulas Erzsébet, Cseke Tünde, Boni Orsolya
óvónők lelkiismeretes munkájának van gyümölcse: az óvodások húsvéti
történetének ismerete. Beszélni Jézusról a gyermekeknek, azt jelenti, hogy
missziói parancsot teljesítenek: „…tegyetek tanítvánnyá minden népeket…”
Mt.28,19/b. S ha a szülök elismeréssel támogatják gyermekeik óvodai, iskolai,
egyházi lelki nevelését, biztosak lehetnek, hogy az életben is megállják
helyüket!
A Gyülekezeti Otthoni együttlétünk ajándékozással („szeretetvendégséggel”)
ért véget: édesség, déli gyümölcs, stb. és nagyon örültünk, hogy örömet
szerezhettünk! Jövőben is szeretettel visszavárjuk!
Vajon hányan lesznek felnőttként is „Jézus katonái”? Hányan tesznek majd
bizonyságot Jézus Krisztus megváltó kereszthaláláról?
Adja Isten Szentlelke, hogy minél több gyermekszívben támadjon fel a
Megváltó Jézus Krisztus!
Komáromi István lp.
Nem járom már a mezőket,
pedig nem születtem úrnak,
messziről elnézem őket,
másfajta tövisek szúrnak:

Másfajta tövisek
Nem járom már a mezőket,
kik hitéért parasztot vertek,
most szelídek, mint az őzek,
beállnak sorra presbiternek.
Elekes Ferenc
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Születésének 500. évfordulóján, a 2009-2014
közötti éveket Kálvin éveknek nyílvánították.
Megemlékezések sorozata, emlék érmék
nyomtatása, jelzi a „lelki leszármazottak”
elismerését. Lapunkban részleteket közlünk
Kálvin János: „Keresztyén hit” című
művéből, (Koinónia Kiadó, 2001. Fordította
Adorján Kálmán) rövidített változatban.
V. A lelkiekben előre kell haladnunk
1. Bármennyire is törekednénk…,a teljes evangéliumi tökéletességre, ne
követeljük azt erőltetett módon hitbeli testvéreinktől. Nem is lenne egyház,
ha a teljes tökéletességet állítanánk mértékül, hiszen közülünk is a legjobbak
távol vannak az eszményi állapottól…
2. Nem helyes dolog Istennel alkudozni, hogy kötelességeinket csak részben
teljesítsük, tetszésünk szerint válogatva azokban. Az ő szolgálatában az Úr
elsősorban őszinteséget, a szívnek egyszerűségét kéri, fondorlat és hamisság
nélkül. A lelki életnek ellensége a kétszínűség…szükséges, hogy Istennek
színlelés nélkül szánjuk oda magunkat.
3. Mégis ki-ki haladjon képességeihez mérten és folytassa az elkezdett utat.
Ne szűnjünk meg minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy az Úr útján
megállás nélkül előbbre haladjunk. Ha nem is érnénk el a kívánt eredményt,
nem hiábavaló az erőfeszítésünk, ha többre jutunk, mint a tegnap.
4. A lelki előrehaladásnak egyetlen feltétele, hogy őszinték és alázatosak
maradjunk…Ne töltsön el a büszkeség, a bűnös szenvedélyeknek se
hódoljunk. Gyakoroljuk magunkat abban, hogy a szentségnek magasabb
fokára érjünk, míg elérjük a tökéletes jóságot, amelyet életünk végéig
keresünk és követünk…
A VILÁGHÁLÓN
Ezért is az URAT áldom,
hogy eljut a világhálón
mindenkihez az üzenet,
hogy Ő ma is hív és szeret
minden bűnöst...s ki az, ki nem?
Mindenkié a kegyelem
A KRISZTUSÉRT, KI életét
áldozta fel a bűnösért.

ŐBENNE VAN
Ki fent leggazdagabb volt,
Lent Ő lett legszegényebb
Hogy VELE gazdagodjunk:
Őbenne van az élet.
Füle Lajos versei

„A jellemét mindenki maga szerzi. A hivatalt a véletlen szabja rá!”
Seneca
5

KÁLVIN JÁNOS
Óvodás vendégek gyülekezeti
otthonunkban
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Húsvéti locsoló versek:
Feltámadás

I. Én még kicsi vagyok,
Verset nem tudok.
Majd jönnek a nagyok,
Mondanak azok.
Ajtó mellett állok,
Piros tojást várok.
Ha nem adják párjával,
Elszökök a lányával.
Munkácsy Mihály: Golgota
II. Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam
Bárány húzta rengő csikón ,
Midjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom

III. Piros hajnal sütött házunk ablakára
Ragyogó verőfény omlik udvarára
Feltámadott Jézus, örömtüzek égnek
Örömünnepe van a földnek s a népnek.
Ez öröm ünnepén rózsavíz-hullással
Szálljon ezer áldás minden kis leányra!
V.Erdélyország szép tájiról,
Gyöngyharmatot szedtem,
Akit ezzel megöntözök,
Áldja meg az Isten!

IV. Azt csicsergi a kis fecske,
Odakünn a házereszbe:
Itt lakik egy kisleányka,
Ingó-bingó rózsafácska,
Rózsavizet hoztam néki,
Engedjétek meglocsolni.
Nem kívánok érte mást,
Csak egy szép piros tojást.

Húsvéti köszöntő
Örömhírt hoztam e ház lakójának
Amit most elmondok, kérlek hallgassátok:
Messzi a Szentföldön, fent a Golgotán
Van egy sírhant, nincs rajt' se fejfa se virág.
Ki lehet-e sírhantban? Azonnal megtudjuk
Istennek szentfia, vagyis Krisztus urunk.
Húsvétnak hajnalán e sírhant szétnyílott
Halljatok csodát! Jézus feltámadott.
A tiszteletére mondjon ajkunk imát
Zengedezzük vígan a dicső Glóriát.
A sok gyermek sereg, kezükben olajág
Éneklik Hozsannát és az Alleluját.
E sírhant tetején most virágok nyílnak
Meglocsolni jöttem, hogy el ne hervadjanak.
E nemes munkámat tiszteletből teszem
Fáradtságom ezért semmibe sem veszem.

Máthé Antal (1915 Nagyernye- 2000 Budapest)
6

ünnepe

a

kórházban

Szeretettel köszöntöm a Gomolyát olvasóit
határon
innen
és
túl.
Marosvásárhely 13 klinikáján látom el a
kórházlelkészi szolgálatot immár három éve.
Ennek a missziónak különlegessége abban
rejlik, hogy egy vallásilag és nemzetiségileg
sokszínű, a szenvedés terhét viselő paciensek
között kell képviselni azt, a ki "áldott
Orvosként" kísér el életünknek eme különleges
szakaszán.

Korodi Csaba lp.
a betegek között

Jézus mondja:"... beteg voltam és meglátogattatok... amikor megtettétek ezeket akár csak
eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg" Máté: 25, 36, 40.
Jézusnak ez a küldetése és elvárása adja meg a kórházmisszió létjogosultságát. Az emberi
szervezet törékeny, sebezhető, könnyen megbetegszik. Bárkivel és bármikor megtörténik, hogy
betegágyba, sőt kórházba kerül. Ilyenkor segítőre és segítségre szorul. A család, a szakorvosi
ellátás,
a
megfelelő
gyógyszerek
és
kezelések
sokat
segítenek.
Ugyanakkor nem elég, hiszen ha fáj a test az egész ember, szenved: teste, lelke, hite. A
betegágy mellett ezért mindig volt helye a lelki támasznak, Isten igéjének, az imának és a
szenvedésben
elkísérő
útitársnak.
A klinikai lelkigondozás tehát küldetés a beteg ember, időnként a családja és segítői felé, a
meghallgató,
bátorító,
vigasztaló
krisztusi
szeretet
segítő
megélésével.
Az ünnepkör közeledtével megürülnek a kórházak kórtermei, akiknek egészségi állapota ezt
megengedi, azok hazamehetnek. Vannak ,akik külön kérésre kapnak engedélyt , hogy
szeretteik körében tölthessék az ünnepet, majd ennek leteltével ismét visszajönnek .A
súlyosabb gondokkal küzdők pedig maradnak, nagyrészük ágyhoz kötött és kezelés alatt áll.
Ismét vannak olyanok, akik az ünnepkör alatt sürgősségileg kerülnek beutalásra.
Ezekre, a betegekre kell tehát odafigyelnie a kórházlelkésznek az ünnep alatt, akik a testi
szenvedés mellett a lelkinek a terhét is hordozniuk kell , vagyis , hogy nem lehetnek együtt
szeretteikkel, és nem vehetnek részt az istentiszteleteken. Ennek a pótlásaként óriási
lehetősége van a kórházi istentiszteleteknek, kórtermi áhítatoknak, úrvacsoraosztásnak. Az
ünnep hangulata a kórház "zárt " világában is jelen van (pld: ünnepi menü, a személyzet
ünnepköszöntésében,
valamint
a
látogatások
rendjén)
Gyakorlatom szerint, a falon elhelyezett hirdetők által adom tudtára a betegeknek az
úrvacsoraosztás pontos helyét és idejét, valamint telefonon keresztül lehetőség nyílik
bejelentkezni azon betegeknek is ,akik nem tudják elhagyni kórtermüket. Ebben az esetben a
kórházlelkész viszi helyszínre az úrvacsora jegyeit és szolgáltatja ki azokat. Ezek különösen jó
alkalmak abból a szempontból is , hogy ilyenkor alkalom nyílik más vallású szenvedő fele is
odafordulni a szent jegyekkel. Erre már számtalan alkalommal is sor került.
Az ünnepi úrvacsoraosztás nagyon meghitt alkalom a kórházon belül. Nem egyszer a könnyes
tekintet és a hálaadás mosolya váltogatja egymást. Sok esetben az ápoló személyzet közül is
igénylik, hogy a betegekkel együtt egy kenyérből és pohárból részesüljenek.
Ritkán sor kerül arra is , hogy maga a hozzátartozó úgyszintén vendége a szent asztalnak.
Ilyenképpen alakul ki a sorközösség vállalása is szenvedő hozzátartozójával. Sok szép
visszajelzést őrzök a betegek részéről, akik úgy nyilatkoztak, hogy ezt az alkalmat őrökre
megőrzik
emlékezetükben.
"Ezt
mondja
az
Úr:
halálos
a
bajod,
gyógyíthatatlan
a
zúzódásod!
De én bekötözöm
sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat "
Jer: 30,12,17.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott Feltámadás ünnepet mindenekelőtt, a kórházban,
vagy otthonában szenvedő embertársamnak és az őket ápolóknak, valamint a Gomolyát
olvasó
testvéreimnek.

Korodi Csaba - marosvásárhelyi kórházlelkész.
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Kedves Főgondnok Úr! Kedves Gyula!
Most, hogy végignéztem a honlapjukat, ismét meghatódtam és nagy-nagy
büszkeség töltött el, hogy a „Végeken” ilyen közösségépítő munkát folytatnak. Önök ott
FÁKLYÁK a Nagytiszteletű Úrral együtt! Gratulálok!Büszke vagyok Magukra, az
Ismerőseimnek ajánlani fogom, hogy tekintsék meg honlapjukat!
Kérdezi, mit jelent nekem, elszármazottnak Erdély. Először is, hálás vagyok
felnevelő Szülőföldemnek az útravalóért és mindig igyekszem a tartozásomat leróni.
Oda gyökerezem, szívem odaköt, ha 40 évvel ezelőtt ide is jöttem férjhez. Magyartanár
vagyok és minden évben a tanítványaim füzetébe erdélyiektől vett idézeteket írattam
mottóul. Kedvencem, Zágoni Mikes Kelementől hitvallása: „Úgy szeretem már
Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont”. Mindig tanítottam az erdélyi irodalmat is,
amit itt eléggé elhanyagolnak. Miképpen maradtam erdélyi? Versmondóként
megalakítottam a Székely versmondókört, velük együtt csak az erdélyi költészetet
tolmácsoltuk. Erdélyi költői esteket tartottunk, meghívtam Kányádi Sándort, Sütő
Andrást, Markó Bélát, Király Lászlót, Páll Lajost, Molnos Lajost, Magyari Lajost,
Farkas Árpádot és nem sorolom, hogy itt is megismerjék, megszeressék az erdélyi
irodalmat. Kötelező olvasmányokban is szerepelt egy-egy szép erdélyi regény. Iskolám
felvette Kőrösi Csoma Sándor nevét, a hagyományápolást szeretettel vállaltam. Hogy
diákjaink mélyebben megismerjék iskolánk névadója szülőföldjét, kirándulásokat
szerveztem Erdélybe, közel két évtizedig évente jártunk át. Minden tájegységre sor
került, Közép-Erdély után Észak-Erdély, Dél-Erdély, Moldva. Műsorral készültünk elő
ezekre a kirándulásokra és előre olvasmányokat jelöltem ki. Azt hiszem felsorolni sem
lehet, mi minden szép emlékhelyet bejártunk, megismertünk. Németh László keresztelő
levelét láthattuk Nagybányán a református templomban, Misztótfalusi Kis Miklós
emlékeket kutattunk, Koltón laktunk, Ady Emlékház, Sződemeteren Istentiszteleten
vettünk részt, s mert Cs. Varga István híres irodalomtörténész is velünk volt, a
Himnuszról
tartott
emlékezetes
előadást
ott,
ahol
Kölcseyt
megkereszelték…Pusztakamaráson Sütő András leszármazottaival találkoztunk, de
megkerestük őt otthonában is és Sikaszón, bent jártunk Kányádi szülőháza kertjében,
megnéztük a vackorkörtefát, aminek termését gyermekkorában a segesvári piacra
vitték… Farkaslakán meg is szálltunk. Benedek Elek szülőház, Barót, Zágon,
Csomakőrös, Fogarason láthattuk Árva Betlen Kata menyasszonyi szoknyáját, ami
úrasztali terítő lett, Gyulafehérváron fogadott Jakubinyi György Püspök atya, Déván
mindig Csaba testvérnél szálltunk meg, hogy közelebbről megismerje mindenki és
segíthessen. Dévai vár, Torockón a Székelykövet megmászása, Torockószentgyörgyi
Vár, Vajdahunyad vára - ahol a festő, Fazakas Tibor kalauzolt, de voltunk Fatia Negra
sírjánál is, s Őraljaboldogfalván, ha jól emlékszem a településre. Marosvécsen mindig
koszorúzunk, Régnben megnézzük a DIO-házat is! Sáromberkén nemcsak a templomot
néztük meg, a kriptát is! De voltunk a Görgény völgyében is, a Rákóczi várnál, és
Gyímesbükkön úgyszintén…s végigvittek az ezeréves határ egy szakaszán. De voltunk
az Istenszékén, a Madarasi-Hargitán, Borszéken felmentünk a Bükkhavasra, Parajdon a
Rapsonné várához, Énlakáról a Firtosra. Lehetetlenség végigsorolni. Kászon falvai,
úttalan utakon, Dózsa György faluja, Barabás Miklós faluja, járhatatlan úton
Székelyderzs. Nyergestető. Megszálltunk Vármezőn is, nemcsak Szovátán és
felmentünk a Várhegyre, az Égefás-tóhoz, Ratosnyán a Lisztes-bércre. A Tordaihasadékon végigmenve a tetőn jöttünk vissza, Gyilkos-tónál felmentünk a KisCohárdra, Szent Anna-tónál a Mohost is bejártuk idegenveztővel. Minden jelentős
emlékhelyen koszorúztunk. Közben mindenfelé magam is verset mondtam. Ezek így
ivódnak be a szívbe! Voltak akik tizedjére is velem tartottak erdélyi útjainkra. Gyakran
szálltunk meg a közeli Grand Lionban Gernyeszegen. Az vezérelt, hogy minél többen
megismerjék, megszeressék
(folytatás a 7. oldalon)

2

(folytatás a 2. oldalról) szépséges Szülőföldemet. Szentgyörgy, Ernye vidékén, vagy
Jedd környékén, ahonnan csak pár km-re van az én szülőfalum, Székelybő, mindig
Farkas Árpád Hazatérés versét idéztem :„A szülőföld ölébe felkap. Csucsujgat:
megjöttél szentem,” Úgy intéztem, hogy megismerhessenek sok kiváló erdélyi embert.
Két szép kis könyvet adtam ki, Erdélyi honismereti barangolás címmel, főleg diákoknak
állítottam össze, bal oldalon képek, versek, jobb oldalon ismertetések. Az I. kötet
alcíme Nagyváradtól - Hargitáig; II. kötet: Szatmártól Máramaros – Gyergyó – Csík –
Háromszék – Moldva – Hunyadon át Aradig. Sokan szívesen lapozzák, egy szép verses
antológia egyben. Tisztelem az Otthon Maradottakat, minden elismerést megérdemel
helytállásuk, szívósságuk! Kívánom, hogy maradjanak ilyenek mindig, ne engedjék
magukat átváltozni a kor „divatja” szerint, így értékesek! Szeretettel üdvözlöm a
tiszteletes urat is és az ernyei lakosságot is!

Donkóné Simon Judit, Érdről
Hírek, tudósítások:
- A Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Liceum történelemkörének
80 diákja, Hajdú Zoltán történelem tanár irányításával, újabb könyvet adott ki a
közelmúltban. A könyv címe: Maros megyei mondák, legendák és régi
történetek (Flinston Kiadó, 2010, Marosvásárhely). A könyv anyagának egyik
gyűjtője, szerzője Gál Adél, egyházközségünk ifjú nőtagja, a liceum X.F
osztályos tanulója.
- Egyházközségünk szervezésében
székely- magyar néptánctanfolyam
indult 2010 márciusától, gyülekezeti
otthonunkban. A tanfolyamok minden
csütörtökön zajlanak, két csoportban,
16
órától,
illetve
17,30-tól.
Táncoktatók: Csatlós Csaba és Rucuj
Andrea a Maros Művész Együtes
művészei. A tandíj értéke 30
lej/hónap.
A
tanfolyam
54
jelentkezővel indult, de további
érdeklődőket is szívesen várunk.

Humor:

Marci fagylaltot nyalogatva tér haza
vasárnap a templomból
- Honnan kaptad rá a pénzt?- kérdi az
édesapja.
- Te adtad. Megmaradt, mert a
templomban nem kértek belépő díjat.
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Olvassátok el... (folytatás az 1. oldalról)
környékéről is el kellett távolítani a kovászmaradványt (2 Móz.13,7). Ha az
Újszövetségben Jézus az Isten országának a terjedését példázta vele (Mt. 13,33),
Pál a hagyományos zsidó szemléletet képviseli, arra mutatva, hogy milyen
erjesztő erő van egy kis kovászban - élesztőben. A kovász a bűnnek, a
romlottságnak és a tisztátalanságnak a szimbóluma. Így járja át a rossz az egész
gyülekezetet, ha megtűrjük a bűnt magunkban, magunk között. Ezért el kell
távolítani a Isten házából, a gyülekezetből, mert a megtérés a teljes betagolódást
jelenti a „szentek közösségébe” munkálkodó kegyelembe, a hit embereinek
sorába.
A kívánt közösségi élethez ad biztatást az ige: „ti kovásztalanok vagytok” az
áldozati Bárány már kész, az ünnep már megkezdődött: a megöletett legyőzte azt
ami erjeszt és romlik. Ez sehol sem nyilvánvalóbb, mint az úrvacsorai
közösségben, ami egy keresztyén közösség legalapvetőbb feltétele és az áldozatra
emlékeztet.
Az új tészta az újszövetség egyháza, mert a mi páskabárányunk, Krisztus, már
megáldoztatott értünk. „…bűneink teljességgel megbocsáttatnak Krisztus amaz
egy áldozatáért, amelyet ő maga a keresztfán egyszer véghezvitt” , tanítja
hitvallásunk a 80 . kérdés – feleletében.
Az ünneplés a hívő gyülekezet megkülönböztetett jegye. A húsvéti evangélium
azt akarja szívünkbe írni, hogy azok, akik Jézus feltámadásának erejében
részesülnek, azoknak lehet másképpen élniük, ahol az „igazság” az új életet jelenti,
amelyben az ember Istennek engedelmeskedik.
A világ ilyen egyházat akar, amely komolyan veszi a bűnt, örvendező szívvel
fogadja a bűnbocsánatot és teljes szívvel tudja dicsőíteni Istent a húsvét ünnepén is.
Ezért, tehát tisztítsunk el minden régi kovászt, rosszaságot, gonoszságot, bűnt és
ünnepeljünk az igazságnak és tisztaságnak kovásztalanságával.
Komáromi István lp.

ÁLDOTT, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KíVÁNUNK
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK MINDEN TAGJÁNAK.

Lapunkat ingyenesen
elfogadunk!

terjesztjük,

de

Gomolyát:

céladományokat

fenntartásához

A nagyernyei reformátusok időszakosan megjelenő
gyülekezeti lapja.
Szerkeszti:
Komáromi István lelkész és Nemes Gyula helytörténész,
főgondnok.
Szerkesztőség: istvan.komaromi@gmail.com
Honlapunk:
www.ernyeireformatus.net
Telefon:
(004) 0265-335104 vagy (004) 0265-335241
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GOMOLYÁT

A NAGYERNYEI REFORMÁTUSOK GYÜLEKEZETI LAPJA
9. SZÁM, 2010
Olvassátok el: 1. Korinthusi levél
5, 7 - 8
Minden
ünneplést
lázas
előkészület előz meg…Gondolni kell a
ruhák tisztaságára, függönyök, szőnyegek
kimosására,
lakóházunk
gondos
kiseprésére. Aztán az ünnepi ételek
felhozatala, sütés-főzés munkája: „mert
csak egyszer van húsvét egy évben” És
tényleg, úgy is készülünk, hogy csak
egyszer ünnepeljünk…és jól! De mit is
jelent a húsvét ünnepe Neked, Nektek
kedves hittestvérek? Hogyan készültél és
mivel maradtál belőle? Vannak kérdések,
amelyek
megkerülhetetlenek,
ezért
keressük együtt a feleletet az Ige mértéke
alatt! Ünnepelni csak az tud, aki
mentesíteni
tudja
magát
minden
akadálytól, gondtól, bűntől…S ha a
környezetünk tisztaságára gondolunk és
ünnepei asztalunkra, akkor jó, ha
gondolunk a lelkünkre is: kiseperni,
ünneplőbe öltöztetni, tisztán tartani, stb.
Vajon mire gondol az apostol,
amikor kovászt emleget, amit szigorúan
el kellett távolítani? Ószövetségi hátterű
a kovász példájának a használata. A
pászka-ünnepre készülőknek, még a
házukat is ki kellett seperni, lakóhelyük
környékéről is el kellett távolítani a
(Folytatás
8. oldalon)Ha az1
kovászmaradványt
(2 aMóz.13,7).
Újszövetségben
Jézus
az
Isten

IMÁDSÁG
Kegyelmes

Istenünk!

Elvégeztetted szent Fiadban, a
mi Urunk Jézus Krisztusban
érettünk és a világért az
engesztelő áldozatot, segíts,
hogy mi is részesei lehessünk
ennek a kegyelmi ajándéknak.
Áldott légy Atyánk, hogy az
életet kihoztad a koporsóból,
legyőzted a bűnt, hogy elvedd a
halál hatalmát és megnyissad az
örökéletnek kapuit. Áldott légy
Atyánk, hogy hatalmas karoddal
elmozdítottad a követ Jézus
sírjáról, hogy megmutasd: így
mozdítod el a bűnnek terhét is
életünkről, hogy az örök élet
hitével biztasd lelkünket, e világ
igazságtalansága
ellen,
vigasztalást és reménységet
találva
a
nyomorúságok
fájdalmai és a halál félelmei
ellen. Gyújtsd fel lelkünkben
igéd
szövétnekét,
hogy
megismerhessük az utat, melyen
Hozzád juthatunk! Légy nekünk
gondviselő Atyánk, takarj be
oltalmaddal a Megváltó Úr Jézus
Krisztus érdeméért. ÁMEN

