Csendes nap, hogy hatékonyabban segíthessünk
2015. 09. 01.

Újkenyér előtti szombat délelőtt tartotta a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye Nőszövetsége az
ez évi Csendes Napját. A rendezvényre az Oroszfalvi Református Gyülekezet templomában került
sor. A bejelentkezés után Beke Boróka lelkipásztornő hirdette Isten igéjét, aki arról beszélt, hogy az
embernek sokszor van olyan érzése, hogy magára maradt, hogy senki, vagy kevesen állnak
mellette, noha ha körülnézünk, rájövünk arra, hogy sokan vannak, akik mellettünk állnak és az
Úristen is mindig mellettünk áll.

Az igehirdetés után Bardócz Tímea egyházmegyei nőszövetségi elnöknő köszöntötte az
egybegyűlteket, ismertette a programot, majd Balogh Zoltán nt. esperes szólt a jelenlévőkhöz, aki
követendő értéknek nevezte azt, hogy az asszonytestvérek a világ kínálta csábítások helyett ebben
a melegben is a lelkükre való odafigyelést választották és eljöttek, részt vesznek ezen a csendes
napon. A helybeli lelkipásztor Raff Róbert a templom rövid történetének ismertetése után örömét
fejezte ki, hogy a gyülekezet helyet adhatott a rendezvénynek, megtiszteltetésnek nevezte, hogy
az asszonyok eljöttek az Oroszfalvi Templomba és bízik abba, hogy a mai nap mindannyiunk lelki
épülését szolgálja.
A köszöntések után Tóth Anna lelkipásztornő, Segíteni, de hogyan? címmel tartott a fejekben a
témával kapcsolatosan rendet rakó, és saját élő tapasztalatokra alapozó színvonalas előadást. Az
előadásból kiderült, hogy noha vannak hívatásos segítők, de minden ember valamilyen szinten
segítő, mert mindenki került már olyan helyzetbe, hogy tudatosan vállalva, vagy akarata ellenére

segített rászorulókon, és megtapasztalhatta azt, hogy segíteni jó. A nőszövetségi tagok ebben a
kérdésben magán emberként és nőszövetségi tagként is érintettek, mert a vállalt nőszövetségi
munkájuk során gyakran kerülnek segítői szerepbe.

Az előadást követő szünetbe a helyi gyülekezet süteménykölteményeinek kóstolgatása után a
tematikus csoportok következtek. Az érdeklődők gyászfeldolgozó, betegekhez való hozzáállást
megbeszélő, generációs együttélés nehézségeiről, valamint a szeretetszolgálat szóló csoportok
közül választhattak, amiket a Diakóniai Keresztény Alapítvány Sepsiszentgyörgyi csapatának
munkatársai Vinczi Anna Zsuzsa, Ardelean Erika, Dénes Kinga és Tóth Anna igazgatónő vezettek. Az
egyórás csoport megbeszélések hasznosnak bizonyultak, a kiértékelőkön kiderült, hogy a
résztvevők hasznos tudásra és felhasználható tudást nyújtó tapasztalat cserén vettek részt.
Az összegzés után Bardócz Tímea elnöknő a soron következő rendezvényekre hívta fel a figyelmet,
ami közül kiemelte a szeptember harmadik hétvégéjén Alsócsernátonban a Haszmann Pál
Múzeumban megrendezésre kerülő fogyatékkal élő emberekre odafigyelő rendezvénysorozatot.
Erre az eseményre már lehet jelentkezni az egyházközségi nőszövetségi elnöknőknél,
lelkipásztoroknál, vagy magánál az elnöknőnél a bardocztimea@yahoo.com villámposta címen,
vagy a 0742020353 maroktelefon számon.

A csendes nap áldással, majd az Oroszfalvi Művelődési Otthonban a helyiek által elkészített ízletes
ebéddel zárult.

Bardócz Csaba
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