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F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D  
             ÉS VERES NÁNDOR

M O L N Á R  M E L I N D A

S zékelyföldi településeinken nagy-
hétig egybeér az imaszándék. A 
rendszerváltás előtt az imahét szinte 

egyedi lehetőség volt arra, hogy a lelkészek 
egymással és más gyülekezetekkel talál-
kozzanak, erősítvén az összetartozást. Ma 
is érezhető a téli vendégszolgálatok ünnepi 
jellege. Az unitárius gyülekezetek a húsvét 
előtti hetekben, felkészülés gyanánt tartják 
az imanyolcadot.

Az idei imahét témája a vendégszeretet, 
amit mi is jó pár gyülekezetben megtapasz-
taltunk. A szolgálatvégzők hídmondatokkal 
tarisznyáltak fel – megosztunk belőlük.

„Amikor szólni, tanúságot tenni kell, ne 
hallgassunk, és cselekedeteink által ragyog-
tassuk fel Jézust mint a világ világosságát” 
– szólt Pitó Zsolt belvárosi református lelki-
pásztor útravalója a székelyudvarhelyi fe-
rences templomban.

„A reménység, ha Isten ígéretére alapo-
zott, nem álom, nem önáltatás: akit Ő ki-
választott, elhívott, végig is vezeti az úton 

– vallotta Dezső Tibor Attila bögözi refor-
mátus lelkész a hodgyai gyülekezetben. – A 
templomhajó az a hely, ahol Isten megtartja 
templomos népét, nemzetünket, hitben, re-
ményben, örök szeretetében.”

Tamás Huba, a Kis Szent Teréz Egyház-
község lelkipásztora a Bethlen-lakótelepi 
unitárius templomban: „Keresztény éle-
tünkben azt tapasztaljuk, hogy Isten min-
den látszat, kitérő ellenére célhoz vezet. 
Nem fogunk elveszni, mert az Ő megingat-
hatatlan szeretete örökké tart.”

Gáspár Babos Etele Tamás székelykeresz-
túri református lelkipásztor a helyi unitárius 
templomban: „Ne csak a saját nyomorúsá-
gunkat lássuk, vegyük észre másban is az 
aggódást, és a szorongattatásban is lássuk 
meg a célt.”

Csinta Lajos László bágyi református lel-
kész Patakfalván: „Keressük meg, hogy élet-
viharainknak mi az oka, illetve célja (…), és 
lássuk meg bennük Isten szabadító erejét.”

„Györgyi Zsolt betfalvi református lelkész 
Nagygalambfalván: „A kígyó képében meg-
jelenő gonosznak a mérge nem árthat addig, 
amíg Isten népeként életünkkel, szavaink-
kal, tetteinkkel és egymáshoz való viszonya-
inkban az Ő akaratát teljesítjük – ez jövőnk, 
megmaradásunk biztosítéka. Jézus Krisztus 
az egyetlen megmenekülést szolgáló sziget.”

• Noha kijelölt időszaka 
van a keresztények egysé-
géért végzett felekezetközi 
imahétnek, főleg a kisebb 
református, illetve unitá-
rius gyülekezetek szerre 
csatlakoznak az ima-
lánchoz, hogy az igehir-
dető lelkipásztorok minél 
több helyre eljuthassanak.

Lélekhidak együttlétben, imádságban
A keresztények egységéért végzett imalánc útravalóiból




