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Gyülekezeti alkalmaink:
* Istentiszteletek: Vasárnap délelőtt 11 és délután 16 órától.
* Nőszövetségi bibliaóra: Vasárnap 1630 órától.
* Vallásóra: Pénteken 15 órától I-VI. osztályosoknak, 1630-tól kisebbeknek.
* Gyerekkórus: Pénteken 16 órától, általános iskolások számára.
* Magvető kórus: Pénteken 20 órától.
* Konfirmációi felkészítő: Pénteken (I. év) és szombaton (II. év) 18 órától.
* Ifjúsági bibliaóra: Vasárnap 18 órától.
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– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti

lapja. Megjelenik havonta, Keszeg Árpád támogatásával.
Szerkesztőbizottság: Szabó István János ref. lelkipásztor, Szabó Edit Edina.
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Istentiszteletek alapigéi
Ápr. 24. vas. de. „Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a
halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik:
Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!” Jn. 11,41-44
Máj. 1. vas. de. „Mindnyájan sírtak, és gyászolták a leányt, de Jézus így szólt hozzájuk:
Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik! De kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő
azonban megfogta a leány kezét, és szólította: Leányom, ébredj! Ekkor visszatért
belé a lelke, és azonnal felkelt.” Lk. 8,40-42.49-56
Máj. 5. MENNYBEMENETEL de. „Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett,
és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég
felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: Galileai
férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe,
úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” ApCsel. 1,6-12
Máj. 8. vas. de. „Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: Ne
sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig
így szólt: Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni;
Jézus pedig átadta az anyjának.” Lk. 7,11-17
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PÜNKÖSD

A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja

ISTENTŐL MEGÁLDOTT, BOLDOG PÜNKÖSDI ÜNNEPET
KÍVÁNUNK!

Pünkösd
A keresztyének általában rangsorolják az ünnepeket. Karácsony fontos
és szép ünnep, Húsvét is. Ilyenkor az is eljön templomba, aki máskor nem
szokott. De Pünkösd? Az már kicsi ünnep, jelentéktelenebb… Templomba is
kevesebben jönnek, ez a tapasztalat mindenhol. A katolikusok a csíksomlyói
búcsú miatt kellőképpen megünneplik, de nálunk nem kap elég nagy hangsúlyt.
Miért? Karácsonyhoz és Húsvéthoz hagyományok társulnak,
Pünkösdhöz viszont nálunk, reformátusoknál, nem. Karácsonyról az ajándékok,
a karácsonyfa, a család jut eszünkbe, Húsvétkor is összegyűl a család, várjuk a
locsolókat, vagy éppen mi locsolunk…
Pedig amit Pünkösdkor ünnepelünk, legalább annyira fontos, mint a
másik két ünnep, hiszen a Szentlélek–Isten munkája nagyon fontos! Nélküle
semmik lennénk!
A Szentlélek munkálja, adja a hitet nekünk. Ő segít, hogy megértsük a
Bibliát, Isten üzenetét. Ő segít, hogy az Igét befogadjuk a szívünkbe. Ha
istentiszteleten megérinti a lelkünket, úgy érezzük, hogy hozzánk szól az Ige:
Isten szól, Szentlelke által.
Akiben Isten Lelke munkálkodik, az gyümölcsöket terem. Jó
gyümölcsöket, amikkel bárki boldog lehet. Olyan gyümölcsöket, amelyek által
megtudja a világ, hogy mi keresztyének vagyunk. Ezek a gyümölcsök Isten
ajándékai. Pál apostol felsorolja ezeket az ajándékokat a Galáciabeliekhez írt
levelében: „A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés,
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” (Gal 5,22)
Ki nem szeretné ilyen gyümölcsökkel megtölteni lelkét? Kérjük ezeket
az ajándékokat Istentől, és ha készen vagyunk Isten Szentlelkét befogadni, ha
előkészítettük szívünket, Ő ezekkel az ajándékokkal együtt bennünk fog
lakozni.
Imádkozzunk, és kérjük buzgón, hogy a Vigasztaló Szentlélek
munkálkodjon mibennünk most ezen az ünnepen és életünk hátralevő részében!
Szabó István János lelkipásztor

Imádság Szentlélekért
Bódás János

Hirdetések
* Az áprilisi perselypénz 1247 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!

Zúgó szél, mennyei vihar,
jöjj a Lélek lángjaival!
Isteni erő van tenálad,
tégy vele most nagy, szép csodákat.

A Föld ne gyilkos atombomba
dühére, de szent viharodra
rendüljön boldog félelemmel.
Te légy mennyei mentő fegyver,
földrengés, mely nem ront, de épít,

Erőddel a szíveken zúgj át,
és szellőztesd ki minden zugát,
szellőztess ki országot, népet,
az egész nagy földkerekséget.
Söpörd el a bűnt, a gyanakvást
s tedd, hogy végre szeressük egymást.

pusztítás, mely tisztít és szépít,
vihar, mely alkot, tűz mely éltet
embert, családot, földet, népet.
Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
csak nyomorult marad az ember!
S milliók kérnek, mert belátják:

Hiába pénz, ravaszság, fegyver,
csak nyomorult marad az ember.
Rajtunk hatalmat Te vehetsz,
újjá, tisztává Te tehetsz,
s bevetheted a szíveket
égi maggal, hogy szeretet,
igazság, szépség dús virága

nem segít más, csak az imádság,
a könyörgés. „Jöjj, szent vihar,
ég tisztító lángjaival,
söpörd el a bűnt, a gyanakvást,
add, hogy végre szeressük egymást,
s mint a táj, ha eláll a zápor,
ragyogjon föl a Föld orcája

illatozzon szét a világba.

a béke tiszta sugarától!”
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Gyülekezeti események

Április 30-án kérte Isten áldását házasságára Puskás Szabolcs Zsolt és
Keszeg Emese Irma. Isten gazdag áldása legyen házasságukon, életükön!
Szabó István János lelkipásztor

* Köszönjük a februári lapszám megjelenése óta beérkezett adományokat:
Jakabffy Margit567 100 lej, Szőke Ferenc134 1500 lej, Puskás Emese510 200 lej,
Dátu Jenő és cs. muskátlik a gyülekezeti terem 9 ablakába. Isten áldása legyen a
lelkes adakozókon!
* A Diakónia Keresztyén Alapítvány vámosgálfalvi munkapontjának
ünnepélyes megnyitójára május 29-én kerül sor. Igét hirdet Kántor Csaba
püspökhelyettes lelkipásztor. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra!
* MÉG NÉHÁNY NAP MARADT A HATÁRIDŐ VÉGÉIG! 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, a
tiszteletes asszonynál egy perc alatt kitölthető a 230-as nyomtatvány. Tavaly
összesen 2105 lejt utalt át a Dicsőszentmártoni Kincstár, ez 40 hívünk adója
utáni összeg. Köszönjük ezeket a lelkes támogatásokat! Részletesebb
információért az érdeklődők forduljanak a lelkipásztorhoz!
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* 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!
Szabó István János lelkipásztor

Anyák napi ünnepély
Május 8-án szép, meghitt anyák napi ünnepélyre került sor
gyülekezetünkben. Az vallásórás gyermekeken kívül a dicsőszentmártoni Sipos
Domokos Művelődési Egyesület Vegyeskara is fellépett, Szabó Gyula karnagy
vezetésével.

Köszönjük, hogy a lelkipásztor segítségére voltak a gyermekek
felkészítésében Szabó Gyula, Ozsvát Ilona, Végh Enikő, Keszeg Zita és Szabó
Edit
Edina.
Köszönjük
a
kórustagoknak,
különösen
lelkes
asszonytestvéreinknek, hogy az itteni szokáshoz méltóan vendégelték meg a
dicsőszentmártoniakat.

Szabó István János lelkipásztor

Tisztelt vámosgálfalvi gyülekezet! Szeretett testvéreim!
Nagy örömömre szolgál, hogy 2016. Pünkösd ünnepén az önök
gyülekezetében együtt várhatjuk a Szentlélek Isten kitöltetését. Öröm számomra,
hogy az apostolokhoz hasonlóan testvérekként, egy szívvel és egy közös
akarattal térdepelhetünk oda az Ige asztalához, várva Istenünk Szentlelkének
útmutatását. A szolgálat boldogsága számomra, hogy legátusként a
vámosgálfalvi gyülekezetben tehetek bizonyságot az Úr Jézus Krisztusba vetett
hitemről, amelyet Isten különös módon formált eddigi életemben.
Magamról – a találkozás öröméig- annyit szeretnék elmondani, hogy
Szigeti Árpád vagyok, Kovásznán születtem, és még egy pár hétig itt is élek
szüleimmel és nagymamámmal. Az I-VIII. osztályos tanulmányaimat
szülővárosomban folytattam, otthon, de Istentől távol.
Az Úr különös kegyelme számomra,
hogy a konfirmandusi éveim alatt szívembe
csepegtette az evangélium üzenetét. Úgy
érzem, hogy konfirmálásom napján, 2006.
április
9-én,
már
nemcsak
a
lelkipásztoroknak
és
az
ünneplő
gyülekezetnek mondtam a kérdésekre adott
feleleteket, hanem Istennek válaszoltam, az
olyan-amilyen
életemmel.
Akkor
tapasztaltam meg először, hogy ki
számomra az a Jézus Krisztus, akit, azóta is
örömmel követek és szolgálok.
Az életváltoztató Virágvasárnap
után a Kézdivásárhelyi Református
Kollégiumban felvételiztem, ahol 2010-ben
tettem
érettségi
vizsgát.
Szeretettel
gondolok vissza az ottani négy évre, a
tanárok
és
iskolalelkészek
odaadó
munkájára, akiket Isten felhasznált sokunk
hitbeli „csiszolgatására”. Legyen áldott Isten ezekért az évekért.
Érettségi után a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe felvételiztem,
és Istennek legyen hála, hogy a Teológia Dísztermében egy hónap múlva végzős
hallgatóként tehetek újra fogadalmat Isten és a gyülekezet előtt. Szép évek teltek
el a Teológián. Szeretettel gondolok vissza egy-egy tanárom mondatára, a soksok reggeli és esti précesre (áhítatra), a barátokra, az itt szerzett hitbeli
tudásra, és arra a sok-sok kántorizálásra, amikor örömmel ültem az orgonasípok mellé.

A lassan eltelő teológus éveim sok meglepetést rejtegettek számomra.
Nemcsak azt, hogy közelebb kerülhettem Istenhez, hanem azt is, hogy Ő
megadta számomra azt a segítőtársat, akiért hosszú évekig kitartóan
imádkoztam. Teológus éveim alatt – lassan több mint négy éve – ismertem meg
az önök gyülekezetének egykori legátusát, Simon Emőkét, akivel 2016. május 8án az önkormányzat előtt kimondtuk a boldogító igent. Házasságkötésünk
megáldására – reménység szerint - e hónap 28-án kerül sor. Legyen áldott Isten
a hitvestársamért és ezekért az évekért is.
Teológiai tanulmányaim mellett, párommal együtt 2014-ben együtt
felvételiztem a Babes-Bolyai Tudományegyetem pasztorálpszichológia
(lelkigondozás) mesterképző szakára, ahol szintén végzős hallgató vagyok.
Szeretettel gondolok itteni tanáraimra, kollégáimra, és azokra a
tapasztalatokra, amelyekre itteni éveim alatt szert tehettem.
Az elmúlt év nyarán kedvesemmel, és néhány ismerőssel szakmai
gyakorlaton vehettem részt a Békés megyei Vésztői Református
Egyházközségben, az itt létesített Szeretetotthonban, ill. iskolában; majd ez év
nagyböjti időszakában a magyarországi Országos Református Missziói
Központnál szintén szakmai gyakorlaton vehettem részt. Mindkettő csodálatos
időszak volt számomra, és úgy érzem, hogy Isten sok-sok áldással gazdagította
az életemet az itt szerzett ismeretek, tapasztalatok és barátságok által. Legyen
áldott Isten ezekért a hónapokért is.
Amikor azon gondolkodtam, hogy e rövid bemutatkozó után, milyen
ünnepi gondolatot osszak meg önökkel, úgy döntöttem, hogy ezeket a
gondolatokat vers formájában fogalmazom meg. Ezzel az verssel, imádsággal
kérem Isten áldását, és a Szentlélek Isten életmegszentelő erejét a
Vámosgálfalvi Református Egyházközség életére, az önök és szeretteik életére.
Jöjj, Szentlélek Isten, ki szélviharral megráztad a Felházat,
aranyló lánggal, tüzes nyelvekkel, koszorúztad, kik Rád vártak.
Jöjj, és szállj le ránk mennyei erővel, sóvárgó szívünk szent tűzzel töltsd el,
Múlhatatlan bölcsesség háznépedre jöjj le, tedd imává életünk, Istennek Szentlelke!
Hallom imádságod!- így felel a Lélek,
Nem török be sehová gyorsan, csak békésen,
csak akik kérnek,
csak akik várnak,
akik engednek nekem,
ott a megtisztulás munkáját elvégezem.
Isten adja, így legyen. Ámen
A mihamarabbi ünneplés és találkozás örömében, sok szeretettel
Szigeti Árpád, VI. éves teológiai hallgató

A Magyar Református Egység Napja – Május 22. Szentháromságvasárnap
Kolozsvár – Farkas utcai templom
Kolozsváron tartják a magyar református egység napi központi
úrvacsorás hálaadó istentiszteletet május 22-én. Erdélyben egyúttal ezen a
napon kezdődik a 2017. október 31-ig tartó reformációi emlékév is.
Május 22-én Kolozsváron, a Farkas utcai templomban 12 órai kezdettel
tartják a Magyar Református Egység Napja központi úrvacsorás hálaadó
istentiszteletét, melyet még aznap délután közvetít a Duna Televízió is. Az
egység valódi megélése érdekében erre az alkalomra Kárpát-medencei
reformátusság minden egyházmegyéjéből várnak képviselőket.
Az istentiszteletet után színes programmal várják az érdeklődőket
Kolozsváron: az Apáczai Líceum udvarán koncertek lesznek, az Alsóvárosi
(Kétágú) templomban kórustalálkozót tartanak, a Farkas utca és a romkert
gyerekfoglalkozásoknak ad helyet, a Református Kollégium előtti utca
„fesztivál utcává" alakul, ahol a kitelepülő standokon az egyház és missziós
szervezetei, intézményei mutatkoznak be. Az események sorát este Varnus
Xavér orgonaművész koncertje zárja a Farkas utcai templomban.
Program:
* 12,00-14,30 Úrvacsorás Ünnepi
Istentisztelet, a jelenlévő püspökök
szolgálatával; igét hirdet ft. Kató Béla, az
Erdélyi
Református
Egyházkerület
püspöke
* 14,45-16,15 Koncertek az Apáczai
Líceum udvarán: PiciSófár (Szászrégen),
Kátai Zoltán énekmondó, Somos Zenekar
* 16,30-19,00 Kórustalálkozó a Helyszín:
Alsóvárosi (Kétágú) templom
* 12,00-16,00 Gyerekfoglalkozások:
Szervező: Kolozsvári Egyházmegye
Nőszövetsége, KOEN és az Életfa
Családsegítő Egyesület
Helyszín: Farkas utcai kollégiumi
romkert
„Fesztivál utca” a Gaál Gábor utcában és
az Apáczai Líceum udvarán
* Áhítat és orgonakoncert a Farkas utcai
templomban, 18,00 óra

