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Istentiszteletek alapigéi
Máj. 15. PÜNKÖSD I. de. „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít
majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” Jn. 14,26 Szigeti Árpád
teol. hallg.
Máj. 16. PÜNKÖSD II. de. „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk
kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan
fohászkodásokkal.” Róm. 8,26 Szigeti Árpád
Máj. 17. PÜNKÖSD III. de. „Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el
Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét!” ApCsel. 1,1-4 Szigeti Árpád
Máj. 22. vas. de. „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez
vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.” 1Pét. 3,18-22
Máj. 29. vas. de. „Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Öregkoromban se vess el engem,
ha elfogy az erőm, ne hagyj el! Ó, Isten, ne légy távol tőlem, Istenem, siess segítségemre!” Zsolt.
71,1.9.12 Kántor Csaba esperes, egyházkerületi főjegyző
Jún. 5. vas. de. „Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat
eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Mindennap állhatatosan, egy
szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és
tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról
napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” ApCsel. 2,42-47
Jún. 12. vas. de. „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus
nevében kelj fel, és járj!” ApCsel. 3,3-8
Jún. 19. vas. de. „Ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok
hallgassunk, mint Istenre! Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.”
ApCsel. 4,18-20
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Szeretsz-e engem?
Ha valaki ezzel a kérdéssel fordul hozzánk, kérdéssel válaszolunk
mi is? Miért kérded? Személyes dolog, magánügy a mi szeretetünk. És
ráadásul nagyon változó is. A Biblia használ egy olyan szót, hogy a
szeretet meg tud hidegülni. Amíg érdekünk, amíg hasznunk van belőle,
addig szeretünk.
De Jézus azt kérdi, hogy szeretjük-e Őt függetlenül mindentől?
Szeretitek-e Őt, ti gyermekek, akiket Vakációs Bibliahétre hív? És ti
szülők,
nagyszülők
–
szeretitek-e annyira Jézust
és a ti gyermekeiteket,
hogy Őhozzá engedjétek?
Sőt… küldjétek, de inkább
hozzátok személyesen!
Már két Vakációs
Bibliahét szép tapasztalata
bizonyítja azt, hogy a
Július
gyermekek lelki épülését
11-15.
szolgálja nemcsak a KOEN
Alapítvány
munkatársai
által kidolgozott program,
hanem a közösség élménye
is, amit itt együttesen
megélnek a gyermekeink, a
segítő fiatalok, és felnőttek.

Idén is lesz bibliai történet, imádság, filmnézés, játék, kézműves
foglalkozások, édesség – itt a helye minden gyermeknek óvódás kortól 14
éves korig! Számítunk önkénteseinkre, az IKE, valamint a pedagógusaink
segítségére!
Július 11-15-én várunk tehát a gyülekezeti házunkba minden
gyermeket naponta 10 és 13 óra között!
Köszönjük mindazoknak, akik részt vállalnak a munkában, a
szervezésben, akik pánkót, csörögét, édességet, üdítőt vagy éppen pénzt
adományoznak erra a célra – akárcsak a tavaly.
A Bibliahét záróvasárnapján, július 17-én megszervezett
tálentumvásárra is szívesen fogadunk pénzadományokat, játékokat,
iskolafelszerelést – attól, akit a Lélek arra indít.
Szabó István János lelkipásztor
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Gyülekezeti események
Keresztelés
Május 21-én a keresztség sákramentumában részesítettük Király
Deniszt, Király Attila és Székely Kamilla Annamária gyermekét. Isten áldása
legyen egész családja életén, hogy erőben, egészségben nevelhessék!

Hirdetések
* A májusi perselypénz 1790 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* A legátus számára összesen 3576 lejt adakozott a gyülekezet, örülünk, hogy
vonzó legációs hely Vámosgálfalva és jól felkészült legátusok választják el
ünnepről ünnepre. Nem csak az adomány a fontos egy legátus számára, de
hatodéven, egy életpálya kezdetén, amikor palástot, bútort kell beszerezniük, az
is fontos, hogy anyagi segítségben részesüljenek.
* Május 14-én a Magvető Kórus részt vett Szászrégenben a XXV. Zengjen
Hálaének Kórustalálkozó jubileumi alkalmán.
* Köszönjük a májusi lapszám megjelenése óta beérkezett adományt: Keszeg
József105 50 euró. Isten áldása legyen a jókedvű adakozón!
* A Vakációs Bibliahetet július 11-15 között tartjuk, a tálentumvásárt pedig
vasárnap 17-én délután, a vezércikkben erről részletesebben olvashatunk!
* Jelentős károkat okozott a tornádószerű vihar június 19-én, vasárnap Maros
megyében. Kutyfalván több száz háztatőben okozott kárt, a templom sisakját
pedig le is döntötte, emellett fákat tört ketté és csavart ki. A parókia cserepeit is
lerepítette a vihar, emiatt az be is ázott, valamint a parókia udvarán lévő
gazdasági épületek tetőszerkezete is megsérült. A lakásokban okozott kár
mellett a megművelt földeken is pusztított a vihar, kukoricásokat és
búzaföldeket tarolt le. Képeket, elérhetőséget, bankszámlaszámot
Egyházkerületünk honlapján találhatunk (reformatus.ro).
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Esketés
Május 28-án kérte Isten áldását házasságára Miklós Csaba Levente és
Csíki Júlia. Házasságuk, életük legyen Istentől megáldott!
Temetés
Június 5-én kísértük el utolsó földi útján Varga Imre testvérünket, 56
éves korában szólított haza Teremtő Istene. Az igehirdetés a Jób 14,1-20
igeversek alapján vigasztalta a gyászolókat. Adjon Isten nekik vigasztalódást,
erőt és reménységet!
Szabó István János lelkipásztor
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* Esketési, keresztelési istentisztelet előtt legalább egy hónappal
jelentkezzünk a lelkipásztornál!
* 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

A Magyar Református Egység Napja Kolozsváron

Ünnepélyes munkapontmegnyitó
Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy sok az idős, segítségre szoruló
ember, akinek nincs segítsége. Sokszor még pénzért sem lehet megbízható
segítséget találni, aki naponta meglátogassa. Régebb több generáció élt egy
fedél alatt, ma nemcsak külön lakásba költöznek az ifjú házasok, hanem
legtöbbször éppen külföldre mennek dolgozni, beláthatatlan időre.
Ahol működik egy intézményes idős- és beteggondozó alapítvány vagy
szervezet, ott ezekből a gondokból sok megoldódik. 2014 óta Vámosgálfalván
is elkezdődött ez a szolgálat, a Diakónia Keresztyén Alapítvány (DKA)
Szászrégeni Fiókjának segítségével.
A vámosgálfalvi
munkapont
ünnepélyes
megnyitójára került
sor május 29-én
gyülekezetünkben.
Igét hirdetett nt.
Kántor Csaba
esperes,
püspökhelyettes
lelkipásztor.
Az istentiszteleten a gyermekkórus és a Vifi együttes köszöntötte
vendégeinket.
Köszönjük Székely György lelkipásztornak, és orvosnő feleségének
Annamáriának, hogy elvállalták Vámosgálfalvát is új munkapontként,
polgármesterünknek és a helyi tanács tagjainak pedig, hogy fontosnak tartják és
intézményes formában, anyagilag is támogatják ezt a tevékenységet.
A DKA Szászrégeni Fiókja 5000 lejjel támogatta gyülekezeti házunk kis
termének felújítását, amit presbiteri határozattal székhelyként a DKA
használatába adtunk.
Reméljük a közeljövőben még több munkatárssal folytathatja majd
áldásos működését a Diakónia Alapítvány községünkben!
Szabó István János lelkipásztor

Több mint háromezer ember, közöttük 25 vámosgálfalvi ünnepelte
Szentháromság vasárnapján, május 22-én a Református Egység Napját
Kolozsváron.
Az
ünnep
központi rendezvénye a
Farkas utcai templomban
tartott istentisztelet volt,
amelyen
Kató
Béla
erdélyi püspök hirdette az
igét. Az istentisztelet
úrvacsoraosztással zárult,
amit szeretetvendégség
követett.
Öröm számunkra,
hogy együtt ünnepelhettünk. Köszönjük Kiss Gábornak, az Egyházkerület sajtóreferensének a fotót.
Szabó István János lelkipásztor
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Presbitertalálkozó – Repeta kupa
Harmadik alkalommal szervezték meg, ezúttal Kisgalambfalván a
református presbiterek labdarúgó-mérkőzéssel összekötött találkozóját, a Repeta
kupát. Június 19-én 16 gyülekezet képviseltette magát, 10 csapat mérkőzött meg
egymással.
A kupát a
Segesvár
környéki
gyülekezetekből
alakított csapat
nyerte, így a
következő
találkozót
ők
rendezik meg.
Jó volt ott
lenni, találkozni,
beszélgetni
és
kikapcsolódni!
Köszönjük a szervezőknek!

Szabó István János lelkipásztor

Csendesnapok Hármasfaluban
Június 10-11-én részt vettük a Küküllői Református Egyházmegye
Nőszövetségének hétvégi rendezvényén Hármasfaluban a Nőszövetségünket az
elnöknővel, Szabó Irénnel együtt képviselve. Hat egyházközségből 25 résztvevő
jelentkezett az érdekes és sok újdonsággal ízesített programsorozatra.
A csendes nap első napját Tatár Anna, szolokmai lelkésznő áhítata
indította, amelyet követett egy intenzív, több órás előadás-gyakorlat, a
meghívottal, dr. Somfalvi Edittel. Az előadástömb „Átadott értékek” első fele
egy bevezetéssel indult, ami alatt bátorítást nyertünk. „Azok az asszonyok, akik
mindenek ellenére vállaljak a Nőszövetséget és annak feladatait, azok nagyon
értékesek” – hangzott el a bevezetés alatt. Mert kinek ne lenne egyéb
elfoglaltsága főleg ma, ebben a rohanó világban? De az, aki jól kezeli az idejét,
hogy jusson nemes feladatokra is, önzetlenül és semmit sem kérve cserébe, az
kincset gyűjt a mennyben. Az előadó rávilágított arra is, hogy nehéz egyedül a
helyi Nőszövetségnek, azonban nem kell elfelejteni, hogy a Nőszövetség egy
hálózatrendszer.
Dr. Somfalvi Edit, a Protestáns Teológia Intézet tanára aktív 20 órás
tevékenységben, lelki utazásban vezetett. Ezt követte a timóteusi igemagyarázat
és csoportmunka: „Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta
lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem
rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm
töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely
először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg
vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy
gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van
benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a
szeretet és a józanság lelkét.” (2Timóteus 1,3-7)
Egy „lelki archeológiában” is részt vehettünk. Megtekintettük elrejtett
kincseket. Ki gondolná, hogy szép, magyar anyanyelvünk egyike az ilyen
kincseinknek? Hogy református hitvallásunk nagy érték, amit örököltünk?
Ezekre az értékekre figyeltünk fel akkor, amikor mindnyájunk szülei,
nagyszülei és dédszülei származási helye, foglalkozása és hitvallása egyenként
került fel a táblára... Üdvtörténetünket már az őseink vállalták azáltal, hogy
művelték a földet, hogy megtartották a hitet, amit örökségül kaptak. Családfát
sikerült alkotnunk a gyakorlat alatt. Megértettük, milyen fontos, hogy
megismerjük elődeinket. Sok pszichoszomatikus betegség származhat az
őseinktől. Elődeink foglalkozása a mi szakmánkban, életünk különböző terén,
sikerhez vagy kudarchoz vezethet... Sok jó származhat abból, ha időt fektetünk,
főleg bátorságot, hogy felkutassuk, megismerjük gyökereinket.

Megesik, hogy nézeteltérés vagy kisebb-nagyobb megbocsáthatatlannak
tűnő hiba miatt megszüntetjük a kapcsolatot rokonainkkal. Ennek a
kapcsolatnak az egyedi és különleges értéke van: NEM tagadható meg. A
rokonok között test-vér - i kapcsolat van, ugyanolyan, mint azok között, akik
együtt veszik az úrvacsorát a Jézus Krisztusban.
Önismereti gyakorlatokat és hittapasztalati cserét végeztünk
csoportmunkában. Az egyik csoport kitalálta, hogy telefonon megkérdezi a
gyermekeitől, milyen módon hatott rájuk a szülő hite... Jó gyakorlat ez rád
nézve is, kedves olvasó: milyen módon hatott valaha is hited, egy jó tanácsod,
egy jókor, jó helyen kimondott igaz szavad valakire? Kérdezd meg, meg fogsz
lepődni...
Furcsa feladatnak tűnhet, de az önismereti résznek azt a pontját is
elvégeztük, amikor gondolatban a saját temetésünkön meg kellett neveznünk
egy éneket, amelyet szerettünk. Tanítsuk meg utódainknak ezt az éneket...
Másnap Bukovinszky Csáki Tünde, a kórodszentmártoni lelkésznő,
indított áhítattal. Közös imádkozás és reggeli után következett az „Átadott
értékek” második tömbje. Önismereti gyakorlatok nehézségeivel találkoztunk:
nem egyszerű lelkünk mélyére nyúlni és onnan előhozni, majd megosztani
csoporttársainkkal valódi énünket. Mindannyian jól teljesítettünk.
A csendesnap egyik áldásos gyümölcse a lehetőség volt a
továbbfejlődésre, felismerni azon problémák gyökerét és létezését, amelyről
legtöbbször tudomásunk sincs...
„Az őseink alapot raktak a hídnak. Mi már félúton vagyunk az általuk
épített hídon. Most nekünk kéne alapoznunk, mert jön az a kor, amikor a hit és
az értékek vesztődnek – azonban nem látványosan”… Ezt a gondolatot hoztam
magammal és osztom veletek is. „Hogy ma éppen ilyenekké váltunk - ennek az
eredménye: hogy az őseink által kimondott szó becsületes volt. A hit és az
elköteleződés teszi élettörténeteiket és élettörténeteinket valóssá.” Ajánlott
irodalom Wass Albert: Kard és kasza és Henry Cloud, John Townsend, Dave
Carden, Earl Henslin: Családfánk titkai című könyveket.
Fülöp Csilla
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Újra megszervezi a Kastélynapot Bonyhán az Erdélyi Református
Egyházkerület Nőszövetsége. A családi napra július 9-én kerül sor, témája a
nevelés-neveltetés lesz. 11 órakor istentisztelettel kezdődik a nap, majd
változatos programokkal szólítják meg a gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket.
A kastélynapon lesz imasátor, éneklő sátor és presbiter sátor is, de gondoltak az
értelmiségiekre és a lelkipásztorokra is, akik számára külön szerveznek
programokat. 16 órától Mészáros János Elek koncertje zárja a
programsorozatot.

