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Gyülekezeti alkalmaink:
* Istentiszteletek: Vasárnap délelőtt 11 és délután 16 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: Iskolakezdés után, két csoportban
* Ifjúsági bibliaóra: Vasárnap 18 órától.
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– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja.
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Istentiszteletek alapigéi
Júl. 17. vas. de. „Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter
elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt
mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt
mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!” Jn. 21,1-17
Júl. 24. vas. de. „Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: Szabad-e
szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre megérintette a beteget,
meggyógyította és elbocsátotta.” Lk. 14,1-6 Varga Árpád, teológiai hallgató
Júl. 31. vas. de. „Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített
hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.” 2Kor. 5,1 Varga
Árpád, teológiai hallgató
Aug. 7. vas. de. „Ők pedig örömmel távoztak a nagytanács színe elől, mert méltónak
bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért; és nem hagytak fel a
naponkénti tanítással a templomban és házanként, és hirdették, hogy Jézus a
Krisztus.” ApCsel. 5,34-42
Aug. 14. vas. de. „Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél
nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is
megkönyörültem rajtad?” Mt. 18,21-35 Varga Árpád, teológiai hallgató
Aug. 21. vas. de. „Hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, hét férfit, akikről jó
bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be
ebbe a munkába.” ApCsel. 6,1-7
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ÚJKENYÉR

A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja

Újkenyér
Ki nem szereti a kenyeret? Magára is megesszük. Sok ételt meg lehet
unni, de a kenyeret nem unjuk meg. A friss kenyér illata jobb kedvre derít, enni
szeretnénk, abbahagyni, amit teszünk, és megkóstolni a kenyeret.
Isten ajándéka a kenyér. Ő adja a búzamagnak a képességet, hogy a
földbe kerülve növényt sarjasszon, önmagát megsokszorozza. Ő adja a tápláló
erőt a búzamagnak. Ő adja az esőt, a szelet, a napfényt, a meleget, hogy
beérhessen a gabona. Isten kirendeli, idén is kirendelte a kenyeret számunkra.
Jézus megvendégelt négyezer embert, más alkalommal ötezer embert,
jóllakatta őket. Tudja, hogy szükségünk van élelemre, nem akarja, hogy
szűkölködjünk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm – a 23. zsoltár
bizonyságtétele minden tanítvány imádsága, ma is.
De szegények lennénk, ha Isten csak kenyérrel, testi eledellel, ruhával és
a hétköznapi élethez szükséges ajándékokkal látna el.
Ő arra tanít, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével
is. Ő lelki kenyérrel is táplál bennünket. Jézus Krisztus testét megtörték
érettünk, vérét kiontották, hogy örök életünk lehessen. Ezt kell megköszönnünk,
valahányszor Isten az Ő asztalához bocsát bennünket!
Milyen gazdagok vagyunk, nemcsak mindennapi kenyerünket, hanem
örök életre való táplálékunkat is megadja nekünk ma.
Ilyenkor, amikor úrvacsorában részesülünk, elszomorodom, arra
gondolva, hogy vannak, akik nem akarják elfogadni ezt az ajándékot. Nem
mindenki jön el ilyenkor templomba, túl hosszú ilyenkor az istentisztelet.
Vannak, akiknek sok más, fontosabb dolguk van, egyszer a földi boldogság
legyen meg, az örökélet, a hit még várhat… Vajon, lesz még következő alkalom
életünkben eljönni abba a közösségbe, ahová Jézus hív? Ha egy családi ebéden
nem veszünk részt, megsértődik a házigazda, az ünnepelt – oda el kell menni.
Vajon, amikor Jézus asztalához hív… – mi lesz, ha visszautasítjuk?
Fogadjuk örömmel Istennek ajándékait, a kenyeret és a mennyei
kenyeret egyaránt, lássuk meg ezekben azt, hogy Isten szeret!
Szabó István-János lelkipásztor

Kányádi Sándor: A mindennapi kenyér

* Szeptember 17-én Sövényfalván egyházmegyei ifjúsági találkozóra kerül sor,

Egy kisfiú nagyon szerette a kenyeret, de ha jóllakott, a maradékot
elmirzselte-morzsálta. Vagy éppen eldobta. Hiába szidta az édesanyja. Hiába
fenyegette fakanállal. Hiába koppintott a körmére. Hiába pallott a fenekére.
Nem fogott rajta.
Végül maga a kenyér is megsokallta a dolgot, s elbújt a kisfiú elől.
– Éhes vagyok, édesanyám. Kérek szépen kenyeret.
– Nincsen – mondta az édesanyja.
– Hová lett? Hol van?
– Mert mindig csak elmirzselted-elmorzsáltad, visszament a pékhez.
Szaladt a kisfiú a pékhez.
– Kérek szépen kenyeret.
– Nincsen – mondta a pék, tenyerét kifordítva.
– Hová lett? Hol van?
– Mert mindig csak elmirzselted-elmorzsáltad, lisztté változott, és visszafutott a
molnárhoz.
Futott a kisfiú is a molnárhoz.
– Kérek szépen kenyeret.
– Tőlem, fiam, még lisztet is hiába kérsz.
– Hová lett? Hol van?
– Mert mindig csak elmirzselted-elmorzsáltad, visszaváltozott búzává, s
visszabújt a kalászba.
Rohant a kisfiú a búzaföldre. De ott már kalászt egyet se látott.
– Kérnék szépen kenyeret – pityeredett el a kisfiú.
– Nincsen – mondta a földmíves, amint egy zsákot éppen beürített a vetőgépbe.
– Hová lett? Hol van?
– Mert mindig csak elmirzselted-elmorzsáltad, visszabújt a földbe. Majd csak
jövő nyáron lesz kenyér belőle.
Nagyon éhes volt már a kisfiú, és elkezdett keservesen sírni. A
földmíves megsajnálta.
– Add csak ide a sapkádat.
A kisfiú odaadta. A földmíves megtöltötte búzával.
– Na, szaladj vele a molnárhoz.
Szaladt a kisfiú, hogyne szaladt volna. Még a lába se érte a földet. A
molnár a búzát megőrölte. Kapta a kisfiú a lisztet, vitte a pékhez. A pék sütött
belőle egy szép ropogós cipót. Ott mosolyog az most is az asztalon. Ha
megéhezik a kisfiú, csak kanyarít egy szép karéjt neki az édesanyja. És
mosolyogva nézi, hogy az ő szép, okos kisfia milyen jóízűen eszi meg az utolsó
morzsáig. A világért sem mirzselne-morzsálna el még egy hangyának valónyit
se belőle, mert most már ő is tudja, hogy mennyi fáradsággal jár a mindennapi
kenyér előteremtése.

16 órától. Zenél a Kiskorál ifjúsági zenekar. Előadó: Székely Király Kinga

Forrás: 3szek.ro

Szabó István János lelkipásztor

pszichológusnő. Az előadás címe: Mérlegen – súly és egyensúly. Ugyanezen a
napon bibliaismereti vetélkedő is lesz, valamint asztaltenisz bajnokság is. Aki
részt szeretne venni, jelezze a lelkipásztornak!
* Szeptember 20-án, kedden, egyházmegyei lelkészértekezletre kerül sor
templomunkban. Szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait a 10 órától kezdődő
istentiszteletre.
* Szeptember 24-én, szombaton, Maros megyei régiós nőszövetségi
találkozónak ad helyet gyülekezetünk. Előadást tart P Tóth Szakács Zita lp, a
Magyarországi Református Nőszövetség elnöke – A képmutatás nélkül való hit
címmel valamint Gilicze Andrásné, szentesi lp – Az elköteleződés címmel.
Szeretettel várjuk asszonytestvéreinket, és köszönjük mindenkinek a segítséget
a megszervezésben!
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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!

Hirdetések
* A júliusi perselypénz 1077 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* Júliusi lapszámunk kinyomtatott változatához egy hibaigazítással tartozunk. A
bibliahéten részt vevő ifjak neve közül kimaradt Keszeg Orsolya. Köszönjük
segítségét és a megértését! Az Egyházkerület honlapján olvasható újság már a
javított változat!
* Köszönjük a júliusi lapszám megjelenése óta beérkezett adományokat: Szabó
János579 és gyermekei a koszorúkra kapott adományokat (koszorúmegváltás) a
ravatalozóházunk légkondícionáló berendezésére ajándékozták, összesen 754
lejt. Aranykönyvi adományok: Szabó Gyula és Sarolta 100 lej, Keszeg Attila és

Pósa Lajos: Egy véka búza
Egy véka búzát visz
Anyám a malomba,
Ballag a réten át
Lassan, meghajolva.

Könyörög anyámnak,
Hogy segítsen rajta:
Harmadnapja nincs egy
Betevő falatja.

Fogytán van a kenyér,
Sütni kell reggelre,
Harmadnapja, hogy az
Utolsót megszegte.

Meg is ered a könny
Jó anyám szemébűl,
Válláról a búzát
Leveszi szó nélkül.

Egyszer csak megáll, hogy
Virágot szakasszon:
Hát a gyaloghídnál
Sírdogál egy asszony.

Nem kérdi: honnan jött?
Ennyire hogy jutott?
Od'adja a búzát,
Amit Isten adott.

Sápadt kis leánykát
Csitítgat a karján...
Szegény, ő maga is
Oly beteges, halvány!

Hazafelé indul,
Felsóhajt az égre:
,,Jó az Isten mégis,
Gondol a szegényre!"

Réti Kinga 200 lej. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon!
* A kántori lakást sikerült felújítani, örülünk, hogy Szabó Gyula kántor
átvehette a szolgálati lakást. Isten áldja meg további szolgálatukat – immár
családként – a gyülekezet javára és az Ő dicsőségére! Köszönjük Hídi Imre
gondnoknak a fáradhatatlan szervezést és gondoskodást, valamint a sok munkát

Székely asztali áldás

is, Varga Józsefnek pedig a villanyszerelési munkálatokat.
* Augusztus 28-án, Újkenyér ünnepén gyülekezetünk vendége Hanspeter

Evés előtt
Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.
Nyújtsd ki atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk.
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen

Plattner, svájci lelkipásztor (Muttenzből), aki egy erdélyi lelkipásztorok
számára szervezett továbbképzésen vesz részt a házigazda lelkipásztorral együtt
Parajdon.
* Szeptember 9-12. között gyülekezetünkbe látogat a Vámosújfalui
Református Egyházközség lelkipásztora: Mezei-Ablonczy Péter, gondoka:
Szendrey Béla, és két presbiter, azzal a szándékkal, hogy megalapozzunk egy
testvérgyülekezeti kapcsolatot. Szeptember 11-én a vendég lelkipásztor hirdeti
az igét – szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait, hogy a vendégeinkkel
találkozhassanak.

Evés után
Gondviselő Atyánk, asztaltól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Álld meg ezt a házat s ennek gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását,
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen

III. Válts irányt fesztivál, Szováta
Augusztus 9-13. között Szovátán, a Patakmajor kempingben sor került a
III. Válts Irányt IKE Fesztiválra, ahol egyben az IKE 95 éves évfordulóját
ünnepelhettük. Ez eseményen közel 1000 fiatal vett részt, mind külföldről, mind
belföldről.
Innen, Vámosgálfalváról, heten a teljes programon részt vettünk,
kilencen pedig legalább egyszer feljöttek, de volt, aki „ingázott”. Kedd délelőtt
indultunk fel Szovátára a tiszteletes úr és a tiszteletes asszony kíséretében.
Jó volt látni új embereket, barátokat. Már akkor éreztem, hogy nem
bántam meg, hogy eljöttem, és tudtam, hogy mindaz, ami rám vár a következő
napokban, javamra fog válni, új élményekkel gazdagodhatok. Az unalomnak
nem volt helye, mivel minden napra meg volt a program (összesen 95
rendezvény), volt miből választanunk: áhítatok, előadások, koncertek, táncház,
láthatatlan színház.
Kedd este a nyitó istentiszteleten vehettünk részt, ezután következett a
koncert, ahol a Sófár lépett fel. Felemelő érzés volt együtt dicsőíteni Istent, de
talán az volt a legjobb rész – legalább is nekem nagyon tetszett – amikor
megfogtuk egymás kezét, és együtt énekeltük Pintér Bélától A szeretet nem
fogy el sosem című dalt: „Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret, ha
elhagyna mindenki, ő megmarad neked…” Éreztem, hogy a következő napok
hozadéka számomra egy áldás lesz, még jobban megérezhetem az Úr szeretetét,
és még közelebb kerülhetek Hozzá, hogy még jobb ember váljon belőlem. A
koncert után a Dicsőítésre került sor.
A következő napok áhítattal kezdődtek, utána az előadások, este pedig a
koncertek. Minden estének meg volt a fénypontja, minden este más-más
együtteseket fogadhattunk a színpadon: PiciSófár, Kiskorál, Kowalsky meg a
Vega, After5, Bagossy Brothers Company, Worship Team, és, nem utolsó
sorban, Csiszér László.
Lassan a végéhez ért ez esemény is. A szombati nap istentisztelettel
zárult. Minden napnak meg volt a maga szépsége, jó volt ott lenni, jó volt új
emberekkel ismerkedni. Nagyon jól éreztem magam, örvendek, hogy ott
lehettem!
Keszeg Ildikó

Gyülekezeti események
Keresztelés
Augusztus 7-én a keresztség sákramentumában részesítettük Varga
Júliát, Varga István és Székely Ilona Katalin gyermekét. Isten áldja az Ő
seregének új tagját és szeretteit!
Augusztus 20-án a keresztség sákramentumában részesítettük Bartha
Vivien Vanesszát, Bartha Márton Levente és Keszeg Emese gyermekét. Isten
áldja őt, szeretteivel együtt!
Augusztus 27-én a keresztség sákramentumában részesítettük Szász
Eriket, Szász Ferenc és Keszegpál Erika gyermekét. Isten áldása legyen életén
és szerettein!
Esketés
Július 30-án kapta meg Belényesi Csaba és Păcurar Camelia Monica
Isten áldását a házasságkötésére. Szeretetet, boldogságot adjon Isten kegyelme
az ifjú párnak!
Augusztus 13-án kötött házasságot Isten színe előtt Burján Sándor és
Șerban Simona. Isten gazdag áldása legyen házasságukon, életükön!
Augusztus 13-án kérte Isten áldását házasságára Szabó Gyula és Csifó
Sarolta. Isten segítse őket, hogy békességben, szeretetben élhessenek!
Temetések
Július 25-én álltunk meg Vásárhelyi Gyula testvérünk koporsója mellett,
akit 63 éves korában szólított haza Teremtője. Az igehirdetés a Zsolt. 55,23 és a
Mt. 11,28-30 alapján szólt a gyászoló szeretteihez. Isten vigasztalja őket!
Július 26-án vettünk búcsút a feltámadás reménységével Szabó (sz.
Keszeg) Irma nőtestvérünktől, aki 82 év földi vándorlás után megpihent. Az
igehirdetés az Ap.Csel. 14,22 és a Fil. 3,20-21 szavával kereste bánatos szerettei
szívét. Legyen Isten Szentlelke a gyászolók gyámolítója, Igéje erősítse hitüket!
Augusztus 19-én adtuk vissza az anyaföld ölének Mezei Jenő nyug. tanár
testvérünk portestét, aki 89 éves korában távozott az örök hajlékba. Az
igehirdetés a Mt. 5,13-16 alapján szólt a gyászoló szeretteihez. Adjon Isten
nekik reménységet és vigasztalódást!

