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Istentiszteletek alapigéi
Aug. 28. ÚJKENYÉR de. „Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt.
Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen.” Zsolt. 145,15-16
Szept. 4. vas. de. „Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet
dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő
azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.” Lk. 21,1-4
Varga Árpád, teológiai hallgató
Szept. 11. vas. de. „Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal
rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig egy Saul nevű
ifjú lába elé tették le felsőruháikat. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Uram,
Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne ródd
fel nekik ezt a bűnt! És amikor ezt mondta, meghalt.” ApCsel. 7,54-60
Szept. 18. vas. de. „Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. Fülöp lement
Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel
figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket
tett. Sok megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és
sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban.” ApCsel. 8,1-8
Szept. 25. vas. de. „Péter azonban ezt mondta neki: Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt
gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát! Nem részesülhetsz és nem is
örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát e gonoszságodból,
és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát.” ApCsel. 8,18-25
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A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja

Eseménydús szeptember
Lassan megszokják a vámosgálfalvi reformátusok, hogy nem telik el év,
talán hónap sem valamilyen nagyobb esemény nélkül – ha akarjuk, ha nem –
újból szervezünk, főzünk, vendégeket fogadunk.
Lassan megszokják a környék, egyházmegye gyülekezetei is, hogy
mindegyre meghívót kapnak Vámosgálfalvára, és – visszajelzéseikből tudom –
örömmel és szívesen jönnek, innen pedig megelégedve távoznak, dicséretet és
jó hírt visznek rólunk.
Szeretnénk megállni néha, kevesebbet szervezni és vállalni, de szinte
nem esik jól kimaradni valamiből. És jól is van ez így, tudom, hogy amit
embertársainkért, egyházunkért teszünk Istennek is tetszik és – reménység
szerint – azt mondja majd, hogy „jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű,
sokra bízlak ezután, jöjj és osztozz urad örömében.” (Mt. 25,23)
Szeptember 24-én, szombaton, a Maros megyei régiós Nőszövetségi
Találkozónak
adott
helyet gyülekezetünk.
Igét hirdetett Tatár Anna
Julianna egyházmegyei
nőszövetségi elnöknő,
előadást tartott P. Tóth
Szakács Zita lp., a
Magyarországi Református
Nőszövetség
elnöke – A képmutatás
nélkül való hit címmel,
valamint
Gilicze
Andrásné, szentesi lp. –
Az
elköteleződés
címmel.
Szeptember 29-én egyházmegyei lelkészértekezletnek adott otthont
templomunk. Az ifjúság megszólításáról szólt Ruszka Sándor kézdivásárhelyi
lelkipásztor előadása, igét pedig az egyházmegyei ifjúsági előadó, a helybéli
lelkipásztor hirdetett 1Sám 17, 37-40 alapján.
Köszönjük a segítséget és a hozzáállást, kedves gyülekezeti tagok!
Szabó István-János lelkipásztor

Mária és Márta
„Látod, még jó, hogy eljöttem. Mit is csináltam volna ma otthon?” B. I. hangzott el egy kedves ismerősöm ajkáról, szombaton, a nőszövetségi
konferencia szünetében, a templomnál...
Nagy eseménynek adott helyet gyülekezetünk, szombaton, szeptember
24-én, amikor sor került a Régiós Nőszövetségi Konferenciára, a „Képmutatás
nélkül való hit” és „Az elköteleződés” témákkal.
Nőszövetségünk, lelkipásztorunkkal és
tiszteletes
asszonyunkkal
szeretettel,
érdeklődéssel és elkötelezve fogtunk neki egy
olyan szervezésnek, amely két szálon vonult:
egyeztetni a főszervezőkkel, Tatár Anna és
Bukovinszky Csáki Tünde lelkipásztornőkkel,
nőszövetségi elnöknőkkel; és házigazdaként
helytállni 450 főnek az ellátására. A főzés egy
egész napot vett fel, a finom sütemények kettőt
is.
Többszörös megbeszélés után alakult
úgy, hogy a szombati napnak felkészülve
indulhattunk neki. Hála legyen Istennek, hogy
még a nap is melegen ragyogott Vámosgálfalvára. Egyházunk minden
nőszövetségi tagja, presbiterek, presbiter feleségek; de kedves, feladatokat
önkéntesen vállaló asszonytestvérek is segítkeztek azért, hogy a
tevékenységekkel – szervezés, terítés, mosogatás, főzés, sütés és tálalással,
időben elkészüljünk.
Szombat reggel, jó időben megérkezett már az első autó a vendégekkel.
Kígyózó sorok és várakozó csoportok alakult ki az iroda előtt regisztrálni. Igét
hirdetett Tatár Anna szolokmai lelkipásztornő. Ezt követte a köszöntések
pillanata, majd a kellemesen eltöltött szünet a templom udvarán.
Mi, akik elvállaltuk a szünetben a felszolgálást, sürgölődtünkforgolódtunk a templom körül azért, hogy a szeretetvendégség időben készen
legyen, forró kávéval, gyümölcslevekkel és ásványvízzel, kaláccsal fogadjuk
időben asszonytestvéreinket és lelkipásztor kísérőket.
Sajnos, keveset hallottunk az előadásokból, de hálás a szívünk, igazi
örömben volt részünk: másokat szolgáltunk Jézus Krisztus dicsőségére.
Megérezhettük a szeretetet, amit egy nagy találkozás jelent testvéreinkkel,
amikor a szomszédokkal összefogunk, egy közös célért dolgozunk igazi
önkéntes munkával az Isten dicsőségére. Sok ismerős arcra és megajándékozóra
leltem. Én készültem kínálgatni, de engem leptek meg váratlan ajándékokkal.

Hirdetések
* Az augusztusi perselypénz 849 lej, a szeptemberi 1123 lej volt. Köszönjük a
gyülekezetnek!
* Köszönjük a júliusi lapszám megjelenése óta beérkezett adományokat: Hídi
János és Klárika, szüleik emlékére 10.000 Forint, Ifj., Szentgyörgyi István11 100
lej, Ferencz Erika és férje Ovidiu 200 lej, valamint a nőszövetségi konferenciára
szánt adományokat: Névtelen adakozó 50 lej, Keszeg Zsuzsánna376 50 lej,
Keszeg Zsuzsánna340 50 lej, Keszeg Anna775 50 lej, Imre Juliánna366 20 lej,
Varga Zsuzsánna362 20 lej, Birtalan József 10 lej, Keszeg Aranka 30 lej, Keszeg
Csilla 30 lej, Tamási Rozália 30 lej. Keszeg András596 60 kg káposztát
adományozott, Szász Anna Katalin az úrasztalára virágkompozíciót. Isten
áldása legyen a jókedvű adakozókon!
* Október 7-én, Segesváron kerül sor az egyházmegyét átfogó Kárpát-medencei
Református Ifjúsági Imaéjjelre. Több gyülekezet ifjúsága és lelkipásztora
vesz részt – természetesen mi is – ezen a lelki gazdagodást szolgáló különleges
eseményen.
* Október 22-én Balavásáron egyházmegyei ifjúsági találkozóra kerül sor, 16
órától. Előadó: Márton Előd lelkipásztor. Ezúttal is részt veszünk a fiatalokkal,
jakabi feltétellel (ha az Úr akarja, és élünk… – Jak. 4,15).
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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

Mi az elköteleződés? Megállapította, hogy Isten iránt elköteleződni, nem divat
manapság. Elkötelezzük magunkat szerződésekkel – a telefonhálózat választással, az
iskolaválasztással, sporttal, a munkahelyválasztással is, a házasságkötéssel, de Isten
iránt nem szívesen vállalunk elköteleződést.
Nagyon érdekes volt a megjegyzés, hogy sokan csak Karácsonykor és
Húsvétkor jönnek templomba. Lassan elmaradoznak, mert családi kirándulás a
fontosabb, a piac vagy vásár a fő program vasárnap, és nem az, hogy közösen a
családdal istentiszteletre jöjjenek. Tetszett nekem a felismerés, hogy akinek nincs jó
apa-képe, annak nem lesz jó Atyaképe.
Az előadások alapján rájöttem én is, hogy milyen sok gyülekezeti tagunk van,
aki az egyházunk iránt valóban elkötelezett, nem képmutató, hanem ragaszkodik
református egyházunkhoz, és tényleg szívvel-lélekkel segít. Nem én-központú, hanem
szívesen szolgál Istennek: mint presbiter, presbiter-feleség, ikés, nőszövetségi tag, vagy
vámosgálfalvi egyháztag. Mert ezek az emberek aktívan dolgoznak, felvállalták a
nőszövetségi konferencia megszervezését, minden apró részlet kidolgozását és
megvalósítását. Milyen jó és áldott alkalom ilyenkor egybegyűlni!
Isten fizesse meg a munkájukat, mindent, amit tettek az egyházunkért, mert Ő a
legnagyobb ajándékkal tud fizetni! Nem földi jókkal, amik elromlanak, megrozsdáznak
vagy elmúlnak, nem azzal, hogy a Vágányban megjelenik a kedves szolgáló testvérünk
neve, hanem sokkal többel!
Szabó Edit Edina
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A sok jó szó, meleg kézfogások, ölelés és mosoly az arcokon többet ért,
mint ezer ajándék. Eszembe juttatták, hogy az igazán boldog, aki ad, és nem az,
aki kap.
Jézus volt a példaképünk, hozzá fohászkodtunk, Ő volt az első rangú
szervezőnk. Megélhettük nagy kegyelmét, megélhettük, milyen az, amikor
teljesen rábízzuk magunkat.
~Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű
asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr
lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle
szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a
testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy
segítsen!” Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért
aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.
Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” ~ Lk. 18, 38-42
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Gyülekezeti események

Szeptember 17-én a keresztség sákramentumában részesítettük
Vásárhelyi Beatrix Anikót és Vásárhelyi László Csabát, Vásárhelyi László
és Lőrincz Emese Lenke gyermekeit. Isten áldja az Ő seregének új tagjait és
szeretteiket!
Esketés
Szeptember 3-án kérte Isten áldását házasságára Oltean Ovidiu
Romulus és Ferencz Anna Erika. Isten gazdag áldása legyen házasságukon!
Temetések
Szeptember 2-án álltunk meg Varga Zsuzsánna nőtestvérünk koporsója
mellett, akit 75 éves korában szólított haza Teremtője. Az igehirdetés a Zsolt.
90,2-10 alapján szólt a gyászoló szeretteihez. Isten vigasztalja őket!
Október 1-én adtuk vissza az anyaföld ölének Hídi (sz. Réti) Zsuzsánna
nőtestvérünk portestét, aki 80 éves korában távozott az örök hajlékba. Az
igehirdetés a Jn. 17,24 alapján szólt a gyászoló szeretteihez. Adjon Isten nekik
reménységet és vigasztalódást!
Szabó István-János lelkipásztor

Amikor kiüresedett a kultúrotthon és hazatértem, magamban hálát
adtam, mindenért. Aztán a segítségek jutottak eszembe és a kedves ismerősöm
mondata. Egy bibliai történet ugrott be, Mária és Márta története. Végül is azon
a napon mindenki jól választott. Jól választott azért, mert úgy döntött elhagyja
otthonát és közösséget vállal Istennel, vagy elhagyja otthoni, fontos teendőit és
Jézusért szolgál. Ezek a személyek úgy döntöttek, mint Mária.
A Nőszövetségeknek olyan értékei vannak, mint őszinteség, öröm,
határtalan szeretetet, és ezt megtapasztalhattuk, mert elhozták és sugározták
magukból a 66 községből érkezők.
A Régiós Nőszövetségi Konferencia öröm volt Nőszövetségünknek,
egyházunknak. Különleges élményben volt részünk, közel 500 léleknek, együtt
örvendezni és ünnepelni. Hálás vagyok Istenüknek, a szervezőknek,
egyházunknak, a sok „Máriának”, akik aznap jelen voltak. Válasszuk mi is a jó
részt, merjünk Isten lába elé leülni, meghallgatni Őt!
Isten áldása legyen mindazokon, akik segítettek, imáikban hordozták az
együttlétünket!
Fülöp Csilla

Mi vagy ki áll a jól sikerült rendezvényeink mögött?

Igazán feltöltődhettünk

Azzal a félelemmel, hogy valakit kifelejtünk, szeretnénk név szerint is
felsorolni mindazokat, akik a nőszövetségi konferencia megszervezésében
segédkeztek szeptember 23-24-én. Mivel nem lehet munkájukat eléggé
megköszönni, sem megfizetni, fontosnak tartjuk, hogy évek múlva is
olvashassák nevüket, gyermekeik, unokáik. Ha kimaradt valaki neve, a
következő lapszámban pontosítani fogunk – szíves megértésüket köszönjük.
Először Hídi Imre gondnok nevét kell megemlítenünk. Ha ő nincs
egyszerre mindenhol jelen, erőt és fáradságot nem kímélve, ha nem fogja össze
és buzdítja a segíteni akarók csapatát, nem lett volna ilyen tökéletes egyik
rendezvény sem.
Jó segítségei voltak a presbiterek: Bara János, Keszeg József374, Réti
István, Réti János, Szabó András, Szabó Ferenc, Szász Ferenc, Szakács József,
Szentgyörgyi András, Varga Jenő, valamint Kádas István és Szentgyörgyi
András egyházfik és Szabó Gyula kántor.
Sok asszony (nem csak a nőszövetségi tagok) készített ételt, takarított,
kínálgatott, tálalt, mosogatott: Fülöp Csilla, Varga Piroska, Réti Katalin, Magó
Anna, Keszeg Joli, Bara Anna (+ Lehel ), Kádas Ildikó, Szakács Katalin,
Szakács Erzsébet, Keszeg Anna, Balog Júlia, Varga Anna, Magó Katalin, Szabó
Irma, Vásárhelyi Katalin, Szakács Júlia, Bara Katalin, Réti Anna, Keszeg Anna,
Antal Anna, Varga Erzsébet, Keszeg Ilona, Hídi Júlia, Pataki Rozália, Keszeg
Mária, Szentgyörgyi Margit, Varga Melinda (+ Katalin ), Varga Ilona, Tordát
Mária, Végh Enikő, Tamási Rozália, Dombi Etelka, Szabó Rozália, Keszeg
Csilla Irénke, Keszeg Ildikó ikés és Szabó Sarolta.
Természetesen külön köszönettel kell illetnem Szentgyörgyi Katalin
szakácsnőt és Szabó Irén cukrászt, akik nem csak a nőszövetségi konferencia
alkalmával, hanem a lelkészértekezletre is elvállalták a főzést, illetve a tészta
elkészítését.
A lelkészértekezlet alkalmával, szeptember 26-27-én sokat dolgoztak
újból: Réti Anna, Réti Katalin, Hídi Júlia, Keszeg Joli, Réti Ingrid, valamint
gondnokunk és lelkes presbitereink.
Szabó Edit Edina tiszteletes asszonynak is meg szeretnénk köszönni
alapos, pontos szervezői munkáját, fáradozását.
Isten jutalmazza mindnyájuk önzetlen szeretetből és a közösség és
egyházuk iránti ragaszkodásból fakadó munkáját! Köszönjük szépen!
Szabó István-János lelkipásztor

Tartalmas
prédikációnak,
gyermekkórusunk
bizonyságtételének
és
előadásoknak lehettünk részesei szombaton, szept. 24-én, a Vámosgálfalvi Református
templomunkban. Öröm volt feltöltődni, és magunkkal vinni a sok szívmelengető
gondolatot, kis történetet és igemagyarázatot.
Tatár Anna, szolokmai tiszteletes asszony kifejtette a Jer. 2,1-5.27-28 alapján,
hogy milyen bálványok uralkodnak a minket körülvevő világban: számítógép,
okostelefon, táblagép, televízió, pénz, karrier, hatalom és sok más. Üzenetként
megmaradt bennem, hogy ne a facebook, a táblagép és a televízió uralkodjon rajtunk,
gyermekeink életén, hanem mi parancsoljunk ezeknek és uralkodjunk felettük. Isten
legyen a fontos, a cél, mert az Ő útja az igaz út a mi örökkévaló életünk elnyerése felé,
nem pedig a pénzhajsza vagy más bálványok imádása.
P. Tóthné Szakács Zita ref. lp., a magyarországi Református Nőszövetség
elnöke megragadta a gyülekezetet a Képmutatás nélkül való hit előadásával. Nagyon
fontosnak tartotta a hit megélését úgy, hogy Istenre tekintünk. Ez kerekedett ki a
keresztfia történetéből is, aki a keresztmamájának a parókiáján játszott a nagy kertben.
Nem volt szabad a patakba bemennie, hiszen megtiltotta neki a tiszteletes asszony, de
egyik délután maszatosan és sárosan állt elébe: – Keresztmama, Isten mindent lát? –
Igen, mindent. – hangzott a válasz. – Akkor jobb lett volna, ha az előbb nem néz ide! –
vallotta be töredelmesen. A keresztmama mosolyogva magyarázta, milyen szófogadó
gyermekei vagyunk mi Istennek. Ha a kisgyermek tudja, hogy nem azért nem teszünk
valamit, mert tiltjuk mi, szülők, gondoskodó hozzátartozók, hanem azért nem, mert
Istennek nem tetszik a rossz, akkor vagyunk jó gyermekek.
Hasonlóképpen arra is utalt, hogy József nem azért nem engedelmeskedik
Potifárné csábításának, mert megbántaná ezzel Potifárt, vagy magát rossz helyzetbe
sodorná, hanem azért, mert Isten ellen cselekedne, és Istent haragítaná meg, aki őt
annyira szerette és segítette, hogy gazdagságot, tiszteletet, örömet, mindent megadott
neki.
Ha a helyzet úgy adódik, bizonyságot kell tennünk, hogy mi keresztyének nem
tehetjük a rosszat, mert Isten tiltja. Fontos kell legyen, hogy mi Istenhez tartozunk és
az, Ő akarata fontos nekünk. Otthon kell megtanítanunk a gyermeknek, hogy nincs más
Isten, csak az élő ÚR. Szükség, hogy a következő nemzedék is Isten megtartó
kegyelmében éljen.
Pozitív anyósképet mutatott be: úgy viselkedjenek az anyósok, hogy a fiatalok
ne elforduljanak Istentől, hanem Vele járjanak. Vajon sikerül-e úgy élnünk,
viselkednünk, hogy továbbadjuk, hogy Istent szeretjük teljes szívünkből, teljes
lelkünkből és teljes elménkből?
A templomba járásról és a bibliaolvasásról is szólt. Olvasni az Isten Igéjét
kötelessége a keresztyén embernek.
Kifejtette, hogy ilyen Isten nincs több, Ő nem követel, nem szab feltételeket,
mert tudja, hogy az ember ezeket képtelen teljesíteni, ezért inkább lehajol hozzánk és
elkészíti a hozzá vezető utat Jézus Krisztus által.
Gilicze Andrásné, magyarországi, szentesi lelkipásztor és nőszövetségi
vezetőségi tag Az elköteleződésről tartott előadást. Milyennek kellene lennie a
hitünknek? – tette fel a kérdést. Elkötelezettnek. – hangzott a válasz.

