GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE

Iroda programja keddtől péntekig 9-12, csütörtökön délután is 16-18-ig.
Gyülekezeti alkalmaink:
* Istentiszteletek: Vasárnap délelőtt 11 és délután 16 órától.
* Vallásóra: Pénteken 15 órától
* Magvető kórus: Pénteken 19 órától
* I. éves konfirmációi előkészítő: Szombaton 14 órától
* II. éves konfirmációi előkészítő: Szombaton 15 órától
* Ifjúsági bibliaóra: Vasárnap 17 órától
* Nőszövetségi bibliaóra: Csütörtökön 19 órától
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– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti

lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor.
Vasárnap délelőtti istentiszteletek alapigéi
Márc. 9. Böjtfővas. de. „Akkor a férfiak megfordultak, és elindultak Sodomába. Ábrahám pedig
még az ÚR előtt állt. Közelebb lépett Ábrahám, és ezt mondta: Vajon elveszted-e az igazat is
a gonosszal együtt? Talán van ötven igaz abban a városban. Vajon elveszted-e, és nem
kedvezel a helynek az ötven ott lakó igazért?” 1Móz. 18,16-33 – Fehér Attila, teol. hallg.
Márc. 16. vas. de „Azután az asszonynak fia született, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek
fölnövekedett, és megáldotta őt az ÚR. És az ÚR lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán
táborában, Corá és Estáól között.” Bír. 13,1-5.24-25
Márc. 23. vas. de. „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.” Mt. 5,8
Márc. 30. Lelkészbeiktatás „Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek: amint én
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn. 13,1-10.12-17.34-35 – Bíró István esperes.
„Azon az éjjelen látomás jelent meg Pálnak: egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel
a szavakkal kérlelte őt: Jöjj át Macedóniába, és segíts nekünk! Ahogy a látomást látta,
azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, hogy oda hívott minket az Úr,
hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot.” ApCsel. 16,9-10 – Szabó István János,
beiktatott lp.
Ápr. 6. vas. de „Erősítsétek a meglankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket!
Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Akkor kinyílnak a vakok
szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas, és
ujjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és patakok fakadnak a kietlenben.”
Ézs. 35,3-10 – Fehér Attila, teol. hallg.
Ápr. 13. Virágvasárnap – Konfirmálás „A sokaság legnagyobb része pedig felsőruháit az útra
terítette, mások meg a fákról gallyakat vagdaltak, és az útra szórták. Az előtte és utána menő
sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsánna a magasságban! És amikor bement Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és
azt kérdezték: Kicsoda ez? A sokaság pedig azt mondta: Ez Jézus, a galileai Názáretből való
próféta.” Mt. 21,1-11
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2014. HÚSVÉT

A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja

ISTENTŐL MEGÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG
HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK!
Mikor esik egy dátumra a két Húsvét?
Örökös kérdés, hogy miért nem esik egybe mindig a Húsvétunk a
közöttünk élő felekezetek ünnepével. Valójában minden keresztyén egyház
(református, katolikus, evangélikus, neoprotestáns) húsvétünnepe egy időpontra
esik, egyedül csak a görögkeleti egyház tér el.
Van, aki azt mondja, hogy minden harmadik évben egyszerre van a két
Húsvét. Ezt cáfolja a mellékelt táblázat.
Az eltérés fő oka a naptár, ugyanis több mint 400 éve mindenki a
Gergely pápa naptárát használja (Gregoriánusz naptár), egyedül az ortodox
egyház használja a Juliánusz-naptárt, ami 10 nappal elmaradt.
A másik ok, hogy a görögkeleti egyház soha nem tartja egyszerre a
Húsvétot a zsidókkal, s ezért, amikor egybeesne a két ünnep, ők még egy héttel
elhalasztják.
Egy táblázat segítségével pár évre már előre tudjuk, hogy mikor ünnepel
a két egyház, 2023-ig csak két alkalommal esik ugyanarra a dátumra a
Húsvétunk.
Év
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Nyugati Húsvét (a mi húsvétunk)
április 20.
április 5.
március 27.
április 16.
április 1.
április 21.
április 12.
április 4.
április 17.
április 9.

Görögkeleti Húsvét
április 12.
május 1.
április 8.
április 28.
április 19.
április 24
április 16.
Szabó István János lelkipásztor

Lelkészbeiktatás – 2014. március 30.
Sütő András tanítványának vallom magam, s ezért kezdem azzal, amit
már jó negyven évvel ezelőtt leírt: „Az új Jeruzsálem falai közt nyitott szemmel
álmodjatok, viaszbabák.” Nem voltam teljesen viaszbaba, de báb voltam,
akárcsak sok más ebben az országban. Bábként mozgattak, tán én is mozgattam
másokat, mert ilyen-olyan ünnepélyeken részt vettünk, részt kellett vennünk.
Olyan alkalmakkor mindent pontosan rögzítettek, százszor elismételtünk
bizonyos mozzanatokat azért, hogy netán bizonyos elvtársak hibát ne kapjanak
a műsorban.
Vámosgálfalván
2014. március 30-án olyan
meglepetésben volt részem,
részünk, amely minden
képzelőerőnket felülmúlta,
s talán nagy színház- vagy
filmrendezők
is
okulhatnának
belőle,
ugyanis egy olyan lelkésziktató
rendezvényen
vehettünk részt, amilyenre
talán senki sem számított.
Miért? Azért, mert a rendezők egyszerű, de lelkes hívők voltak, akiknek nem
kellett megmondani, hogy merre álljanak, hova üljenek, s lehet, hogy nem
olvasták Jézus tanítását (Lukács 14,7-10), de mégis átadták megszokott
helyüket a vendégeknek, tudván, hogy a házigazda majd előbbre hívja őket:
„Barátom, ülj fennebb.”
Ez a gyülekezet „kitett magáért”, s bizonyította, hogy téved, aki azt állítja,
hogy a gyülekezeti tagok önzők, hitetlenek, s csak az anyagiak érdeklik.
Hihetetlen, hogy Isten
háza újra kicsinynek bizonyult
a
nagyszámú
gyülekezet
részére, de az is csodálatos,
hogy a több mint két órás
istentiszteletet mindenki (a
legkisebbektől el a 86 évesekig)
végighallgatta türelemmel és
keresztyéni alázattal. Vajon
miért?

Azért, mert a tényleges Istentisztelet, a két elhangzott prédikáció
mindenkiről és mindenkihez szólt, s érdekes volt figyelni az arcokat – nekem
elhihetik – senki sem unatkozott.
A
lelkipásztor
olyan egyházmegyebeli
lelkipásztorok fogadó
beszédeit hallgathatta,
akik a jövőben jóbanrosszban vele lesznek, s
kiemelném, hogy nem
volt olyan lelkipásztor,
gondnok, főgondnok,
aki
nem
ilyen
szándékáról biztosította
volna
az
új
vámosgálfalvi lelkészt.
Megható volt a „fogadóbizottság” tevékenysége – s itt nemcsak a
gondnok vagy a Presbitérium munkájára gondolok, hanem a presbiter-feleségek
és a Nőszövetség áldozatos tevékenységére, a kórusra és a sok, talán névtelen
önkéntes szolgálatára és adományára is.
Mindenki elégedetten távozhatott: meghívott egyházi személyek,
gyülekezeti tagok, rokonok, barátok, s inkább nem sorolnám, mert lehet, hogy
valakit elfelednék.
Engedtessék leírnom egy majdnem 86 éves bácsi szavait: „Ilyen még nem
volt Gálfalván!” Higgyék el neki, hogy őszintén gondolta. Én is elhiszem, mert
édesapám.
Talán nem illik a cikk hangulatába, de meg kell említenem, hogy
mindenki őszintén sajnálta, hogy Keszegh András volt lelkipásztor, leköszönő
lelkipásztor nem volt jelen a rendezvény-sorozaton. Ott lenne a helye a
szószékhoz legközelebb álló legelső sorban.
Az új lelkipásztor nem azért jött Gálfalvára, mert rokonai hívták.
Majdnem az egész gyülekezet várta, s amint kiderült, „hazajött”, de az egész
közösség számára! S úgy is fogadták, s mi is reméljük, hogy itt tölti le hátralevő
szolgálati éveit.
Szabó István,
Balánbánya, de lélekben mindig gálfalvi

Lassan feledésbe merülő húsvéti szokások
„Így van megírva: a Krisztusnak szenvedni
kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a
halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a
megtérést és a bűnbocsánatot minden nép
között.” (Lk 24, 46-47)
Szeretett Gyülekezet!
Hadd szólítsam meg így a gyülekezet
tagjait, az újságcikk olvasóit, különösen azért,
mert Krisztus által szeretettnek mondhatják
magukat. Húsvét ünnepén Krisztus értünk
szenvedett kereszthalála, a halálból való feltámadása épp erre emlékeztet
bennünket. Ugyanakkor szeretőnek is érzem önöket, hisz befogadnak engem,
aki Krisztus szeretetéről kívánok bizonyságot tenni. Öröm és élmény számomra,
hogy bemutatkozó cikket írhatok a Vámosgálfalvi Gyülekezet újságába, és e
lehetőség által is szólhatok az olvasókhoz, a húsvéti evangélium hallgatóihoz.
Mezei Sándor a nevem, VI. éves diák vagyok a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézetben. Születésem, gyermekkorom, ifjúságom kezdete
Cserefalvához köt. Itt tehettem meg első lépéseimet Krisztus felé, itt szólított
meg az Úr, itt hallottam először szenvedéséről, feltámadásáról. Innen indultam
el tanulni az Ő dolgait, hogy majd bizonyságot tehessek arról, amit elvégzett az
emberért.
Tanulmányaimnak első négy esztendejét a Cserefalvi Elemi Iskolában,
majd az 5-8 osztályt az Ákosfalvi Általános Iskolában végeztem. Ezt követően a
Nyárádszeredai Bocskai István Iskolaközpontban tettem érettségi vizsgát.
Közvetlenül érettségi után kezdtem el teológiai tanulmányaimat Kolozsváron.
Hálás a szívem, hogy a Vámosgálfalvi Gyülekezet közösségében
szolgálhatok 2014 húsvétján. Szeretném megköszönni a magam és a Protestáns
Teológiai Intézet nevében is a gyülekezet támogatását, amellyel segítik
tanulmányaim folytatását, valamint támogatják intézetünket, hisz a legátum
1/10-e a Teológiát illeti.
Istentől gazdagon megáldott Húsvéti Ünnepet kívánok mindnyájuknak!
Hálával és szeretettel, Mezei Sándor

2014. április 12.

A tojásfestés
A húsvétnak Európa-szerte talán legáltalánosabb jelképe a húsvéti tojás.
Krisztus úgy törte fel feltámadáskor a sziklasírt, miként a kifejlődött madár az őt fogva
tartó tojás héját – szól a hasonlat. Kezdetben a tojások egyszínűek voltak, jellemzően
pirosak, ami Jézus kiontott vérét jelképezte, de a pirosnak mágikus, védelmező erőt is
tulajdonítottak. Egy legenda szerint, mikor Krisztus a keresztfán függött, előtte egy
asszony egy nagy kosár tojással állt meg imádkozni, és Krisztus vére rácseppent a
tojásokra, és ezért szokás a húsvéti tojást pirosra festeni.
A tojás a termékenység, a teremtés, az újjászületés legősibb jelképe. A
keresztyénségben a feltámadás szimbóluma. Díszített tojásokat már avar-kori női
sírokban is találtak a régészek, de feljegyzések szerint már az ősi Babilonban is
festettek tojást. Később az egyiptomi templomokat is feldíszítették velük tavasszal. A
tojásfestés mindig az asszonyok és lányok feladata volt. Eredetileg természetes
festékanyagokat használtak a tojások színezéséhez, később kialakultak az írásos tojások
is. A díszítésre használt minták tájanként, országonként változóak.
A tojás ajándékozása talán onnan ered, hogy az egykor oly szigorúan betartott
40 napos böjt alatt a tojásevést is tiltották. Húsvétkor, a böjt befejeztével, az emberek
tojást ajándékoztak egymásnak.

A locsolás
Tojást még sok helyen festenek, de locsolni egyre kevesebben járnak. Kár,
hogy a néphagyományokról is lemondanak lassan a közösségek.
Sokan pogány szokásnak tartják a locsolást, de akárcsak a tojásfestés, ez a
hagyomány is visszavezethető a keresztyén jelképekre; a vízzel való meghintés utal a
keresztség jelére és tartalmára.
A szokás arra a legendára is visszavezethető, amely szerint locsolással akarták
elhallgattatni a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat, illetve vízzel
öntötték le a Jézus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vivő asszonyokat.

A templombajárás és úrvacsoravétel
Faluhelyen még nem érződik olyan erősen a nyugati hatás, itt még sokan
jönnek az ünnepen templomba. De városon már sokan csak televízióban néznek húsvéti
istentiszteletet, még többen kirándulni mennek ki a természetbe, vagy éppen egy
nagyáruházban hallgatják az „evangéliumot”, az örömhírt, hogy néhány terméket az
ünnep alkalmából olcsóbban lehet megvásárolni.
Mielőtt azonban büszkén dicsekednénk azzal, hogy itt mi különbek vagyunk,
gondoljuk át, hogy nálunk is van olyan gyülekezeti tag, aki eljöhetne a templomba, de
kényelemből vagy más okból nem teszi meg.
Bíztassuk egymást, hívogassuk a kimaradókat, hátha megérinti az evangélium
szava őket is ezen az ünnepen, és igazi boldog húsvétjuk lesz!
Ha így boldogabbá tesszük a felebarát húsvétünnepét, sokkal boldogabb lesz a
mi ünneplésünk is!
Szabó István János lelkipásztor

Szikszai György

Húsvéti tanítás és imádság

A húsvét a legrégebbi ünnepe a keresztyéneknek, a vasárnapon kívül. Örvendetes
ünnep, mert olyan dologra emlékeztet, amely alapja a keresztyének hitének,
vigasztalásának, reménységének és üdvösségének: Jézus Krisztus feltámadására. Nagy
öröm nekünk, hogy ő emberi testbe öltözött és e világon megjelent, nagy boldogság
nekünk, hogy az üdvösség útját világosan kijelentette, ígéreteket és parancsolatokat
adott, példát is adott, sőt ezek felett fel is áldozta magát bűneinkért, de mindezeket
hiába cselekedte volna, ha a halálban marad, mert akkor a mi reménységünk és
üdvösségünk nem épülhetne rá. Mivel azért feltámadása teszi hasznossá és
üdvösségessé számunkra többi csodálatos cselekedetét is, méltán örvendetes lehet
feltámadásának ünnepe.
De nem testi, földi örömmel kell abban örülni, úgy, hogy evéssel, ivással,
dobzódással, vendégeskedéssel, világi jókedvvel, mulatsággal, szórakozással, víg
társasággal, látogatásokkal, hiábavaló fecsegéssel töltse azt az ember, ahogy a világ fiai
tölteni szokták ez ünnepet, hanem lelki örömmel, az Úrban való örömmel, ami az
Istennek feltámadásából származó drága lelki javaknak meggondolásából származik.
Óh, felséges és dicsőséges, nagy irgalmú és igazságú Isten, aki a mi váltságunk
munkáját nemcsak elkezdted, hanem tökéletességre is vitted szent Fiad által.
Alávetetted őt a mi bűneinkért a sok szenvedésnek, gyalázatnak, lelki és testi
gyötrődésnek és végül a keserű halálnak: azután pedig feltámasztottad őt a te
dicsőségedre és a mi örökkévaló örömünkre.
Milyen dicsőség az, óh örökkévaló Atya Úristen, hogy szent Fiadat, aki téged
dicsőített e földön, és aki azért, hogy elvégezze a munkát, amelyet rá bíztál, sokat
fáradt, szenvedett, gyaláztatott, meg is öletett és a halottak közé számláltatott, nem
hagytad abban a gyalázatos és nyomorult állapotban, nem hagytad lelkét a koporsóban
és nem engedted, hogy teste rothadást lásson, hanem nagy hatalommal és dicsőséggel
kihoztad őt a halálból és ezáltal megbizonyítottad, hogy ő a te Fiad.
Nekünk pedig, nyomorult bűnös embereknek, milyen örvendetes, hogy a mi
kezesünket kibocsátottad a tömlöcből, amelyikbe a mi adóságunkért bevetetted,
kieresztetted a halál fogságából, melybe a mi hamisságainkért esett, mert ez
bizonyosakká tett minket afelől, hogy a mi adósságunkat egészen megfizette,
hamisságainkat egészen eltörölte, szent orcádat irántunk megengesztelte és így
bűnbocsánatot és üdvösséget nyertünk általa.
Örül azért az én lelkem is benned, megtartó Isten, áldalak és dicsőítlek téged, aki
ilyen dicsőségessé és csodálatossá tetted magadat az én üdvözítésemben.
Feltámasztottad szent Fiadat, hogy éljen az én fő prófétám és tanítson engem igéje és
Szentlelke által, hogy éljen az én főpapom és engem megtisztítson és megáldjon, hogy
éljen az én királyom és engem oltalmazzon és igazgasson, hogy éljen az én Megváltóm
és Üdvözítőm, engem minden gonosztól megszabadítson és üdvözítsen. Áldott légy,
hogy miután így az üdvösséget szent Fiad által megszerezted, azt élete által meg is
akarod adni nekem.
Add azért már, óh üdvösségem Istene, hogy ezt az értem meghalt, de azután
feltámadt és most dicsőségesen élő Üdvözítőmet igaz hittel elfogadhassam, hozzá
állhatatosan ragaszkodhassam, magamat halálával és feltámadásával a halál, a bűn és a
kárhozat ellen hathatósan biztathassam és halálának s feltámadásának újjászülő,

megszentelő, erősítő, biztató és üdvözítő erejét életemben és halálomban
tapasztalhassam.
Dicsérlek és imádlak téged is, Úr Jézus Krisztus, életnek fejedelme! Jóllehet az Atya
Úristennek tulajdoníttatik a te feltámadásod, hogy azzal megmutatkozzék, hogy ő mint
bíró megelégedett a te helyettünk való elégtételeddel, mégis tudom és hiszem, hogy
tulajdon erőddel és hatalmaddal támadtál fel, mert volt hatalmad letenni életedet és
felvenni azt. Amint szabad akaratod szerint haltál meg értünk, és senki sem vette el
életedet, hanem magad tetted le azt, úgy a te akaratod hatalmával elevenítetted meg
meghalt és sírba tett testedet, mert igaz Isten és valóságos ember voltál, emberi
természeted halandó részét halálra adtad s azután isteni hatalmaddal feltámasztottad.
Óh, milyen nagy boldogság az, hogy nekem ilyen hatalmas és dicsőséges Üdvözítőm
van, aki a halál diadalát és a koporsó fullánkját ilyen hatalmasan elvehette! Milyen
nagy öröm és bátorság az nekem, hogy élsz te, én Megváltóm, aki értem meghaltál!
Mert ha meghalni kész voltál értem, mit nem remélhetek már tőled, miután feltámadtál
és élsz örökké? Ha azt, ami a nehezebb volt, megtetted irántam való szeretetből, hogy
ne cselekednéd meg azt, ami sokkal könnyebb! Nehéz volt engem megváltani, mert,
óh, milyen sokat kellett azért fáradnod, törődnöd, gyötrődnöd! Vérrel kellett azért
izzadnod, megostoroztak, megfeszítettek érte, és meg kellett halnod. De miután ezeken
átmentél, ezeknél már sokkal könnyebb neked engem, megváltott hívedet megtartani
hit által az üdvösségre, melyet szenvedésed, halálod és feltámadásod által elkészítettél.
Én is azért hozzád ragaszkodom, és üdvösségemet tőled és általad remélem és
várom. Mert, hogy az üdvösséget tökéletesen megszerezted nekem, azt
feltámadásodból bizonnyal tudom és látom. Látom abból azt is, hogy igazak ígéreteid
és beteljesíted azokat a benned hívőknél. Látom feltámadásodból, hogy meggyőzted a
halált, és azt, akinél a halál birodalma volt, az ördögöt, az én üdvösségem nagy
ellenségét, megrontottad. Látom abból azt is, hogy engem a bűn halálából
feltámaszthatsz, a lelki életemben megtarthatsz, bűneimből kitisztíthatsz,
nyomorúságaimból megszabadíthatsz, halálomból feltámaszthatsz, a lelki életben
megtartasz, bűneimből kitisztítasz, nyomorúságaimból megszabadítasz, halálomból
feltámasztasz és az örök boldogság bírására eljuttathatsz. Benned bízom és rád
támaszkodom, óh értem meghalt és a halálból dicsőségesen feltámadott Üdvözítőm!
Te se hagyd el, óh dicsőséges és végtelen szeretetű Jézus, benned hívő, bízó és
gyönyörködő bűnös szolgádat, hanem drága halálod, dicsőséges feltámadásod és életed
erejével élesztgesd és ápolgasd. Légy velem kísértéseimben, ne hagyj elvesznem
bűneimben, ne engedj a kárhozat veszedelmébe esnem. Biztass életemben, enyhíts
halálomban.
Krisztus feltámadása biztos reménységet ad nekünk jövendőbeli feltámadásunk felől.
Nemcsak azért, mert már Krisztus személyében látjuk a mi emberi természetünk
feltámadását, hanem kiváltképpen azért, mert Krisztus ami fejünk mi pedig az ő tagjai
lévén, a benne való hit által nem lehet, hogy az ő feltámadása ne kövesse a mi
feltámadásunk. Az istentelen gonosz emberek is feltámadnak ugyan, de nem a Krisztus
feltámadásának ereje által, hanem Isten bosszúálló igazsága támasztja fel azokat a
büntetésre. De a hívek a Krisztus feltámadásának ereje által támadnak fel, hogy vele
együtt boldog és dicsőséges életük legyen örökkön örökké.
Lelkemet halálom után, testemet is feltámadásom után koronázd meg örök
dicsőséggel és boldogsággal szent országodban. Ámen.

2014-es konfirmáció
„Vége van a hittételnek Isten és a nép előtt
Ifjú sereg hívő lelke hófehérbe öltözött…” mondja egy régi konfirmációi vers.
Minden évben nagy és várva-várt ünnep a konfirmáció. Sok gyermek és
szülő készült erre az ünnepélyre.
Ma már sajnos egyre kevesebb fiatal áll az Úrasztala köré fogadalmat
tenni, ha keveset keresztelünk egy évben, konfirmáláskor sem lesznek sokan
12-13 év múlva. Amíg vannak keresztelések, amíg az úrasztala köré évente
állnak konfirmálók, addig van utánpótlás, van jövő és folytatás. Kívánjuk, hogy
a mi gyülekezetünkben igaz legyen, amit a Szentíró az első keresztyén
gyülekezetről elmond: „Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az
üdvözülőkkel.” ApCsel. 2,47

Láthattuk, hogy sok mindent tanultak, kis és nagykátét, bibliaismeretet,
egyháztörténetet, énekeket. És volt bátorságuk elénekelni is, nem csak
elszavalták.

Idén 11 ifjú konfirmált Vámosgálfalván, 4 fiú és 7 lány: Imre László,
Kádár Ilona, Kádár Mária Edina, Keszeg Boglárka, Keszeg Ildikó, Nagy
Izabella, Orbulescu Paul Gabriel, Pál Adél Noémi, Szabó András, Szász József
Attila és Todor Cristina Susana. (Hídi Levente fotói)
De a létszám nem változtat a konfirmáció ünnepélyességén. Akárhány
konfirmándus tesz bizonyságot hitéről, a pillanat ünnepélyessége, szépsége
ugyanaz marad.

Adja Isten, hogy a
fogadalmat,
amit
tettetek,
kedves
ifjak,
tudjátok
megtartani! Az igazi hitbeli
növekedés még csak ezután
teljesedjen
ki
igazán
életetekben!
Eddig
azért
jöttetek
templomba,
mert
kötelező volt, most gyertek,
mert többé nem kötelező.
Gyertek egy belső hangra
hallgatva, gyertek felüdülést, vigasztalást, bátorítást és áldást kapni!
A konfirmációkor elhangzott vers üzenetét még egyszer lelketekre kötöm,
tegyétek el jó helyre és minden évben vegyétek elő és olvassátok újra! Isten
segítsen, hogy az ő útján járó, boldog tanítványok maradhassatok!
Szabó István János lelkipásztor

Bódás János: Konfirmációra
Meghallgattuk ajkatok szent fogadásait.
Bár Lélek szólt volna benne, s igaz, tiszta hit!
Zúgjátok a harci dalt, mely gyújt és elragad:
"Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt!"
Most még érte lelkesültök, s holnap a világ
táncdalára hajladoztok, mint a gyenge láng.
Holnap már egy másik útra csábít tán a test?
Ködbe vész előttetek a megváltó kereszt.
Zsenge ifjak, gyenge lányok, bárcsak lelkesen
Krisztus útján járhatnátok mindig győztesen!
Út, Igazság, Élet Ő s nincs benne tévedés,
nélküle a boldogsághoz kincs, tudás kevés.
Véle járva nem kísérhet szégyen és kudarc.
Általa lesz szép az élet, lelkesült az arc.
Tettetekből ne teremjen könny, szitok, se vád,
szolgáljátok Istent, embert és a nép javát.
Tartsatok ki, mert a Sátán támadásra kész.
Eszköze ezer ígéret, vagy gaz cselvetés.
Csak tovább is Jézus tiszta zászlaja alatt,
van hatalma! Megsegít és győzedelmet ad!

Kiskonfirmáció 2014. április 27.
Miért van kiskátés csoport? Miért van kiskonfirmáció? Régebb nem volt…
Jó vagy rossz dolog ez az „újítás”? A vélemények megoszlanak.
Egyházi törvényeink szerint a konfirmációi előkészítés két éves. Ennyi idő
kell ahhoz, hogy az ifjaink elsajátítsák azt az alaptudást, ami szükséges egy
református embernek, és amire aztán építeni lehet az élet során. Még akkor is kell
két év felkészítés, ha a gyermekeink szorgalmasan látogatták a vallásórát.
A kis- és nagykáté órák nemcsak az ismeretek bővítését szolgálják, hanem
hitet elmélyítő, közösségkialakító, barátságokat ápoló, a vallásos életet
megkedveltető, Isten szeretésére nevelő szerepük is van. Ezért fontos, hogy ne
maradozzanak ki, ne hiányozzanak kátéórákról a fiatalok.
A kiskáté és a Bibliának ismerete ugyanakkor segítség a Heidelbergi Káté
megértéséhez: olyan, mint egy lépcső, ami szükséges ahhoz, hogy az emeletre
feljussunk. A kiskáté könnyebb, rövidebb kérdéseket tartalmaz, kevesebb a
tananyag, így megszokják a kiskátésok azt, hogy rendszeresen tanuljanak meg
egy-két kérdést hétről–hétre, és nem lesz nehéz a Heidelbergi Káté tanulása sem.
A kiskáté alapjában véve a Biblia, a hit lényege, az egyháztörténelem,
ünnepeink és imádságaink dióhéjban való összefoglalása.
Néhány fiatal számára nagy ünnep lesz április 27. Első vizsgájuk, első
bizonyságtételük.
Segítsen benneteket Isten, konfirmándus barátaim, hogy ezt az ünnepélyt
kellemes, felejthetetlen emlékként őrizhessétek mindenkor szívetekben!
Szabó István–János, lelkipásztor
Húsvéti Humor

VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy

Egy kis történet, hogy jobban megérthessük a Nagypéntek titkát
Volt egyszer egy George Thomas nevű ember, aki lelkészként szolgált egy kis
New England állambeli városkában. Az egyik Húsvét alkalmával történt, hogy
vasárnap egy nagy, üres és rozsdás kalitkával ment fel a szószékhez. Az emberek
felhúzták a szemöldöküket, ahogy Thomas testvér beszélni kezdett.
Tegnap, ahogy a városban sétáltam, megláttam egy kisfiút, amint közeledik
egy kalitkát lóbálva a kezében. A kalitka aljában három kis mezei madárka csücsült
dideregve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiúcskát és megkérdeztem:
– Hát neked mid van, fiam?
– Csak néhány öreg madaram – jött a válasz.
– Mit fogsz velük csinálni? – kérdeztem.
– Hazaviszem őket, és szórakozni fogok velük – válaszolta – Incselkedni fogok velük,
kihúzom a tollaikat, hogy így elkezdjenek egymással verekedni. Nagyon jól fogok
szórakozni.

Nagypéntek éjszakáján Arimátiai József fáradtan érkezik haza. A felesége szokás
szerint megkérdezi, hogy milyen napja volt? József elmeséli neki, hogy ma egy Jézus
nevű férfit feszítettek meg, és elment éjfélkor a tanácshoz, hogy a holttestet kikérve, azt
a saját családi sírkamrájába tetesse.
A felesége felháborodva: – Elment az eszed?! Milyen drágák a sírhelyek itt
Jeruzsálemben!
Erre József nyugodtan így válaszol: – Ne aggódj, csak erre a hétvégére kell neki.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Egy vasárnap délután a presbiteri gyűlés bevégeztével a pap az emberekkel még egy
kicsit eldiskurálgat. Az e világi dolgokról a másvilágra fordul a beszéd. A pap ékesen
és meggyőzően beszél a feltámadásról. A többi atyafi áhítattal is hallgatja, csak János
bácsi hümmöget s kételkedve csavargatja a fejét.
– Hát mi az, János bácsi? – szól rá a pap élesen, – maga tán nem hisz a feltámadásban?
– Hiszem én, tiszteletes úr, hogyne hinném, ha egyszer maga mondja – feleli János –
hanem én az én egyszerű eszemmel azt gondolom, hogy az elsők már kezdhetnék, mert
különben későcskén kerül ránk a sor.

– De előbb-utóbb beleunsz majd a madaraidba. Utána mit csinálsz majd?
– Hát szerzek valami macskát, – válaszolta a fiú. – Ők úgyis szeretik a madarakat, majd
odaadom nekik.
A lelkész csöndben volt egy pillanatig.
– Mennyit kérsz azokért a madarakért, fiam?
– Tessék??!!! Miért? Uram, önnek nem kellenek ezek a madarak. Hiszen csak egyszerű
mezei madarak. Nem énekelnek. Még csak nem is szépek!
– Mennyi? – kérdezte a lelkész újból.
A fiúcska ránézett a lelkészre, mintha azt akarná mondani, hogy nem normális, majd
rávágta:
– 10 dollár.
A lelkész benyúlt a zsebébe, kivett belőle egy 10 dolláros bankjegyet, majd beletette a
fiú kezébe. A fiú egy pillanat múlva már el is tűnt. A lelkész felvette a kalitkát és
óvatosan elvitte az utcácska végébe, ahol egy kis füves rész volt egy fával. Letette a
ketrecet, kinyitotta az ajtaját, és gyöngéden kocogtatva a rácsokat, rávette a madarakat,
hogy kijöjjenek, szabaddá téve ezzel őket.
Nos, ez megmagyarázta a szószékre felvitt üres kalitkát, de aztán a pásztor
tovább folytatta történetet.
Egy nap Sátán és Jézus beszélgettek. A Sátán pont az Éden kertjéből jött, és
büszkén, dölyfösen pöffeszkedett.
– Igen, uram, megszereztem az összes embert ott lent. Felállítottam egy csapdát, olyan
csalit használtam, amiről tudtam, hogy nem fognak tudni ellenállni. És mindet
megfogtam!
– Mit fogsz velük csinálni? – kérdezte Jézus.
A Sátán így válaszolt:
– Oh, szórakozni fogok velük. Megtanítom, hogy hogyan házasodjanak össze, és
hogyan váljanak el egymástól; hogyan gyűlöljék és bántsák egymást; hogyan igyanak,
cigarettázzanak és átkozódjanak. Megtanítom nekik, hogy hogyan kell fegyvereket
gyártani és bombákat, és hogyan kell ölni. Nagyon jól fogok szórakozni!
– És ha már mindezt megunod, mit teszel velük? – kérdezte Jézus.
– Ó, hát megölöm őket. – büszkélkedett Sátán.
– Mennyit akarsz értük? – kérdezte Jézus.
– Ó, neked nem kellenek ezek az emberek. Teljesen értéktelenek. Ha megveszed is
őket, gyűlölni fognak. Leköpnek, átkoznak és megölnek majd. Neked igazából nem
kellenek ezek az emberek!
– Mennyi? – kérdezte Jézus megint.
A Sátán gúnyosan Jézusra mosolygott és így szólt:
– A véred, az összes könnyed és az egész életed.
Jézus így szólt:
– MEGEGYEZTÜNK!
Aztán kifizette az árat... Így lettek szabadok az emberek.
A pásztor felemelte a kalitkát, kinyitotta a szószék ajtaját és lejött a pulpitusról.
Forrás: reformatus–veresmart.blog.hu

Gyülekezeti események - Temetés
Március 8-án temettük Szabó József testvérünket, aki 55 év földi küzdelem után
megpihent. A temetésen az Zsolt 89,48-49 volt a bennünket vigasztaló ige.
Március 15-én kísértük el utolsó útján Bokor Józsefné sz. Hídi Júlia
nőtestvérünket, akinek Isten kegyelme 81 földi esztendőt ajándékozott. Az igehirdetés
a 23. Zsoltár verseiből hangzott a gyászolókhoz.
Március 26-án vettünk búcsút Pálfi Istvánné sz. Keszeg Anna nőtestvérünktől,
aki 57 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének. Isten vigasztaló igéje a Jób 2,10b
alapján szólt a gyülekezethez.
Március 26-án helyeztük nyugalomra a feltámadás napjáig Pataki Miklós
testvérünk testét, akit 88 éves korában hívott haza az Élet Ura. Isten a Zsolt 56,4-5
versei által kereste a gyászolók szívét.
Április 6-án kísértük el a minden élők utolsó útján Dénes Józsefné sz. Gergely
Zsuzsanna nőtestvérünket, aki 79 évi fáradozás után Isten akaratából hazatért. A
lelkipásztor a Galácia 4,18a igevers alapján bátorította gyászoló szeretteit.
Április 10-én adtuk át az anyaföldnek Bereczki János testvérünk portestét, aki
74 esztendő után távozott szerettei köréből. A temetésen a Zsolt 37,3-5 által üzent Isten
a vigasztalódást keresőknek.
Adjon Isten a bánatos szívű gyászolóiknak bőséges vigasztalást Szentlelke és
Igéje által, erős hitet és reménységet, hogy a feltámadás ajándékában mindnyájan
részesülünk!

FONTOSABB PRESBITERI HATÁROZATOK
48/2013, 31/ 2014 – Egyházfenntartó járulék
Presbitérium egyhangúlag kimondja, hogy akinek elmaradása van, az elmaradás
pillanatától, ha soha nem fizetett, akkor 18 éves korától kell fizessen, a folyó év
fenntartói járulékát annyiszor, ahány év elmaradást fizet. A folyó évet nem ér rá
következő évben kell kifizetni, ahogy az adót sem utólag fizetik a néptanácsnál.
6/ 2014 – Virrasztók időpontja
A virrasztók novembertől márciusig 19 órától, áprilisban 20 órától, májustól
augusztusig 21 órától és szeptembertől októberig 20 órától lesznek.
7/2014 – Földbérlések
Ezentúl a földek és kaszálók árverezése szeptember első vasárnapján lesz, a bért a
használat évében, április 30-ig kell kifizetni.
53/ 2014 – Temetői rendszabás
A temetőben bármilyen munkálatot (pl. sír öntetése) csak az végeztethet, aki szándékát
előzőleg a lelkipásztori hivatalban bejelenti, a lelkipásztortól igazolást kap, hogy
napirenden van a fenntartói járulék fizetésével, és a gondnok a temetőben számba vette
a rend betartását.

Hirdetések
* A márciusi perselypénz 1866 lej volt. Köszönjük a gyülekezeti tagjaink
adományát!
* A volt pékség épületében új irodát rendeztünk be, Ifj. Antal József több
napon át tartó önkéntes munkájával. Kérjük híveinket, hogy a hivatali időben
forduljanak bizalommal Keszegh tiszteletes asszony tisztviselőnkhöz akár
fenntartói járulék fizetésével, vagy más anyagi ügyekkel.
* Köszönjük a konfirmálóknak és szüleiknek az 50 lejes aranykönyvi
adományokat (összesen 550 lej) és az egyházunk számára a konfirmálásra
ajándékozott új palástot!
* Köszönjük Varga Istvánnak a templom számára ajándékozott mikrofonokat!
* Nagyon sok adományt és közmunkát kell megköszönnünk az épülő
ravatalozóház és gyülekezeti ház kapcsán. Utolsó lapszámunk megjelenése óta
2870 lej adományt kaptunk a ravatalozóra: Magó Ferenc176 100 lej, Szabó
János594 500 lej, Végh János442 100 lej és 10 liter bor, Keszeg József525 100 lej,
Balázs Katalin38 100 lej, Réti István407 200 lej, Vásárhelyi János153 100 lej, Id.
Szabó Lajos155 100 lej, Ifj. Szabó Lajos155 100 lej, Varga István158 100 lej,
Szabó András566 100 lej, Id. Antal Anna566 50 lej, Imre Anna333 100 lej, Keszeg
István340 100 lej, Vásárhelyi Andor349 50 lej, Hídi Ferenc414 100 lej, Névtelen
adakozó 220 lej, Keszeg Erzsébet502 150 lej, Antal Anna150 50 lej, László
Anna355 50 lej, Végh András768 100 lej, Özv. Réti Katalin212 100 lej, Özv.
Tamási Erzsébet804 100 lej és Tamási Pál805 100 lej. A közmunkázók listáját
ebben a lapszámban is folytatjuk: Március 8-án a temetőben munkálkodtak:
Bódi Sándor770, Székely Király Márton274, Horváth Gyula297, Réti István555,
Dombi Márton2, Szabó András578, Szabó Ferenc323, Agócs Attila Magyarország,
Szász Ferenc582, Varga Jenő130, Szabó András530, Antal József618, Hídi
András324, Ifj. Hídi András324, Vásárhelyi Ferenc585, Szabó Imre251, Molnár
Sándor251, Hídi Imre764, Szász András428, Keszeg József324, Szentgyörgyi
István11, Rațu Vasile742, Réti Mihály655, Keszeg István635, Hídi Imre445. Március
20-án: Szabó Imre251, Ifj. Pataki János, Keszegpál János, Csapó Marian és Hídi
Imre445. Március 22-én (erdő): Balog Elemér517, Keszeg Ferenc652, Keszeg
Gellért652, Szász Ferenc582, Bara János170, Szabó Ferenc323, Réti János673,
Keszeg Csaba277, Végh János442, Vásárhelyi Ferenc585, Hídi Mihály459, Varga
Ferenc493, Pataki István360, Id. Szakács József339, Ifj. Szakács József339, Keszeg
József775, Szabó András530, Hídi Imre445, Csog József, Szabó István János.
Április 5-én (temető): Horváth Gyula297, Keszeg József374, Réti István555,
Keszeg Imre406, Szabó Imre251, Keszeg Bandi401 és Hídi Imre445. Isten áldja
gazdagon akik adományaikkal, munkával hozzájárulnak a gyülekezetünk épüléséhez!

* Isten segítségével a 9 körzetből 8-at (433 családot) meglátogathattunk. Ezt a
szolgálatot folytatni kívánjuk a kiskonfirmálás után.
*Akik a tavaly fizetést kaptak, a tavaly levont adójuk 2%-át átirányíthatják egy
non-profit szervezetnek vagy éppen az egyházközségünknek is. Nyugdíjasok
esetében erre nincs lehetőség. Nem újabb kiadást jelent ez senki számára, a már
levont adó sorsáról dönthetünk és irányíthatjuk jótékony célra ilyen módon.
Részletesebb információért és 230-as nyomtatványért forduljunk a
lelkipásztorhoz. MÉG VAN NÉGY HÉT A HATÁRIDŐBŐL, MÉG NEM KÉSŐ!
* Szilágyi András, balesetet szenvedett gyülekezeti tagunk számára
meghirdetett perselyes adakozáson március 16-án 1100 lej gyűlt össze, melyet a
lelkipásztor a gondnokkal együtt átadott a családnak. Szeretetettel köszönik a
támogatást és imádságainkat – nagyon szép gyógyulást tapasztaltak meg Isten
kegyelméből. Kívánjuk az egész gyülekezet nevében, hogy továbbra is Isten
gondviselését érezhessék meg minden napon!
* Április 27-én kiskonfirmációi ünnepélyt tartunk, a kiskátésok bizonyságot
tesznek arról, hogy mit tanultak az első felkészítő év alatt, és megkezdhetik a
Heidelbergi Káté tanulmányozását.
* Szeretettel kérjük egyháztagjainkat, hogy a temetőnkben őrizzék meg a rendet
és tisztaságot. Szemetet csak a táblával megjelölt helyre dobjanak, ha nem
lehetséges zsákban elvinni a temetőből, és lehetőség szerint száraz időben
égessék el az elszáradt koszorúkat! A temetőnk is tükre a gyülekezetnek, az erre
járó idegen a temetőben járva véleményt alkothat gyülekezetünkről, falunkról.
* Gyülekezeti lapunk, a VáGáNy, ingyenes és megfizethetetlen. Támogatók
segítségét viszont szívesen fogadjuk, 800 példány nyomtatási költségeit kell
havonta kifizetnünk. A templom két kijáratához elhelyezett perselybe az utolsó
lapszám megjelenése óta összesen 316 lej gyűlt össze. Köszönjük szíves
adományaikat!
* A VáGáNy interneten is megtalálható. Elszármazott szeretteink, máshol élő
ismerőseink az Erdélyi Református Egyházkerületünk honlapján is olvashatják:
http://www.reformatus.ro/kiadvanyok.html
* A lelkipásztor Facebook oldalán (Istentiszteletek követői csoport)
megtalálhatóak a vasárnapi istentiszteletek hangfelvételei, bíztatjuk híveinket,
bátran töltsék le, hogy azok is meghallgathassák, akik nem jutnak el a
templomba.
* A helyi RMDSZ és Női Szervezete nagy szeretettel vár mindenkit Húsvét első
napján, vasárnap du. 17 órára a Húsvéti Zsongás című előadásra. Fellépnek
gyermekeink és fiataljaink: Friss Karézó két néptánccsoportja Vásárhelyi János
tanár vezetésével, a gálfalvi színjátszó társulat vígjátékokat mutat be, énekel
Balog Orsolya és furulyázik a gyermekcsoport, Ozsvát Iluska tanítónő
irányításával. Jöjjünk el együtt ünnepelni! A gyermekeket csokitojásvadászat
várja!
Szabó István János lelkipásztor

