GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE

Vámosgálfalvi Református Egyházközség
Lelkipásztor: Szabó István János
Postacím: 547255 Gănești, nr. 270. jud. MS
Telefon: 0265-425-126, 0740-69-65-18.
E-mail: vamosgalfalva@yahoo.com
Iroda programja keddtől péntekig 9-12, csütörtökön délután is 16-18-ig.
Gyülekezeti alkalmaink:
* Istentiszteletek: Vasárnap délelőtt 11 és délután 15 órától.
* Vallásóra: Pénteken 15 órától
* Magvető kórus: Pénteken 18 órától
* I. éves konfirmációi előkészítő: Szombaton 14 órától
* II. éves konfirmációi előkészítő: Szombaton 15 órától
* Ifjúsági bibliaóra: Vasárnap 17 órától
* Nőszövetségi bibliaóra: Csütörtökön 18 órától

VáGáNy – A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor.
Istentiszteletek alapigéi
Dec. 24. SZENTESTE „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek
éjszaka a nyájuk mellett. És íme, az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta
őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt: Ne
féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek” Lk. 2,8-20
Dec. 25. KARÁCSONY I. de. „Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és
igazsággal.” Jn. 1,14
Dec. 26. KARÁCSONY II. de. „Aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt?” Róm. 8,32
Dec. 25. KARÁCSONY III. de. „Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és
igazsággal... Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén
van, az jelentette ki őt.” Jn. 1,14-18
Dec. 29. vas. de. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mt. 11,28
Dec. 31. ÓÉV. du. „Sámuel pedig vett egy követ, felállította Micpa és Sén között, és
elnevezte Eben Háézernek, mivel azt mondta: Mindeddig megsegített minket az ÚR!”
1Sám. 7,12
Jan. 1. ÚJÉV. de. „Adj azért szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja igazgatni népedet, és
választást tudjon tenni a jó és a gonosz között.” 1Kir. 3,5-15
Jan. 5. vas. de. „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus
Krisztus.” 1Kor. 3,9-15
Jan. 12. vas. de. „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, feddj,
buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” 2Tim. 4,2
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Imahét a Krisztus-hívők egységéért
2014. január 19-26.
Hát részekre szakítható-e Krisztus?
1Kor. 1,1-17 alapján
Évről évre, már 106 éve egyre több gyülekezet megszervezi az
egyetemes imahetet. Az egyesült államokbeli Paul Wattson anglikán pap
által elindított mozgalom áldásait tapasztalja meg az imahetek alkalmával
sokszázezer keresztyén szerte a világon. Paul Wattson úgy választotta a
dátumot – január 18–25. –, hogy az imádságok egybeessenek Péter
apostol székfoglalása és Pál apostol megtérése ünnepével, és mivel
vasárnaptól vasárnapig szokták tartani, néhány nap különbség lehet az
eredetileg meghatározott dátumokhoz képest.
Minden évben egy-egy ország egyházai felvállalják, hogy
összeállítják az imaheti témát, programot, igéket. Az idei Imahét
imádságos anyagát a Kanada készítette.
A Kanadában élő keresztyének azt kérték, hogy a világ
keresztyénei az idei imahéten 1Kor. 1,1-17 igeszakasz üzenetén
gondolkodjanak el az Egyházról, az összetartozásról, az ökumenéről.
Természetesen, amit Pál apostol Korintusba írt, az elsősorban az ott
élő, ottani keresztényeknek szólt. A Szentlélek évezredeket átívelő terve
révén mégsem az lett ennek a levélnek a sorsa, mint általában a leveleké,
hogy miután elolvasták a címzettek, a levélben említett ügyeket
befejezettnek tudva, tudomásvétellel, iktatószámmal ellátták és irattárba
helyezték. Isten maga akarta a korinthusiaknak írt levélben leírtakat
közkinccsé tenni az egyházban, hogy a későbbi nemzedékek tanuljanak és
okuljanak abból, sőt erősödjenek a Jézus Krisztusban való hitben, a tiszta
erkölcsben, az összetartozás testvéri tudatában.
Az imahéten naponként kiemelten találkoznak a hívő közösségek
Pál apostol levelének egy-egy tanácsával, útmutatásával. A 8 nap
alkalmainak vezérfonala, hogy a Jézus Krisztusban hívők Isten egy népévé
válnak, mert közelebb kerülnek Istenhez a Szentlélek terve szerint. Pál
apostol gondolatai naponta egy-egy mai problémát juttatnak eszünkbe,
mert arról szól az apostol, hogy az egyház hiánytalanul megkapta Isten

minden kegyelmi ajándékát. Az egyház a Jézussal való közösségben
elsősorban az igében lett gazdag. Az egyház kincse kétezer éven át az
igehirdetés volt. Az egyházat azonban csak Isten hűsége tartja egyben. Az
egyház Istené. A közösség pedig arra törekedjék, hogy Istené is maradjon.
Van egy határidő is, mely Isten hűségének tartósságára mutat.
Számunkra ez a határidő az életünk vége. De a hívő közösségre, az
Egyházra a hűségnek ez az ígérete Jézus Krisztus napjáig érvényes, tehát
mindaddig, amíg csak Jézus Krisztus újra meg nem jelenik, és vissza nem
tér dicsőségben. Isten népe ebben az ígéretben is egységben maradhat. S
most azzal az áldáskívánással nyújtjuk át a 2014. évi imahét programját a
különböző felekezetek hívő közösségeinek, hogy ez segítse az egyház
népét, hogy egy lépéssel közelebb kerülhessünk Jézus terve valóra
váltásához: „mindnyájan egyek legyenek” (Jn. 17,21).
Legtöbb
helyen
szokássá
vált,
hogy
az
imahétre
vendéglelkipásztorokat hívnak meg igét hirdetni. A vámosgálfalvi
gyülekezet felvállalta azt, hogy vendégeket hív, és ebédhez is szívesen lát
lelkipásztorokat családjukkal együtt. Amíg ez így van, addig a szép
hagyomány szerint
évről
évre
megtarthatjuk
az
imahetet
vendéglelkipásztorok szolgálataival.
Adja Isten, hogy ez az imahét is a mi lelki meggazdagodásunkhoz
vezessen, és közelebb vigyen Istenhez és a felebaráthoz!
VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy

FONTOSABB PRESBITERI HATÁROZATOK
– A konfirmálás 2014-ben is Virágvasárnap lesz.
– Nincs kivétel, az egyházfenntartói járulékot minden 18 évet
betöltött egyháztagnak fizetnie kell.
– A virrasztók időpontja: novembertől márciusig 19 órától,
áprilisban 20 órától, májustól augusztusig 21 órától és
szeptembertől októberig 20 órától lesz. A lelkipásztor a
temetés előtti napon a kántorral együtt megy a virrasztóba és
nem délben. Temetés után – amennyiben tort rendez a
család, a lelkipásztor és kántor énekkel és imádsággal nyitja
meg azt.
– Aki most január végéig nem fizeti ki a tavalyi bérelt föld
vagy kaszáló árát, nem dolgozhatja meg 2014-ben, és
adóssága tartozásnak számít. Ezentúl a földek és kaszálók
árverezése szeptember első vasárnapján lesz, a bért a
használat évében, április 30-ig kell kifizetni.

Hirdetések
* Köszönjük a gyülekezet kántálási és legátusnak szánt adományát.
Kántálás összege 9516 lej volt, a legátusnak 3153 lej gyűlt össze.
Részletesen a táblázatban olvashatjuk az adományokat:
Körzet
I.
II.
III.
IV.

Egyházközség
1407
1062
1335
917

Legátus
397
337
350
370

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

992
1630
575
811
787

357
513
243
282
304

* A V á G á N y interneten is megtalálható. Elszármazott szeretteink,
máshol élő ismerőseink a www.vamosgalfalva.ro honlapon, valamint az
Erdélyi Református Egyházkerületünk honlapján is olvashatják:
http://www.reformatus.ro/kiadvanyok.html
* Gyülekezeti lapunk, a V á G á N y , ingyenes és megfizethetetlen.
Támogatók segítségét viszont szívesen fogadjuk, 700 példány nyomtatási
költségeit kell havonta kifizetnünk. Köszönjük az eddig nyújtott szíves
adományokat!
* 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.
*

2014-ben az úrasztalát a következő családok terítik meg:
Hidi Imre
Keszeg István
Varga Jenő
Bara János
Vég András
Keszeg János
Hidi Imre
Ferencz András

IMAHÉT
BÖJTFŐ
HÚSVÉT
PÜNKÖSD
ÚJKENYÉR
REFORMÁCIÓ
ADVENT
KARÁCSONY

2014. JANUÁR 26.
2014. MÁRCIUS 9.
2014. ÁPRILIS
20.
2014. JÚNIUS
8.
2014. AUGUSZTUS 31.
2014. NOVEMBER 2.
2014. NOVEMBER 30.
2014. DECEMBER 25.

Már 2015-re is iratkoztak a híveink. Sokan szeretnének az úrasztalára
adakozni. Javaslatom, hogy mint sok más gyülekezetben történik, a kenyér
és bor mellett pénzbeli úrasztali adományt is lehessen adni. Így egy
ünnepen bárki és mindenki adakozhat az Úrasztalára. Az adományokat év
végén – akárcsak előző szolgálati helyemen jótékonyságra (beteg
megsegítése) vagy éppen az úrasztali klenódiumok restaurálására lehet
fordítani.
Szabó István János lelkipásztor

Kiadások: A 3 alkalmazott fizetése 28516, útiköltségek 1445,
épületek biztosítása 1381, telefon 1138, áram és földgáz 4240, irodaszerek
428, szolgáltatások, protokoll 884, karbantartási kiadások 50665, központi
járulék 5183, erdőőrzés 555, más kiadások. Összes kiadás 2013-ban
94435,72 RON.
Költségvetés 2014-re
Kötelező fizetnivalók: alkalmazottak fizetése 31500 RON.
Központi járulék 10000, biztosítások 1500, telefonra előirányzunk 1200
lejt, villanyáramra és gázra 6500 (benne van a templom is), karbantartásra
30000, útiköltségekre 1500, irodaszerekre 1000, protokollra 500,
erdőőrzésre 700, diakóniára 500, más kiadásokra. Összes fizetnivaló: 87700.
Remélt bevételek: egyházfenntartói járulék 46000, perselypénz
11000, adományok 8000, kántálás 10000, más bevételek. Összesen 88500.
A fenntartói járulék 40 lej marad egy személynek, ne emeljük.
Mindenhol több a fenntartó járulék, Palatkán 90 lej volt. Mi ennyiből ki
tudunk jönni, de aki szűken vet, szűken is arat. Épületeket kellene
megjavítani, 3-at is, megszólják az egyházat, hogy nagy gyülekezet, és nem
teszi rendbe ingatlanjait. Ha lesznek önkéntes adományok épületek javítására, ha
valakit a szíve arra indít, adhat külön javításra is adományt, és akkor nem kell
emeljük a járulékot. Fontos lenne, hogy ne maradjanak el a hívek a fenntartói
járulék kifizetésével. Sajnos 2012-re még 150 család, 2013-ra 318 család nem
fizette ki az elmaradását.

5. Tervek
Családlátogatás, vallás-, káté-, ifjúsági-, felnőtt-, nőszövetségi
bibliaórák tartása, falutalálkozó szervezése, épületek megjavítása,
ravatalozó létrehozása.
6. Köszönet
Kurátornak és presbitériumnak a körzetek évente többszöri
meglátogatásáért, a kántálás megszervezéséért, az egyházépítő munkájukért.
Gyülekezeti tagoknak: pénzbeli adományokért. Közmunkáért.
Köszönet az egész gyülekezetnek, hogy mindent megtesznek azért, hogy a
lelkipásztor és családja igazán jól tudja érezni itt magát. Ajándékok és
munka általi segítség is mind a gyülekezet szeretetét fejezi ki, és ameddig
ezt érzi a lelkipásztor, addig itthon érzi magát, és értelmét látja a
szolgálatának. Név szerint nem is lehet felsorolni azokat, akik szeretettel
fogadták a lelkipásztort. Szívből köszönjük, és boldog új évet kívánunk
mindenkinek!
Szabó István János lelkipásztor

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
2014. január 19-26.
Hát részekre szakítható-e Krisztus? (1Kor 1,1-17)
1. nap: - január 19. vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Szabó István János

Együtt… Szentek vagyunk
2Móz 19,3-8 Papok királysága és szent nép lesztek.
Zsolt 95,1-7 Mi pedig legelőjének népe vagyunk.
1Pt 2,9-10 Egykor nem az Ő népe voltatok, most pedig Isten népe
vagytok.
Mt 12,46-50 „Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én
fivérem, nővérem és az én anyám.”
2. nap: - január 20. hétfő 17 óra

Igét hirdet: Tőkés Attila, Geges

Együtt… Egymásnak hálát adunk Isten kegyelméért
5Móz 26,1-11 Az Úr kihozott bennünket Egyiptomból.
Zsolt 100 Adjatok hálát Istennek, áldjátok nevét!
Fil 1, 3-11 Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem
rólatok.
Jn 1,1-18 A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.
3. nap: - január 21. kedd 17 óra

Igét hirdet: Fazakas Csaba, Sövényfalva

Együtt… Semmilyen lelki ajándékban nincs hiányunk
Jób 28,20-28 Íme az Úr félelme a bölcsesség.
Zsolt 145,10-21 Kinyitod a kezedet, és betöltesz minden élőlényt
kegyelmesen.
Ef 4,7-13 A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának
mértéke szerint adatott.
Mk 8,14-21 Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek?
4. nap: - jan. 22. szerda 17 óra

Igét hirdet: Péterfi Sándor, Küküllődombó

Együtt… Megerősítjük, hogy Isten hűséges
JerSir 3,19-26 Szeret az Úr, azért nincs még végünk.
Zsolt 57,7-11 Isten hűsége a fellegekig ér.
Zsid 10,19-25 Mert hű az, aki ígéretet tett.
Lk 1,67-75 Meglátogatta népét az Úr, és váltságot szerzett neki.

5. nap: - január 23. csütürtök 17 óra Igét hirdet: Nagy Ferenc, Szőkefalva

A lelkipásztor beszámolója a 2013-as esztendőről

Együtt… Közösségbe vagyunk elhívva
Ézs 43,1-7 Veled vagyok.
Zsolt 133 Ó mily szép, és mily gyönyörűséges, ha a testvérek
egyetértésben élnek!
1Jn 1,3-7 Közösségünk van egymással.
Jn 15,12-17 „Ti barátaim vagytok.”

Elhangzott a 2014. január 5-i egyházközségi közgyűlésen

6. nap: - jan. 24. péntek 17 óra

Igét hirdet: Barticel Kiss Emese, Borszék

Együtt… Keressük a megegyezést
Bír 4,1-9 Ha velem jössz, elmegyek.
Zsolt 34,1-14 Keressétek a békét, és kövessétek.
1Kor 1,10-15 Ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel
igazodjatok egymáshoz.
Lk 22,24-30 Ezután versengés is támadt közöttük.
7. nap: - jan. 25. szombat 17 óra Igét hirdet: Barticel Kiss Krisztián, M.hévíz
Együtt… Krisztushoz tartozunk
Ézs 19,19-25 Az Isten Megváltót küld népének.
Zsolt 139,1-12 Hová menjek, lelked elöl?
1Kor 12,12-26 Ha szenved az egyik tag…Ha megbecsülésben részesül az
egyik tag…
Mk 9,38-41 Aki nincs ellenünk, az mellettünk van.
8. nap: - jan. 26. vasárnap 11 óra Igét hirdet: Ősz Sándor Előd, Kolozsvár
Együtt… Hirdetjük az evangéliumot
Ézs 61,1-4 Az Úrnak lelke elküldött, hogy örömhírt vigyek.
Zsolt 145,1-7 Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet.
1Kor 15,1-8 Hirdettem nektek az evangéliumot, amelyet be is fogadtatok
Lk 4,14-21 Ma beteljesedett ez az írás fületek hallatára.
VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy

Köszönjük az imaheti vendégeinket ebédre hívó
vendégszeretetet a következő családok részéről: Szentgyörgyi
János, Keszeg Csaba, Hidi Imre, Szabó András, Szabó János,
Szentgyörgyi András és Balog Elemér.

1. Népmozgalmi adatok
2013. január 1-én 1016 lélek volt. 2013. december 31-én 1006 lélek
van (474 férfi és 532 nő). Ebből felnőtt, egyházfenntartó tag 870, a többi
hátralékos vagy gyermek. (Apadtunk 18 lélekkel. Keresztelés 9, Temetés
27, Esketés 3, Konfirmált 13, Beköltözött 4, Kiköltözött 1, Betért 5, Kitért
0.) Családok száma 509.
2. Gyülekezeti események
Az istentiszteletek megtarttattak, összesen 130 istentisztelet, ezen
kívül temetés, esketés, felnőtt és nőszövetségi bibliaóra, ifjúsági bibliaóra és
más szolgálatok.
2013. augusztusában Keszegh András lelkipásztor, 19 év szolgálat
után nyugdíjba vonult.
Fazakas Csaba, sövényfalvi lelkipásztor a beszolgáló lelkésze a
gyülekezetnek (szept.-nov.).
December 1-től Szabó István János a gyülekezet új, megválaszott
lelkipásztora.
Karácsonykor megjelent gyülekezeti lapunk, a VáGáNy első száma.
3. Adományok – a közgyűlésen felolvastattak az Aranykönyvből.
A perselypénz 8555 RON volt.
A közmunkát is adományként tartjuk nyílván. Sokan nem sajnáltak
fáradságot és időt, hogy az új lelkészt felújított parókiával és szép udvarral
várják. Hálás köszönetünk mindenkinek!
Köszönjük a névtelenül, az Úrasztalára hétről hétre elkészített friss
virágot azoknak, akik szívügyüknek érzik, hogy istentiszteletünket ez által is
szebbé tegyék.
4. Pénzügyek
2013. december 31-én 15580,16 új lej készpénz van. Bankban
13701,94 új lej van.
Kimutatás a 2013-as pénzforgalomról.
Bevételek: Fenntartói járulék összesen 45801 lej. Perselypénz 8555
lej. Adományok 5385. Más (kántálás, elmaradt templomjavítás, bérek)
19975. Összes bevétel 2013-ban: 79716,46 RON.

