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VáGáNy

– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti

lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor.
Megjelenik Keszeg Árpád támogatásával.
Istentiszteletek alapigéi
Jún. 8. PÜNKÖSD I. de. „De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig.” ApCsel. 1,8
Jún. 9. PÜNKÖSD II. de. „Ezek mindnyájan egy szívvel lélekkel, kitartóan imádkoztak az
asszonyokkal és Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.” ApCsel. 1,12-14
Jún. 10. PÜNKÖSD III. de. „De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés,
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” Gal. 5,22-23
Jún. 15. Szentháromságvasárnap de. „Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem
lehet elrejteni. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a
lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban. Úgy tündököljék a ti
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei
Atyátokat.” Mt. 5,14-16
Jún. 22. vasárnap de. „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a
prófétákat. Nem eltörölni, hanem betölteni jöttem.” Mt. 5,17-20
Jún. 29. vasárnap de. „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Aki öl, méltó az
ítéletre. Én pedig azt mondom, hogy ha valaki haragszik atyjafiára, méltó az ítéletre; aki
pedig azt mondja az atyjafiának: „Ostoba!”, megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön;
aki meg ezt mondja: „Bolond!”, méltó a gyehenna tüzére.” Mt. 5,21-26
Júl. 6. vasárnap de. „Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom:
Mindenki, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében.” Mt.
5,27-32
Júl. 13. vasárnap de. „Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan, az
Úrnak tett esküidet pedig teljesítsd! De én azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek…
hanem beszédetekben az igen igen, a nem nem legyen, mert ami ennél több, az a gonosztól
van.” Mt. 5,33-37
Júl. 20. vasárnap de. „Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig
azt mondom nektek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki téged arcul üt jobb felől,
fordítsd feléje a másik arcodat is.” Mt. 5,38-42
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Válaszút
Így hívnak egy Kolozsvár közelében fekvő települést, de a cím nem az
ottani eseményekről akar tudósítani, sokkal inkább a Vámosgálfalván első
alkalommal megrendezett, nagy sikernek örvendő Vakációs Bibliahétről.
A KOEN Alapítvány évek óta kidolgozza a nyári vakációs bibliahét
programját, nekünk is nagy segítség volt az öt napra előkészített színdarab –
bibliai történet – ének – játék – kézimunka egyveleg, ami által a gyermekek
figyelmét egy hétig Istenre, a hit hőseire, valamint egymás-, azaz embertársaink
felé irányíthattuk.
Válaszútnál álltak a gyermekek ezen a héten: Válaszút az egész életünk:
fontos döntéseket kell hoznunk mindegyre. Jó vagy rossz úton megyünk-e
tovább? Melyik út a jó, honnan ismerhető fel a helyes út? Hogyan lehet azon a
vágányon maradni, amely az Életre visz? – hogy gyülekezeti lapunk nevét is
belefogalmazzam a hét tanításába… Mit válasszunk: a televíziót nézzük otthon,
vagy jöjjünk vallásórára Istenről hallani és Tőle tanulni? Üljünk a számítógépes
játék előtt vagy tegyünk jót valakivel, aki a szomszédunkban él és egyedül van?
Annyiszor kell dönteni, és olyan könnyű rosszul dönteni!

Naponta 60-70 gyermek, 10 konfirmált fiatal és 6 felnőtt örvendezhetett
együtt Isten kegyelmének és szeretetének.
Nóét bolondnak nézték, mert Istenre hallgatott, engedelmes volt és
jutalmául az életét és a vele levők életét nyerte el. A tanítás: légy okos, hallgass
Isten szavára! Bízzál az Úrban és tégy jót! Zsolt. 37,3a

Gedeon, noha kicsinynek tartotta magát, és félt, Istenben bízva
bátorságot kapott. Megtanultuk, hogy ha Istenben bízunk, velünk lesz minden
feladatunkban. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Róm. 8,31
Ruthnak hűség az erénye, alázatos szíve-lelke, énekeltük. Vesztesként
kezdve is győztes lehetsz, Isten törődik veled. Minden gondotokat őrá vessétek,
mert neki gondja van rátok! 1Pét. 5,7
Dávid kicsi és gyenge volt Góliáthoz képest, de vele volt Valaki, aki
erősebb és nagyobb a góliátoknál is, akit Dávid őriző pásztorának hívott. A mi
fegyvereink Istentől vannak, a nevük hit, jóság, szeretet! Ha az Urat hívjuk
segítségül, erőssé tesz. Legyetek erősek és bátor szívűek! Zsolt. 31,25
Ötödik nap Dávid alázatosságáról és engedelmességéről hallottunk, aki
Jézus Krisztust juttatta eszünkbe. Őt kigúnyolták, megalázták, a keresztfán a
halált is vállalta, mert így szeretett minket. Azt tette, amiért Isten elküldte Őt,
megszabadított és örök életet adott. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és
aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Luk. 18,14
Köszönjük
munkatársainknak
és
segítőinknek a sok ráfordított időt, fáradozást,
áldozatot és szeretetet: Keszeg Csilla, Keszeg
Zita, Ozsváth Iluska, Szabó Rozika, Szabó
Gyula, Végh Enikő, Keszeg Orsolya, Keszeg
Boglárka, Keszeg Ildikó, Keszeg Kimberly,
Nagy Eszter, Nagy Izabella, Németh Dalma,
Pataki Tímea, Réti Ingrid, Szabó Edit Edina,
Szabó Irén Margit, Varga Beáta. Köszönjük az
iskolánk vezetőségének, hogy a tornatermet és
két tantermet egész héten rendelkezésünkre
bocsátott, ennyi gyermekkel nem is lehetett
volna az imateremben foglalkozni.
Reméljük, jövőre már gyülekezeti
házunk nagy terme is készen fog állni
a népes gyermektábor befogadására!
Jövőre,
ha
Isten
éltet,
mindenkit
visszavárunk!
Hívjuk
azokat is, akik az idén elmaradtak:
együtt lenni jó!
Szabó István János lelkipásztor

* A kis- és nagykátésok július
8-12 között Maroshévízen
vettek részt lelkipásztoruk
vezetésével a bibliatáborban.
Élményekkel meggazdagodva
térhettek haza, reméljük,
jövőre mindenki a csoportból
részt tud venni.
* 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. 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.

Keresztelés

Gyülekezeti események

Július 6-án a keresztség sákramentumában részesítettük Nagy Tamás
Józsefet, Nagy József Attila és Ildikó gyermekét. Isten áldja az Ő seregének új
tagját és családját!
Temetés
Június 9-én temettük el Szász Dezső testvérünket, 53 éves korában. A
vigasztalás a 1Móz 6,3a alapján hangzott a gyászoló gyülekezetnek.
Június 12-én Szász János testét helyeztük 67 év földi vándorlás után a
feltámadásig nyugalomra az anyaföldbe. Az 1Thessz 4,13-18 vigasztalása
hangzott a koporsó mellett.
Június 18-án hívta Isten haza Szabó (sz. Réti) Ilona nőtestvérünket „jó
vénségben és betelve az élettel”, 102 évesen. A 103. Zsoltár hirdette a
gyülekezetnek Isten kegyelmét és jótéteményeit.
Július 19-én Dombi (sz. Réti) Anna tért haza Mennyei Urához 79
esztendőt betöltve. A Jób 16,22-23 hangzott alapigeként a gyászoló
gyülekezethez.
Szabó István János lelkipásztor

Hirdetések
* Az júniusi perselypénz 1942 lej volt. Köszönjük a gyülekezeti tagjaink
adományát!
* Utolsó lapszámunk megjelenése óta 925 lej adományt kaptunk a ravatalozóra:
Dézsi Juliánna787 50 lej, Bara Iluska354 50 lej, Szász Ferenc580 100 lej, Ifj. Szász
Ferenc580 100 lej, Szász János581 50 lej, Névtelen adakozó 150 lej, Pataki
Rózália512 100 lej, Tóth Mária 100 lej, Birtalan József384 100 lej, Kádas Sára257
50 lej és Szántó Tibor56 75 lej. Isten gazdag áldása legyen minden segítőkész
adakozón!
* Elhunyt felesége, Szabó Erzsébet (Zsóka) emlékére Szabó András a Vágány
támogatására egy tonert ajándékozott. Szeretettel köszönjük ajándékát, Isten
vigasztalja őt és családját!
* Sokan fejezik ki megelégedésüket a gyülekezeti házunkon (kultúr) végzett
javításokkal kapcsolatosan. Köszönjük ezeket a visszajelzéseket, nagyon fontos
tudni, hogy a gyülekezet értékeli a munkát. Azt is szükséges megmondani, ha
valami nem jó, hogy javítsunk rajta, és azt is, ha valami sikeres.

Itt kell megköszönnöm azoknak, akik a munkálatok elvégzése után az ablakokat
megtakarították, a vasajtót, kapukat lefestették: Keszeg Anna, Keszeg Csilla,
Szabó Evelyn, Szabó Irénke, Szász Ibi, Szász László, Szász Irénke, Varga
Melinda és, természetesen, Hídi Imre gondnok.
Köszönjük még az önkéntes munkát (munkák időrendi sorrendjében felsorolva)
Varga Jenő, Hídi Imre; Kádár András, Hídi Imre; Keszeg Ilona, Keszeg Csilla,
Bara Katalin, Ifj. Antal József, Szabó Imre; Keszeg József (msz), Ifj. Bara
János, Varga Jenő, Magó Ferenc, Szász László és Hídi Imre testvéreinknek,
akik ott és akkor segítettek, amikor szükség volt rájuk.

IKE - oldal
Ezelőtt egy hónappal egy IKE óra alkalmával a tiszteletes úr örömmel
mesélt nekünk a Maros Megyei Ifjúsági Keresztyén Egyesület (MMIKE) által
szervezett VIII. EmberHalász-napokról. Már első hallásra megtetszett a tábor,
és úgy döntöttünk, hogy, szüleink engedélyével, szívesen elmegyünk. A
döntésünk jónak bizonyult, ugyanis már első nap magával ragadott a tábor
hangulata. Regisztráció után felhúztuk a sátrunkat a vajdaszentiványi
református templom mellé, majd izgatottan vártuk a további programokat.
Rögtön az elhelyezkedés után csoportokra osztottak, majd a szervezők
egy izgalmas feladat elé állítottak minket. Ez a feladat a harácsolás volt, ami
arról szólt, hogy a falubeliektől kellett összeszednünk különféle tárgyakat,
eközben megismerni csapattársainkat. Ezzel kapcsolatban a fantáziánkra volt
bízva, hogy hogyan fogjuk megszerezni a vesekövet, a pöttyös ruhát, az almás
tésztát vagy a kanyarfúrót. A kihívás alatt nagyon jó volt megtapasztalni a
falubeliek kedvességét és odaadását. Mivel a szervezők a ValóVilág! Kezdjetek
el élni… témát szerették volna kibontakoztatni, ezért Márton Előd lelkipásztor
első este ennek egyik módjáról beszélt Kezdjetek nevetni… címmel. Ez az
előadás a nevetés és az öröm fontosságáról szólt.
Esténként szabadon választhattunk a különféle programok közül. Volt,
aki filmet nézett, mások vidáman énekeltek a tábortűz körül, amíg nem szólt
közbe az eső, ekkor az ebédlőben folytatódott a zenélés. Később következett a
nagy vihar, ami össze-vissza ráncigálta a sátrainkat, de ez nem befolyásolt. Jól
éreztük magunkat. Minden nap reggeli áhítattal kezdődött, amit a reggeli torna
követett. Második nap sor került a szeretet és a jól szeretni képesség témájára.
Ezt Kádár Annamária pszichológusnő fejtette ki, aki a Jócka módszerrel, a
Karcsika, illetve az Etelka szindrómával segített bennünket abban, hogy
optimista életet éljünk. Utolsó nap záró-istentiszteleten vettünk részt a
vajdaszentiványi gyülekezettel együtt, amelyen Müller Lóránd lelkipásztor
összefoglalta a tábor fő témáját, és mindenkit arra bátorított, hogy kezdjünk el
élni, „hogy legyen mit mesélni”.
Ami a legjobban megérintett minket, az a Kontraszt kiállítás volt. Ez
képekből, szövegekből és kisfilmekből állt, amelyek a családon belüli
erőszakról, a példaképekről, a házasságtörésről, az abortuszról, az alkohol- és
drogfogyasztásról és egy összefoglaló keresztyén üzenetről szólt. Ugyanakkor
felejthetetlen élmény volt a stand-up comedy, az After5 koncert, illetve a
csoporton belüli tevékenység (plakátkészítés, flash-mob összeállítása).
A tábor alatt rengeteg pozitív energiával töltődtünk fel, új embereket
ismertünk meg, megtanultunk nevetni, szeretni, élni, és lélekben
meggazdagodva tértünk haza. Mindezek után arra buzdítunk minden fiatalt,
hogy jövőre legyen ő is „emberhalász”, és fedezze fel e tábor érdekességeit,
szépségeit.
Keszeg Mónika és Hídi Andrea

A Nőszövetség oldala
Bonyhai kastélynap július 5-én
Több mint ezer résztvevő között egyházközségünk nőszövetsége is,
néhány más gyülekezeti tag kíséretében, részt vett ezen a csodálatos
rendezvényen. Az Anyaországból és Erdély minden részéről érkeztek
asszonyok és férfiak, akik benépesítették Bonyhán a Bethlen-kastély udvarát.
Ezt a több mint 450 éves épületet az Erdélyi Nőszövetségnek adományozta
Bethlen Fruzsina, azzal a céllal, hogy adományokkal támogatva hasznos
dolgokra használják majd fel.
Az ünnepi istentiszteleten Árva Bethlen Kata életéről hallhattunk, amely
példaként szolgálhat minden református hívő ember számára, főként arról, hogy
egy törékeny asszony hogyan tud Istennek és embertársainak odaadással
szolgálni.

A program részeként előadást hallhattunk a bonyhai Bethlen családról,
Fehérvári Bálint lelkipásztor előadásában.
Az egyházmegyei nőszövetség kiállítását tekinthettünk meg, ahol Árva
Bethlen Kata életéből tudhattunk meg részleteket. A nap végén a szászrégeni
Sófár együttes előadását hallhattuk.
Jó volt mindezt látni és megélni, büszkék lehetünk örökségünkre, és
hozzá illően kell emlékét őrizzük.
(Említésre méltó, hogy templomunk támogatója, az Amerikában élő
Keszeg Árpád 1954. januárjától hat hónapon át a kastélyban működő iskolában
tanult, a vámosgálfalvi származású Keszeg János tanítványaként).
Szabó Irénke, nőszövetségi elnöknő

Kálvin János szobrának avatása – Sepsiszentgyörgy

Július 10-én Sepsiszentgyörgyön a 7. Magyar Református
Világtalálkozó záróünnepségén vettünk részt, ami Kálvin János szoboravatással
zárult. (Kálvin a svájci Noyonban született, 1509 július 10. – én, Genfben halt
meg 1564 május 27-én.)
Az eseményen gyülekezetünket 24 személy képviselte, Hídi Imre
gondnok vezetésével. A megnyitó után a Kolozsvári Református Kollégium
kórusa énekelt, majd a helybéli kórus előadását hallhattuk. A szoboravatás
helyszíne a Kálvin-tér volt, a leleplezés után Kató Béla püspök igét hirdetett. A
rendezvény Úrvacsorával zárult.

Köszönjük a lehetőséget, hogy együtt lehettünk azokkal, akik Istenben
bíznak, és Őt keresik. Örülünk, hogy átadhattuk az ajándékot az Írisz Ház
számára, amit a fogyatékkal élők megsegítésére vittünk.
Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük. /Máté evangéliuma 18,20/
Szabó Irénke, nőszövetségi elnöknő

