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Ápr. 27. Kiskonfirmáció „Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ
világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet
világossága.” Jn. 8,12
Máj. 4. Anyák napja de. „Ekkor azt mondta Mária: Íme, az Úr szolgálólánya vagyok,
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A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja

Anyák napja
A titkot és csodát, amit szövegben,
prózában nehéz kifejezni, azt Mécs László
költőnk megpróbálta megsejtetni velünk a
magyar
irodalom
egyik
legszebb
versében, amit az anyák napi ünnepélyen
is hallhattunk.
Isten gondot visel rólunk, sokféle
életeseményben, csodában megláthatjuk
gondviselését, de az egyik legnagyobb
ajándéka az édesanyák létezése. Földi
életünkben a legtöbb gondoskodást,
segítséget, megértést az édesanyáktól
kapunk. Az emberi szeretet tökéletlen,
mert önző, kapni, birtokolni, nyerni akar
mindenből. Az édesanyai szeretet azonban
más, a görög nyelvben külön szó jelöli, a
filia, ami azt jelenti, hogy nem a haszonért
szeret, hanem mert nem tehet másképp,
övéi vagyunk.
Az édesanya számára a gyermeke
egyedi, legszebb, legjobb – ahogy a költő
fogalmaz: királyfi. Az értékest, a jót látja
meg benne, és milyen jó lenne, ha
egymást így tudnánk mi is szemlélni,
megbecsülni, értékelni. A világ jobbá
válhatna. Csupán a szeretet hiányzik
belőlünk.
Nemcsak anyák napján, hanem
minden nap köszönjük meg Istennek
hálaadó imádságban az Ő ajándékát,
amelynek édesanya a neve, de köszönjük
meg – aki még megteheti – éppen az
édesanyánknak is a sok szeretetet,
törődést, szóban is, figyelmességgel,
cselekedettel is.

Mécs László: A királyfi három bánata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.
Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?
A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Szabó István-János, lelkipásztor

Mennybemenetel
Húsvét után negyven nappal Áldozócsütörtök napja van, vagy másik nevén
Mennybemenetel. Sokszor nem tulajdonítunk neki a két nagy sátoros ünnep között
kellő fontosságot. Mit jelent a mennybemenetel? Vagy, ahogy káténk fogalmazni
szokott, mit használ nekünk Jézus mennybemenetele?
A legtökéletesebb választ éppen a Heidelbergi Kátéban találjuk. Frissítsük fel
káté ismeretünket!
49. kérdés: Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele?
Felelet: Először, hogy ő a mennyben, Atyja színe előtt nekünk közbenjárónk.
Másodszor, hogy a mi testünk őbenne a mennyben van, hogy ez bizonyos záloga legyen
annak, hogy ő mint a mi Fejünk minket, tagjait szintén fölvisz majd önmagához.
Harmadszor, hogy ő viszontzálogul az ő Szentlelkét küldi alá nekünk, akinek ereje
által nem a földieket keressük, hanem az odafennvalókat, ahol van a Krisztus, ülvén
Istennek jobbján.
Krisztus mennybemenetele biztosíték, zálog arra nézve, hogy bennünket is
felvisz önmagához. Azt mondta a főpapi imádságában: „Atyám, akiket nékem adtál,
akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek: hogy megláthassák az én
dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése
előtt” (Ján. 17,24). Krisztus mennyei hatalmával a Szentlelket küldi hozzánk. „És én
kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, az
igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri
őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad” (Ján. 14,16–17). A
Szentlélek ad nekünk erőt, hitet, hogy ne csak a földi dolgokkal foglalkozzunk, hanem
gondoljunk az Úr Jézusra és az örökéletre is.
51. kérdés: Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi Fejünknek ez a dicsősége?
Felelet: Először azt, hogy Szentlelke által mibelénk, az ő tagjaiba mennyei
ajándékot áraszt. Másodszor, hogy minket az ő hatalmával minden ellenség ellen
védelmez és megtart.
Jézus Szentlelkét küldi alá nekünk, és ilyenformán mennyei ajándékokkal lát el
bennünket. Most másodszor mondja a Káté, hogy minket az ő hatalmával minden
ellenség ellen védelmez és megtart. Amióta megvan a keresztyén anyaszentegyház, sok
hatalom volt ezen a világon. Egyik jött, a másik ment, megbukott, megváltozott, de a
keresztyén egyház megmaradt. Történelmi tapasztalat az, hogy mennyei erők tartják
meg az egyházat és mindazokat, akik abban vannak.
Sokszor búsulunk, hogy nincs emberünk. Mindenki gonosz, és saját hasznát
nézi. Nincs, aki segítsen, aki soron kívül kiszolgáljon, aki kedvezményeket tegyen
nekünk. És mégis van valakink. Nem a gyógyszertárban, nem az adóhivatalban. Sokkal
fontosabb helyen! Milyen jó tudni, hogy van egy hatalmas, erős pártfogónk odafenn,
ahol az üdvösségünk dől el...
Szabó István-János, lelkipásztor

Hirdetések
* Az áprilisi perselypénz 2570 lej volt. Köszönjük a gyülekezeti tagjaink
adományát!
* Március 29-én Szászcsáváson 19, április 26-án Kiskenden 15 vámosgálfalvi
fiatal vett részt az Alsó-Küküllőmenti református gyülekezetek ifjúsági
találkozóján. A májusi találkozót Vámosudvarhelyen rendezik május 17-én.
Szeretettel hívunk mindenkit!
* Nőszövetségünk április 26-án szép számú küldöttséggel képviseltette magát a
Marosvásárhelyen tartott konferencián. Isten áldja szolgálatukat, munkájukat!
Erről az eseményről beszámolót is olvashatunk ebben a lapszámban.
* Isten segítségével május 6-én befejeztük, a presbiterek segítségével, a
családlátogatást, 496 családhoz jutottunk el. Aki nem tartózkodott otthon, azt a
lelkipásztor az év folyamán – ha igény van rá, meglátogatja, megegyezés
szerint.
* Május 10-én a Presbiterszövetség Közgyűlésén gyülekezetünket a gondnok és
két presbiter képviselte Sóváradon.
* A tálentum vásár május 31-én, szombaton délután lesz. Szeretettel várunk
minden gyermeket, aki tálentumot gyűjtött 2013 decembere óta.
* Utolsó lapszámunk megjelenése óta 1130 lej adományt kaptunk a
ravatalozóra: Özv. Réti Katalin212 100 lej, Keszeg Ferenc521 100 lej, Keszeg
Anna551 50 lej, Antal AndrásÁkosfalva 100 lej, Székely Zsuzsánna622 30 lej, Imre
Nusi 50 lej, Csíki István802 100 lej, Szentgyörgyi András745 100 lej, Hídi
István522 200 lej, Keszeg József279 100 lej, Keszeg János538 100 lej, Özv. Hídi
Anna525 50 lej, Szász András és Iluska146 100 lej és Hídi Anna98 50 lej.
Köszönjük Szabó Jánosnak583 a templomba ajándékba beszerelt
riasztóberendezést! Isten gazdag áldása legyen minden segítőkész adakozón!
* A VáGáNy új, 6. lapszáma Pünkösd ünnepén, június 8-án jelenik meg.
* A VáGáNy interneten is megtalálható. Elszármazott szeretteink, máshol élő
ismerőseink az Erdélyi Református Egyházkerületünk honlapján is olvashatják:
http://www.reformatus.ro/kiadvanyok.html
* Gyülekezeti lapunk, a VáGáNy, ingyenes és megfizethetetlen. Támogatók
segítségét viszont szívesen fogadjuk: 600, nagyobb ünnepeken 800 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.
Szabó István-János, lelkipásztor

Gyülekezeti események

Nőszövetségi konferencia Marosvásárhelyen

Keresztelés
Május. 10-én a keresztség sákramentumában részesítettük
Keszeg Dávid Ianist, Keszeg István és Adina gyermekét. Isten áldja az Ő
seregének új tagját és családját!

2014. április 26-án Marosvásárhelyen tartották a VI. Közép-erdélyi
régiós nőszövetségi konferenciát, ahol a vámosgálfalvi Nőszövetség is részt
vett. Nagy örömünkre szolgált az is, hogy a létszámot illetően, mi vettünk a
legtöbben részt, 11 személy, míg máshonnan 1, 3 vagy 5-6 személy képviselte
az egyházközséget. 300 személyre tehető a jelenlévők összlétszáma.

Esketés
Április 26-án kötött házasságot Végh Szilárd István és
Klein Brigitte. Isten adjon egyetértést, áldást, szeretetet az új házaspárnak!

A Ludas utcai templom udvarában fogadták a vendégeket a Görgényi,
Marosi, Maros-Mezőségi és Küküllői egyházmegyékből.

Kiskonfirmáció
Április 27-én kiskonfirmációt
tartottunk. Az ünnepélyen 12
gyermek bizonyította be, hogy
sok
mindent
tanult
a
konfirmációi felkészítő első éve
alatt, és készen áll a Heidelbergi
Káté tanulmányozására.

A rendezvény istentisztelettel kezdődött, énekeltünk, majd előadást
hallgattunk az Árva Bethlen Kata Alapítványról és munkájáról.

Anyák napi ünnepély
Május 4-én a vallásórások (40 gyermek)
bemutatták zenés-verses műsorukat, így köszöntve az anyukákat és
nagymamákat.

Gállné Szabó Tünde lelkipásztor Értékes családom előadásában többféle
családtípusról és a nők különféle szerepéről tájékoztatott. A konferencia fő
témája az asszonyok bátorítása és családban való szerepvállalása volt. Arról
beszélt, hogy ebben az előrehaladott világban egy nő milyen sokoldalú és
kiegyensúlyozott kell legyen ahhoz, hogy helyt állhasson a családban, mint nő,
anya és feleség. A nőnek mindenekelőtt értékesnek kell éreznie magát.
Egy ilyen konferencián sok erőt lehet meríteni, mert mindenkinek
vannak gondjai, de fel lehet töltődni lelki erővel és megnyugvással.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy buzdítsam minden
nőtestvéremet: aki úgy gondolja, és úgy érzi, hogy mindezekre szüksége lenne,
vegye a bátorságot, és jöjjön velünk, mert nem csak éneklést jelentenek a
nőszövetségi alkalmak, hanem az a fontos, hogy együtt legyünk, beszélgessünk
egymással, közösen imádkozzunk, nemcsak az otthoni gondok között
forgolódjunk. Fontos, hogy kérjük közösen Isten segítségét, mert akkor
könnyebb minden nőnek, minden anyának.
A női élet olyan, mint a gyémánt, melyet a rögök közül szednek ki,
csiszolják életük végéig cselekedeteikkel és szeretetükkel, hogy fényesen
maradjon.
„Minden halandó. Az öröklét csak anyáknak adatott meg.” Isaac Babel
Szabó Irénke

Szabó István János lelkipásztor
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Áldozócsütörtöki tanítás és imádság
Miután Krisztus, a feltámadását követő negyven nap alatt, különböző megjelenéseivel
bizonyossá tette tanítványait és akkori követőit feltámadása felől, a negyvenedik napon kivitte
őket magával az Olajfák hegyére. Ott, miután bizonyos rendelkezéseket adott nekik, felemelve
kezét megáldotta őket és eközben kezdett felemelkedni és szemük láttára mind feljebb menni az
égbe. Azok néztek utána mindaddig, míg a felhő eltakarta őt szemeik elől. Így ment fel Jézus
Krisztus az égbe, dicsőségének királyi székébe. Ennek a dicsőséges és csodálatos
mennybemenetelnek az ünnepét nevezzük áldozócsütörtöknek.
Ó micsoda indulatok támadhattak akkor tanítványaiban, mikor mennybemenetelét
szemlélték! Milyen nagy csodálkozással és álmélkodással teltek el és milyen mélységes tisztelet
támadt bennük a mennybemenő Jézus iránt, látva, milyen dicsőséges személy volt az, aki velük
annyi ideig olyan közvetlenül társalkodott, akit nemrég elfogták, arculverték, kínozták,
megölték, és nemcsak feltámadt a halálból, hanem íme csodálatosan és dicsőségesen megy is fel
a mennybe... Fel is jegyezték: imádták őt, s hogy szemeiket utána függesztették az égbe,
mindaddig amíg a hozzájuk küldött angyalok meg nem szólították őket.(Lk 24,52 ApCsel 1,1011). Majd megtérének Jeruzsálembe nagy örömmel (Lk 24,52).
Te is, habár nem láttad testi szemeiddel Krisztusnak ezt a mennybemenetelét, mégis,
mintha láttad volna, olyan bizonyos lehetsz felőle ezeknek a szemtanúknak a tanúbizonysága
nyomán és így éppen olyan méltán örülhetsz te is Krisztus mennybemenetelének, mint azok akik
szemükkel látták. Milyen öröm lehet Krisztusnak ez a mennybemenetele neked és minden hívő
bűnösnek, mert:
1) Akkor vette el Üdvözítőd az érted való sok fáradtságának, törődésének és szenvedésének
megérdemelt jutalmát, akkor ment be a bűn és nyomorúság helyéről, ahonnan a te üdvösségedért
leszállott, a tökéletes szentség és boldogság helyébe
2) Akkor ment be a főpapod a nem kézzel csinált szentek- szentébe, hogy ott esedezzék érted, és
az ő szüntelen esedezése által kegyelmet kérjen és nyerjen neked
3) Akkor ment fel királyod a maga királyi házába és dicsőségébe, hogy onnan téged
oltalmazzon, igazgasson és megtartson
4) Akkor állította fel főprófétád a maga tanítószékét a mennyben, hogy onnan küldje a maga
igékét és Szentlelkét az any szentegyház tanítására
5) Azzal újra nagyobb erővel megbizonyította a te kezesed, hogy az ő áldozata tökéletesen
megengesztelte Isten igazságát irántad és minden bűnös iránt, és hogy a váltság munkáját
tökéletesen véghezvitte
6) Akkor nyitotta meg neked Jézusod az eget, amely a bűn miatt be volt zárva és be is vitte oda
magával a te emberi természetedet, előre elfoglalni a mennyországot a te számodra
7) Mennybemenetelével bizonyos reménységet adott neked afelől, hogy ha neki engedelmes
tanítványa és élő, igaz tagja leszel e földön, bizonyosan felvitetel egy napon hozzá az egekbe.
Mert ha felment a mester, felmennek a tanítványai is, ha felment a fő, nem maradhatnak el a
tagjai sem, amint meg is ígérte: Az én Atyámnak házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy
helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek: ismét eljövök és
magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek (János 14,2-3).
Óh hatalmas és dicsőséges Úr Jézus, minden tiszteletre méltó Üdvözítő, én kegyelmes
megváltóm, szabadítóm és megtartóm, aki megaláztad magadat érettünk a föld poráig,
engedelmes lettél az Atyának mi helyettünk a kereszt haláláig, de miután a mi váltságunk nagy
munkáját elvégezted, felemeltettél a gyalázatból a dicsőségre, az alázatosság porából a mennyei
királyi székre, a nyomorúságból és erőtelenségből a legfőbb méltóságra, birodalomra és
boldogságra a mennybemeneteled által, úgy, hogy aki e földön az emberek szidalma voltál és a
népek utálatossága, most már az angyali lelkek és a mennyei szentek serege imád és dicsőít!

Azokkal együtt imádlak és dicsőítlek téged én is e földi vándorlásomban. Mert test
szerint távol vagyok ugyan tőled és testi szemeimmel soha nem láttalak téged, de hitemmel
közel megyek hozzád, látlak téged dicsőségedben és leborulva előtted tiszteletet teszek szent
nevednek, örülök felmagasztaltatásodnak és dicsőségednek.
Óh dicsőséges Üdvözítő! Személyed felséges volta is azt kívánta, hogy
felmagasztaltassál mindenek felett, mert Isten Fia vagy, örökké áldandó és imádandó Isten
vagy, azért sem lehetett s nem is illett neked mindenkor e földön a nyomorúság és
változandóság helyén maradnod, hanem a mennynek kellett lennie a te ülőszékednek, a földnek
pedig a te lábaid zsámolyának. De rám nézve is óh milyen hasznos, hogy felmentél a mennybe!
Mert már szent Atyád előtt szószólóm és pártfogóm lehetsz, szent halálod érdeme által minden
jót megnyerhetsz nekem. Onnét Szentlelket küldhetsz, hogy engem újjászüljön és
megszenteljen, tanítson és vigasztaljon. Onnét hatalmasan oltalmazhatsz minden ellenségem
ellen és minden gonosztól megmenthetsz, sőt előre helyet készíthetsz már ott nekem és amikor
akarod, felvihetsz oda e mulandó életből és ott boldog örökélettel megajándékozhatsz.
Kérlek is téged, örökkévaló szeretetedből cselekedd meg ezeket velem. Dicsőséged
királyi székéből, amelyre felemeltettél, tekints le rám, benned hívő méltatlan tanítványodra,
halálod által megváltott tulajdonodra. Ha azokat nem sajnáltad véghezvinni helyettem, amiket
alázatos és nyomorult állapotban kellet véghezvinned a földön, sokkal inkább cselekedd meg
azokat, amiket a mennyben, boldogságodban és dicsőségedben megcselekedhetsz az én
javamra. Méltó vagyok Isten haragjára és büntetésére. Uram Jézus, engeszteld meg a mennyben
Isten haragját és fordítsd el rólam jogos büntetését tökéletes elégtételeddel. Halált és kárhozatot
érdemlő bűnös vagyok. Uram Jézus, nyerj nekem kegyelmet a mennyben halálod érdemével
szent Atyád előtt. Nagy itt az én romlottságom és erőtlenségem, sok a bajom és nyomorúságom,
Uram Jézus, küldj nekem a mennyből megszentelő, erősítő és vigasztaló Szentlelket. Gyarlók
könyörgéseim is, Uram Jézus, pótold ki a mennyekben azok hibáit hathatós esedezéseddel. Sok
testi-lelki ellenségem van Uram Jézus, oltalmazz a mennyből és légy segítségül azok ellen.
Sokszor vétkeztem, Uram Jézus, légy szószólóm a mennyben az Atyánál, engesztelő áldozat
minden bűnömért.
Bízom is benned, óh dicsőséges Üdvözítőm és örvendezek a benned való
bizodalomban. Mert tudom, hogy a mennyben vagy, tudom, hogy teljes hatalmad van mindent
véghezvinni a benned hívők javára. Tudom azt is, hogy teljes akaratod van jót tenni azokkal. És
micsoda jót ne várhatnék én is akinek tökéletes akarata és teljes hatalma van megtartásomra és
üdvözítésemre.
Azt is kérem tőled, édes Jézus, hogy amint felmentél a földről a mennybe, úgy vond el
szívemet is a földtől és emeld fel magad után az égre, hogy ahol van az én kincsem, ott legyen a
szívem is, és hogy az felvalókkal törődjem, ahol te vagy, az Isten jobbján ülve. Add azt is,
szerelmes Üdvözítőm, hogy mikor nekem is azon a tövises úton kell járnom, amelyen te
bementél a dicsőségbe, a nyomorúságnak és a szenvedésnek az útján, ugyanazzal a
csendességgel, béketűréssel és állhatatossággal járhassak, nézve rád, hitemnek elkezdőjére és
bevégzőjére, reménységgel várva mindenkor szenvedésem boldog végét.
Végül pedig Uram Jézus, ott ahol te vagy, készíts nekem is helyet a többi hívő bűnössel
együtt, amint kegyelmesen megígérted, és ha földi vándorlásom napjait eltöltve meghalok,
testemtől elvált szegény lelkem fölé terjeszd ki a mennyből kegyelmes karjaidat és fogadd be
azt az elkészített hajlékodba. Testemet is, a sírban való megnyugvása után egy napon
feltámasztva és lelkemmel egyesítve, egészen juttasd el a te boldog színed látására. Elmentél
előttem a mennybe, hadd mehessek utánad én is és láthassam kimondhatatlan gyönyörködéssel
a te dicsőségedet. Hadd vehessek én is részt a te boldogságodban és dicsőíthesselek téged az
Atyával és a Szentlélekkel együtt szent országodban, az angyalok és a boldog lelkek
társaságában vég nélkül. Ámen.
Szikszai György: Keresztyéni tanítások és imádságok, Kálvin János Kiadó, Bp. 1993.

