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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
Okt. 26. vasárnap de. „És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek” Mt. 6,12
Okt. 31. Reformáció de. „Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda
vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad
a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én beszédemmel is, amely
számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok,
és eredményes lesz ott, ahová küldtem.” Ésa. 55,10-11
Nov. 2. vasárnap de. „Menj el, és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a tested,
és megtisztulsz.” 2Kir. 5,1-6.10.12 – Tamás Orsolya, Szászrégen
Nov. 9. vasárnap de. „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal
is, él, és mindenki, aki él, és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt?”
Jn. 11,3.20-42 – Csalóka Ernő, teológiai hallgató
Nov. 16. vasárnap de. „És az történt, hogy amikor Mózes fölemelte a kezét, Izráel
győzött, mikor pedig leeresztette a kezét, Amálék győzött. Ezért mikor Mózes
keze elnehezedett, követ hoztak, és alája tették, hogy arra üljön. Áron és Húr
pedig tartotta a kezeit, egyfelől az egyik, másfelől a másik, és fölemelve maradt a
keze naplementéig.” 2Móz. 17,8-13
Nov. 23. vasárnap de. „Mert akik jól szolgálnak, szép előmenetelt és a Jézus Krisztusba
vetett hitben nagy bizodalmat szereznek.” 1Tim. 3,2-13
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Advent
Az advent latin eredetű szó, jelentése: eljövetel, megérkezés. A
reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje. Az advent 4 hétig tart, a
december 25-e előtti negyedik vasárnappal kezdődik.
Mire készülődünk Adventkor? A vallásórás gyermekek is tudják.
A Karácsonyra, Jézus születésének ünnepére! Ez igaz, de ha csak ennyit
tudunk, ha csak Karácsonyra készülünk, akkor az Adventünk nem igazi
Advent.
Az adventi várakozás célja felkészülni Krisztus második
eljövetelére is.
Bod Péter, a 18. században élt, híres református tudós lelkész arra
hívja fel a figyelmet, hogy nem véletlenül tart négy hétig az adventi idő.
Jézusnak ugyanis négy adventje, négy eljövetele van.
1. Advent: „Midőn a testben megjelent.” Az első Karácsonykor,
2000 éve.
2. Advent: „Midőn a szívbe bészáll és az embert megtéríti.”
Isten Fiát be kell engednünk a szívünkbe. Ő az ajtó előtt áll és zörget, de
nem töri be az ajtót. Ha kinyitjuk, ha befogadjuk életünkbe, ha az Ő
szavai szerint élünk, akkor megérkezik a mi üres szívünkbe is, és ott
munkálkodik.
3. Advent: „Midőn halála óráján elmégyen az emberhez.” Erre
az eljövetelre is készülnünk kell. Abban az órában készen kell állnunk.
Ha hitünk van, ha istenfélő életet éltünk, akkor ez az eljövetele is öröm
számunkra.
4. Advent: „Midőn eljön az utolsó ítéletre.” Erre kell leginkább
készülnünk Adventkor. Sem a napot, sem az órát nem tudhatjuk, és
vigyázzunk, ne kezdjünk számítgatni, mint a szekták, akik Jézus
parancsát megszegik. „Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy
alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett.” (Ap.Csel.
1,7). A mi feladatunk, hogy készen álljunk az Úr Jézus visszajövetelére,

akár holnap lesz, akár máskor. A lámpásaink legyenek előkészítve, legyen
a hitnek olaja benne! Ezért adta Isten az adventi időszakot számunkra.
Legyen időnk felkészülni. Bűnbánatot tartani. Önmagunkba nézni.
Meglátni, hogy mi Isten akarata szerint való a mi életünkben és mi az,
amin sürgősen változtatni kell! Ha sikerül elcsendesedni, Istenre figyelni
Advent alatt, akkor igazán boldog Karácsonyunk lesz, és örömmel fogunk
megállni majd Jézus Krisztus színe előtt is, amikor eljön értünk,
visszajön.
Szép adventi szokás az adventi koszorú készítése. A XIX. század
óta terjedt el. Fenyőgallyakból készül a koszorú négy gyertyával, melyek
advent 4 hetét jelképezik. Minden adventi vasárnapon egy-egy újabb
gyertyát kell meggyújtani a koszorún. Ebből is látjuk, hogy a református
vallás nem tiltja a gyertyát, csak kihangsúlyozza, hogy nem a holtakért,
hanem az élőkért van. A keresztyén ember jelképe. Önmagát megemészti,
feláldozza, hogy fényt, meleget adjon másoknak. Az adventi koszorún
vagy karácsonyfán, ha meggyújtják, meleget, békességet áraszt az emberi
szívekbe is.
Szabó István János, lelkipásztor
VáGáNy 11
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* December 7-én 15 órától templomunkban kerül sor a Küküllői Református
Egyházmegye VI. Adventi Kórustalálkozójára.
* December 10-ig kérném szépen jelezni, ki szeretné az Üzenetet és a
Református Családot megrendelni.
* December 14-én, az istentisztelet keretében kerül sor a gondnok, presbiterek
és pótpresbiterek ünnepélyes eskütételére.
* Karácsonyi legátusunk Pál Árpád Csaba teológiai hallgató. Várjuk és
fogadjuk őt szeretettel, igyekezzünk (vendégszeretetünkkel és jókedvű
adományainkkal) továbbra is Vámosgálfalvát a legkedveltebb legációs helyek
között megtartani.
* 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!
* 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
VáGáNy 11
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Füle Lajos - Visszajön!
Hóból az erdő, ködből a felhő,

Angyalok ajkán, emberek hangján

hó esik, tél szele fújja.

csendül a csillagos ének,

Valaki eljött, Valaki elment,

kétezer éve mennek Elébe

Valaki visszajön újra!

boldogan, kik Neki élnek.

Száll csuda híre szívből a szívbe,

Ott a helyed e drága menetben,

kétezer év a tanúja:

életed KRISZTUSA vár rád.

Valaki eljött, Valaki elment,

Hagyd el a gondot, légy Vele boldog!

Valaki visszajön újra!

Zengje a szíved a hálát!
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Gyülekezeti események
Keresztelés
November 22-én részesítettük a keresztség sákramentumában KESZEG
KRISTÓF MILÁN-t, Keszeg János és Czirmai Tímea Katalin gyermekét.
Isten adja áldását egyháza új tagjára és szeretteire!
Temetés
Október 27-én kísértük ki utolsó földi útján Székely (szül. Szentgyörgyi)
Zsuzsánnát, aki 77 év földi küzdelem után megpihent. Az igehirdetés a Jób.
17,10-15 és 19,25 alapján szólt a gyászoló szeretteihez, adjon Isten nekik
bőséges vigasztalást!
November 11-én egyházközségünk híven szolgáló presbiterét és
pénztárosát, a 76 éves Szász Andrást helyeztük nyugalomra a temetőben. A
temetésen az 1Móz 24,56 alapján hangzott az igehirdetés. A Szentlélek Isten
legyen a gyászolókkal!
Szabó István János, lelkipásztor

Hirdetések
* Az októberi perselypénz 1142 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* November 29-én fiataljaink részt vettek Bonyhán az Alsó-Küküllőmenti
református gyülekezetek havonta megszervezett ifjúsági találkozóján.
* November 30-án, Advent I. vasárnapján a Kolozsvári Református Kollégium
Kórusa szolgál istentiszteletünkön, igét hirdet Kovács Tibor iskolalelkész.
* December 6-án délután 15.30 órai kezdettel a Szász Hordója vendéglő
udvarán kerül sor a három hétvégén zajló adventi vásár megnyitó ünnepségére.
A december 21-éig hétvégeken tartandó adventi vásár péntekenként 16–21 óra
között lesz nyitva, szombaton és vasárnap 14 órától 20 óráig. A
nyitóünnepségen Magvető kórusunk, a furulyás csoport és a vallásórás
gyermekeink is fellépnek.
* Decembertől új programot szeretnénk beindítani néhány lelkes nőszövetségi
tag segítségével. Minden hónap második vasárnapján, istentisztelet alatt
gyermekmegőrzőt szervezünk. Önkénteseink az imateremben vigyáznak azokra
az 1 és 6 év közötti gyermekekre, akiknek szülei részt szeretnének venni az
istentiszteleten. Játékokat, gyermekénekeket készítettek elő a kicsiknek,
akiknek általában nincs elég türelmük az egy órás istentisztelethez.
Természetesen, a tálentum jár a gyermek-istentiszteleten való részvételért is!
* Novemberben több nap vették ki egyháztagjaink a közmunkából is a részüket.
A bontásban részt vettek: nov. 3. Hídi Imre445, nov. 4. Antal József618, Szabó
Ferenc323, nov. 5. Hídi Imre445, Keszeg András376, nov. 13. Szabó Gyula559,
Szabó András753, nov. 14. Szabó András753, Bara János726, nov. 17. Keszeg
Imre406, nov. 18. Keszeg Imre406, nov. 19. Keszeg Imre406, Szabó Ferenc323,
Szász Ferenc582, Szabó András753, Hídi Imre445, Vásárhelyi Ferenc585, Szabó
Imre251, nov. 21. Keszeg Imre406, Hídi Imre445, nov. 22. Keszeg Imre406, Szabó
Ferenc323, Horváth Gyula297, Réti János673, Keszeg József374, Hídi Imre445, nov.
24. Varga Jenő130, Vásárhelyi Ferenc585, Hídi Imre445, Keszeg István63, Szász
Ferenc582, Antal József618, Réti János673, Keszeg Imre406, Keszeg Ferenc521. Az
alap kiásását is elkezdték nov. 27-én Magó Ferenc176, Székely István178, Csíki
János161, Keszeg Imre406, Szabó Imre251, nov. 28-án Keszeg István63, Vásárhelyi
Ferenc585, Hídi Imre445 és Szabó Imre251 folyatták.
Az erdőről elhozták a fát: Hídi Imre445, Balog Elemér517, Keszeg József374,
Vásárhelyi Ferenc585, Hídi István392 traktorral, Ifj. Végh János442, Nagy
József289, Szabó János595, Pataki János453 láncfűrésszel, Szabó Ferenc323, Szász
Ferenc582, Varga Jenő130, Szakács József339, Szabó András530, Keszegpál
János258, Ifj. Varga Ferenc576, Keszeg Imre406, Bara János726, Csog
JózsefSepsiszentgyörgy és a lelkipásztor. A parókia kertjét kitakarították,
felszántották: Szabó Miklós518, Keszegpál János258 és Hídi Imre gondnok.
Köszönjük mindenkinek a fáradozását, adjon erőt Isten minden munkájukhoz!

Bruno Ferrero: A látogatás
„Holnap érkezem. Várjatok! Aláírás: Jézus.”
Az üzenet lázba hozta a falut. A plébános, a polgármester, az
önkormányzati képviselők mind azon kezdték törni a fejüket, mit kellene
tenniük, hogy a fogadtatás igazán emlékezetes legyen Isten Fia számára.
Összedugták a fejüket és kisütötték, hogy mindenki ajándékozza oda
Jézusnak, ami a legszebb és legdrágább neki. Feledhetetlen esemény lesz és
a falu ezzel igazán kitesz magáért.
Másnap a faluba vezető úton megláttak egy sántikáló, foltozott
ruhájú, lyukas cipőjű, hosszú szakállú koldust.
– Ez Ő! – mondta a plébános. – Felismerem! Gondoltam, hogy
koldusnak fogja álcázni magát!
– Csakugyan! Úgy van! – Kiáltották a többiek.
És körülvették az öreget, eléje hordták versengve dicsért, drága
ajándékaikat. Az ajándékokba elrejtették kéréseiket, amelyeknek
teljesítését remélték. Az ember őszinte csodálkozással az arcán, mindent
felrakott a fogatra, amit maga polgármester ajándékozott neki.
Végül megköszönt mindent, megáldott mindenkit, és elment a
kocsival.
A falu népe megkönnyebbülten fellélegzett: derekasan kivágták a
rezet. Az angyalok is megirigyelhetnék, pontosított a plébános.
Estefelé azonban megérkezett Jézus.
– Bocsánatot kérek a késésért – mondta. Egyéb kötelességeim
tartóztattak fel…
– De hiszen te vagy Jézus! – kiáltotta megütközve a plébános.
– Akkor… Az az ember ...
– Egy csaló volt! Magával vitte a holminkat! – kiáltoztak az emberek.
– Gyerünk utána!
Mindenki futásnak eredt, hogy visszaszerezze ajándékait, drága
holmiit.
És Jézus, szokás szerint egyedül maradt a kihalt tér közepén.
Ha beszélgettek volna a koldussal, ha elhívták volna otthonukba, ha leültették
volna az asztalukhoz, akkor észrevették volna, hogy nem ő Jézus. De
önzőségükben csak le akarták kenyerezni ajándékaikkal, hogy kéréseiket
teljesítse, nem tartották fontosnak rá figyelni, szavát meghallgatni...
Vigyázzunk, ne járjunk mi is így, mint a falu lakói! Adventünk valóban Jézusra
figyelés legyen, ne csak formaság. Ne behunyt szemmel és bezárt szívvel
jöjjünk Jézus elé, ne kényszerből, illedelemből járjunk templomba! Ne csapjuk
be magunkat azzal, hogy kötelességünket megtettük, megadtuk Istennek, ami
Istené… mert ha nem szívből jön a mi kegyességünk, akkor semmit sem ér!
Szabó István János lelkipásztor

Presbiterválasztás
Egyházi törvényeink szerint háromévente presbiterválasztást tartunk minden
református gyülekezetben. A presbitérium felének lejár a mandátuma, őket újra lehet
választani, de akár új presbitereket is szolgálatba lehet állítani.
Miért választunk presbitereket, és milyen feladataik vannak? A Kánon, egyházi
törvényünk (2006. évi 1. jogszabály) szépen összefoglalja. A presbiter az
egyházközség lelki, szellemi és anyagi ügyeinek intézésében, az egyházi önkormányzat
gyakorlásában és az egyházi fegyelem fenntartásában közreműködő egyházközségi
tisztségviselő. A presbitereket az egyházközség választójogosult tagjai a választhatóság
jogával bíró, köztiszteletben álló, 25. életévüket betöltött egyháztagok közül választják,
akik az istentiszteleteken rendszeresen részt vesznek, úrvacsorával rendszeresen élnek,
az egyház munkáiban közreműködnek, az egyház rendtartásait és jogszabályait
tiszteletben tartják, és tisztes családi életet élnek. A presbiter kötelességei:
a) őrködik az igehirdetés, a vallástanítás és a gyülekezetépítés jó rendje fölött;
b) támogatja a lelkipásztort minden irányban egyházvédő és egyházépítő munkájában;
c) részt vesz a presbitérium gyűlésein, tanácskozásain és mindenfajta presbiteri
továbbképzőn;
d) közreműködik a presbitérium által alkotott bizottságokban, s külön megbízatások
esetén azok teljesítésében eljár;
e) buzdítja az egyházközség tagjait az egyház iránti kötelességeik teljesítésére, a
híveket szeretettel figyelmezteti Isten törvényeinek megtartására, meginti azokat, akik
rendetlenül élnek (1Thessz 5,14);
f) rendszeresen látogatja az egyházközségnek felügyeletére bízott tagjait, különösen az
elhagyatottakat, betegeket;
g) mind magán-, mind családi életében az egyház iránti törhetetlen ragaszkodásával,
tisztes magaviseletével, az istentiszteleten való buzgó részvétellel, a sákramentumokkal
való éléssel az egyháztagok előtt példát mutat.
November 23-án tartottuk egyházközségünkben a presbiterválasztó közgyűlést.
A templomban jelen volt 124 szavazati joggal rendelkező egyháztag. A lelkipásztor
elrendelte a titkos szavazást. A számlálóbizottság a szavazatokat összesítette. A
végeredmény: A 2015-2020 évig terjedő időszakra megválasztott presbiterek: Varga
Jenő, Balog Elemér, Hídi Imre, Magó Ferenc, Réti János, Szabó Ferenc, Keszeg
József, Szász Ferenc és Id. Bara János. A 2015-2017 évig terjedő időszakra
megválasztott pótpresbiterek: Hídi István, Szentgyörgyi András, Keszeg István és
Réti István (Sarok). Isten áldását kérjük a megválasztott tisztségviselők életére és
szolgálatára!
December 14-én, az istentisztelet keretében kerül sor az újonnan
megválasztottak eskütételére.
Szabó István János lelkipásztor

Ravatalozóház építése
2015-ben reményeink szerint teljesen felépül a gyülekezetünk
ravatalozóháza. A Kultuszminisztériumhoz beadott pályázat támogatást nyert,
40 ezer lejt. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ügyünket
támogatták, különösen Balog Elemér presbiter-polgármesternek.
A múlt hónapi Vágány megszerkesztése és sokszorosítása után
tájékoztattak a pályázat eredményéről.
Időközben híveinket is buzdítottuk, hogy lehetőségük szerint, önkéntes
adományokkal támogassák ezt a fontos célt – készüljön el minél hamarabb a
ravatalozóház. Sokan meghallották a felhívást, 50 vagy éppen 100 lej
adománnyal (olyan család is van, aki 500 lejjel) hozzájárultak az építkezéshez.
Utolsó lapszámunk megjelenése óta 2250 lej és 40 euró adományt kaptunk a
ravatalozóra: Varga Juliánna454 50 lej, Réti Ilona659 50 lej, Béres Ilona Mária659
100 lej, Szabó Gyula559 100 lej, Réti Ilona658 50 lej, Hídi Imre764 100 lej,
Keszeg Mária274 100 lej, Székely Király Márton274 100 lej, Keszeg János501 100
lej, Antal Anna150 100 lej, Id. Réti János118 100 lej, Névtelen adakozó 40 euró,
Id. Réti István546 100 lej, Ifj. Szentgyörgyi István11 100 lej, Szentgyörgyi
András11 100 lej, Szakács Júlia519 50 lej, Balog Zsuzsanna367 50 lej, Hídi
Erzsébet261 50 lej, Keszeg Katalin401 50 lej, Keszeg András401 150 lej, Ifj. Réti
János118 100 lej, Réti Ferenc589 100 lej, Ifj. Réti Ferenc589 50 lej, Mezei Jenő131
100 lej, Végh András276, Névtelen adakozó 100 lej és Réti István407 100 lej.
Isten gazdag áldása legyen minden segítőkész adakozón! Tehát a hívektől
összesen 10535 lej és 40 euró adomány gyűlt össze 2014-ben, mostanáig. Az
épülethez ez még kevés. Továbbra is a gyülekezeti tagok részéről várunk
önkéntes adományokat, nem szeretnénk kirovást tenni. Akiknek még nem volt
lehetősége a ravatalozó építését támogatni, tavaszig megteheti.
Közmunkával előkészítettük a helyet, kimértük, megjelöltük és
elkezdődött az alap kiásása is. Ha az idő engedi, meg is lehet önteni az alapot.
Köszönjük a fáradságot azoknak, akik munkával is hozzájárultak ahhoz,
hogy ennyire haladhattunk. (A hirdetések rovatban olvasható a nevük.)
Áldott legyen Isten, aki megsegít minket minden igyekezetünkben!
Szabó István János lelkipásztor

