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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
Aug. 24. ÚJKENYÉR. de. „A gileádi Tisbéből való Illés azt mondta Ahábnak: Él az
ÚR, Izráel Istene, akinek szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem
lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az
ÚR szava: Menj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít-patak mellett,
amely a Jordánba folyik. A patakból fogsz inni, a hollóknak pedig
megparancsoltam, hogy tápláljanak ott téged. Elment azért, és az ÚR beszéde
szerint cselekedett. Elment, és leült a Kerít-patak mellett, amely a Jordánba
folyik. A hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott.”
1Kir. 17,1-6
Aug. 31. vasárnap de. „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. 13,34-35 Balogh
Mihály, Nagyhegyes
Szept. 7. vasárnap de. „Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok,
akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát
hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt
kérnétek tőle.” Mt. 6,7-8
Szept. 14. vasárnap de. „Íme, nem olyan rövid az ÚR keze, hogy meg ne szabadíthatna,
és nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna. Hanem vétkeitek
választottak el titeket Istenetektől.” Ésa. 59,1-2a – Gyulakuta - Kató Béla püspök
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PRESBITER TALÁLKOZÓ

A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja
Egyházmegyei presbitertalálkozó Vámosgálfalván
2014. szeptember 9.
„Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti
jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5,16
A Küküllői Református Egyházmegye ünnepel ezen a héten. Minden nap
megszólítja a gyülekezetek egy-egy rétegét egy-egy különleges programmal,
rendezvénnyel, hogy aztán vasárnap kicsit és nagyot egyaránt összekapcsoljon a záró
istentiszteleten, Gyulakután.
Vámosgálfalva kiváltságos helyzetben van, egy egész napig házigazdája lehet
az egyházmegye gyülekezeteiből presbiteri konferenciára érkezők ünnepének. Nagy
megtiszteltetés és egyben kihívás is számunkra ez a nap. Szeretnénk, ha kedves
vendégeink évek múltával is szeretettel emlékeznének templomunkra, presbitereinkre,
egyszóval: ránk.
Minek köszönhető ez a nagy kiváltság? Sokunk számára nem titok: 1668-ban,
Erdélyben első alkalommal presbitériumot alapított itt a gyülekezet akkori
lelkipásztora, Vajdaszentiványi János esperes.
Kedves presbiter testvéreim! Lassan 350 éves múltra tekint vissza erdélyi
református egyházunkban a presbiteri tisztség.
Nagy felelősség és nagy tisztesség is egyben presbiternek lenni. Három hónap
múlva presbiterválasztások lesznek az egyházmegyénkben is. Sokan meghátrálnak a
feladat elől, sokan nem érzik magukat eléggé jónak, példás életűnek ahhoz, hogy
elvállalják a gyülekezet tagjainak ezen megbízását.
Előadásokat, előadássorozatot lehetne tartani arról, hogy milyen a jó presbiter,
milyennek kellene lennie a presbiternek. Választások előtt a lelkipásztorok bizonyára
igehirdetés-sorozattal készítik fel a gyülekezet tagjait a választásra, magam is többször
buzdítottam, tanítottam Pál apostol leveleivel előző gyülekezetem tagjait.
Most egy másik igével akarok a megjelent presbiterekhez, gondnokokhoz,
lelkipásztorokhoz és az olvasókhoz szólni. Ez az ige szerepel a mai napi Találkozó
meghívóján, erről szól az igehirdetés, ez a mai lapszámunk mottója, és, ha valaki
megfigyeli, ez az ige van a márványtáblán, ami templomunk falán hirdeti, hogy itt
alakult meg az első presbitérium. Jézus szavai ezek, Jézus bíztatása. Egy életprogram,
amit minden gyülekezeti tag, minden presbiter, minden gondnok, minden lelkipásztor
kitűzhet maga elé, és kötelező is életcélul kitűznie.
Manapság mindenki ki akar tűnni a többi ember közül. Főleg fiatalok
igyekeznek feltűnni, kitűnni. De valójában nincs is olyan korcsoport, amelynek a tagjai
ne akarnának kitűnni. Ki amiben tud: munkában, tanulásban, sportban, erőben… vagy
abban, hogy nagyobb házat épít, mint a szomszédja, újabb, drágább autóval jár…
Televízióban, újságban, internetes oldalakon szeretnénk, ha megjelenne nevünk,

fényképünk… Ki kell tűnni, mert rövid az élet, és nevet kell szereznünk magunknak,
mint a bábeliek.
Jézus is arra bíztat, hogy tűnjünk ki, miként a gyertya a sötétben, miként a
fény… De nem azért, hogy magunknak dicsőséget és nevet szerezzünk – hanem sokkal
inkább Annak, Aki életünket adta, egészségünket ajándékozta, aki Gondviselőnk, és
akinek úgy tetszett, hogy ránk bízza az embertársainkat.
Jó cselekedetekkel tűnjünk fel, és tűnjünk ki, hogy Isten dicsőségét
szolgálhassuk ilyen módon. Ha jót teszünk, a sötétségnek lassan oszlania kell. Minél
több a jó tett, minél több gyertya kezd világítani, annál nagyobb lesz a fényesség. Csak
gyertyák tudunk lenni ebben a sokszor hideg, sötétséggel, gonoszsággal telt világban.
Nem fényszórók vagy reflektorok. Csak gyertyák.
Egymagunk nem tehetünk világrengető dolgokat. De fontosak vagyunk így,
ahogy Istennek terve van velünk. Petőfi Sándor sorai csengenek fülemben:
Emelje ez föl lelkeinket,
Hogy mi vagyunk a lámpafény,
Mely amidőn a többi alszik,
Ég a sötétség éjjelén.

Ha a mi fényünk nem lobogna
A véghetetlen éjen át,
Azt gondolhatnák fönn az égben,
Hogy elenyészett a világ.

Mit tesz a gyertya? Fényt, meleget ad, sokszor meghitt hangulatot, szeretetet és
biztonságérzetet is. És közben elfogyasztja önmagát, megsemmisül. Így válik a
keresztyén élet szép példájává. Másoknak szolgálva, jóságot, melegséget, szeretetet
árasztva teljen el a mi életünk, és akkor betöltöttük a Jézustól kapott parancsot és
hivatást.
Most különösen hozzátok szólok, Presbiter testvéreim, akik erre a találkozóra
eljöttetek. Nem kis feladattal bízott meg tehát a gyülekezetetek és maga Isten.
Világítsatok akkor is, amikor már-már kialusznak a fények, világítsatok ott, ahol
nyomorúság van, ahol Isten nélküli sötétségben élnek az emberek, ott, ahol hiányzik a
szeretet. Isten Igéje fénylik előttetek, ti tükrözzétek a Világ Világosságának a fényét,
mint a Hold a Napét.
Egy verset tanultam előző gyülekezetemben, Magyarpalatkán. Váljék
mindannyiunk felbuzdulására szolgálatunkban.
Füle Lajos: Presbiterek
Kinek a lelke vágyik a fényre,
kinek kenyere az Úr Igéje,
és kenyeréből másnak is szel,
az presbiter.
Kinek van szeme a más bajára,
kinek van füle a más jajára,
a tennivalóit így méri fel,
az presbiter.

Ki másnak vermét sohasem ássa,
aki keresztjét nem teszi másra,
a mások terhét így veszi fel,
az presbiter.
Kinek a templom kegyelem háza,
otthon van benne maga, családja,
bár mindenütt az Úrra figyel,
az presbiter.
Aki hitét örömmel megvallja,
mind presbiter, bár nem az a rangja,
de kedves élet Isten előtt:
megáldja és megszenteli őt.
Szabó István János lelkipásztor

Hirdetések
* Az augusztusi perselypénz 1944 lej volt. Köszönjük a gyülekezeti tagjaink
adományát!
* Utolsó lapszámunk megjelenése óta 300 lej adományt kaptunk a ravatalozóra:
Névtelen adakozó 50 lej, Keszeg István63 100 lej, Névtelen adakozó 100 lej és
Bara Irma709 50 lej. Isten gazdag áldása legyen minden segítőkész adakozón!
* 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 VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy VáGáNy

Gyülekezeti események

Keresztelés
Szeptember 6-án a keresztség sákramentumában részesítettük Szász
Blanka Szintiát, Szász András és Molnár Katalin Ilona gyermekét. Isten áldja
az Ő seregének új tagját és családját!
Szeptember 6-án a keresztség sákramentumában részesítettük Végh Csilla
Edinát és Végh Szilárd Norbertet, Végh Szilárd és Damian Ramona Csilla
gyermekeit. Isten áldása kísérje őket!
Esketés
Szeptember 6-án kapta meg Végh Szilárd és Damian Ramona Csilla
Isten áldását a házasságkötésükre. Isten segítse őket, hogy békességben,
szeretetben nevelhessék gyermekeiket!
Temetés
Szeptember 8-án helyeztük nyugalomra Keszeg (sz. Csifó) Zsuzsánna,
földi porsátorát, 65 éves földi életút után. Az igehirdetés a Lukács 13,10-13
alapján hangzott a gyászoló gyülekezethez. Adjon Isten a bánatos szívű
gyászolóknak bőséges vigasztalást Szentlelke és Igéje által!
Szabó István János lelkipásztor

Beszámoló az egyházmegyei hét eseményeiről, napjairól
Hétfőn Vámosgálfalvát 6 gyermek, a lelkipásztor és Ozsvát Ilona vallástanárnő
képviselte Nyárádszentlászlón. Annyi gyermek érkezett, hogy nem fértünk a
templomban, felnőttekkel együtt közel 400-an voltunk aznap.

Vasárnap több mint kétezer gyülekezeti tag és lelkipásztor vett részt a
Küküllői Református Egyházmegye Missziós Napjainak záróeseményén. A gyulakutai
református templom előtt kopjafát avattunk, majd ünnepi istentisztelet következett,
amelyen Kató Béla püspök szolgált. Együtt vehettünk úrvacsorát, több mint 10
úrasztala állt megterítve. A vámosgálfalvi úrasztalát Szentgyörgyi András és családja
ajándékával teríthettük meg, köszönjük az ajándékukat! Öröm volt látni a sok gálfalvit,
majdnem 100-an voltunk ott, és tapasztalhattuk meg, milyen nagyszerű érzés ennek a
közösségnek tagja lenni!

Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével vagy éppen munkájával,
segítőkészségével hozzájárult egy-egy nap sikerességéhez, mert ezzel az egész
missziós hét lett teljesebbé, szebbé. Mindenki a maga tehetsége szerint, azon a helyen,
ahová Isten őt helyezte, megtette, amire képességet, tálentumot adott neki Isten. Ettől
lett jó és sikeres az egész rendezvénysorozat. Isten áldjon meg mindenkit, kicsit és
nagyot, gyülekezetünk és a többi gyülekezet tagjait!
Szabó István János lelkipásztor

Kedden a mi templomunk adott otthont az egyházmegye minden tájáról
összegyűlt presbiterek találkozójának. A zsúfolásig megtelt templomban a helyi
lelkipásztor hirdette az igét a Máté 5,16 alapján. Dr. Buzogány Dezső egyháztörténész
professzor előadást tartott Kálvinról és az Institutióról, Ősz Sándor Előd levéltáros
pedig Kálvin erdélyi örökségéről beszélt. A találkozó jó hangulatban telt, jó volt
egymással találkozni, tapasztalatot cserélni. 350 ember élte át, milyen felemelő érzés,
amikor együtt ünnepelünk. Ezért mondott Istennek és a vendégeinknek köszönetet

beszédében Hídi Imre vámosgálfalvi gondnok. A szeretetvendégségen a Magvető kórus
énekelte a Székely asztali áldást, és vendégeink megtapasztalhatták a gálfalviak
vendégszeretetét, az esperes urat idézve: „köszönjük, hogy az asszonytestvéreink
nemcsak a szívüket és a lelküket, de a lényeget is belefőzték az ételbe!” Köszönök
mindent mindenkinek. A következő napokon mindegyre megköszönték nekünk
lelkipásztorok és presbiterek a szeretetteljes fogadtatást – az újságunk által is
továbbítom köszönetüket a fáradságot nem kímélő asszonytestvéreink és presbitereink
felé.
Szerdán Bonyhán találkoztak a Nőszövetségek. 15 asszonytestvérünk vett
részt ezen a felemelő eseményen, valamint Szabó Gyula kántorunk, aki az istentisztelet
zenei kíséretét vállalta el. A nap a család témájára épült, Tatár Anna lelkipásztorelnöknő hirdette az igét, előadást hallhattak a résztvevők Kálvin János házasságáról.
Kilyén Ilka színművésznő az Aranyország című előadását mutatta be a Mezőségről
Wass Albert művei alapján. A szőkefalvi ifjúsági zenekar szolgálata tette
ünnepélyesebbé az eseményt.

Pénteken Nyárádszeredában az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok
gyűltek össze. Bíró János
torboszlói
lelkipásztor
hirdette az igét, majd
Dávid István lelkipásztor
beszélt az igehirdetés
kihívásairól. Tanulságos
beszélgetés követte az
előadást.
Csütörtökön egyházmegyénk kórusainak adták át Kibéden a szót, illetve a
hangot. A találkozót Bíró József szászcsávási lelkipásztor igehirdetése nyitotta meg. 15
énekkar közel 320 tagja vett részt, és a következő sorrendben léptek fel: Kibéd,
Szováta, Hármasfalu, Geges, Nagykend, Segesvár, Gógánváralja, Szászcsávás,
Mikefalva, Vámosgálfalva, Ádámos, Harangláb, Backamadaras, Szentgerice, valamint
az egyházmegye lelkészi kórusa. A fellépések között Tőkés Attila gegesi lelkipásztor,
egyházmegyei zenei előadó, valamint Arie Deelen hollandiai orgonaművész játszottak
a kibédi Bodor Péter által épített orgonán, amelyik a mi orgonánk „testvére”. A Szabó
Gyula által vezényelt Magvető kórus sikeres fellépésére büszke lehet gyülekezetünk.

Szombat az ifjúsági találkozó napja volt, majdnem 200 fiatal, közöttük 20
gálfalvi hallgathatta Gyulakután a koncerteket, csodálhatta a néptáncosok fellépését és
népviseletét, látogatta meg a Kontraszt Kiállítást, vehetett részt a Láthatatlan
Színházban vagy éppen az imasétán. Márton Előd IKE utazótitkár áhítata, és Paizs
József segesvári beosztott lelkész Tévhitek Istenről című előadásának szavai bizonyára
még sokáig foglalkoztatnak bennünket. A bibliaismereti vetélkedőn a lehetséges 100
pontból 97, illetve 96-ot értek el fiataljaink, így harmadik díjas lett Pataki Tímea és
Varga Beáta, negyedik helyen végzett Keszeg Mónika és a szőkefalvi Nagy Eszter.
Gratulálunk nekik, nagyon ügyesek voltak! Biztos vagyok benne, hogy jövőre még
több gálfalvi fiatal fog a versenyre benevezni!

