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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. 2. vas. de. „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát,
elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor
kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem
kísért senkit a gonosszal.” Jak. 1,12-18
Aug.9. vas. de. „Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a
hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem
szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és
minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani
lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok
magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az
ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is
felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad
mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá
teszi cselekedete... Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az
árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a
világtól.” Jak. 1,19-27
Aug. 16. vas. de. „Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek
szerint éltek, ne legyetek személyválogatók.” Jak. 2,1
Aug. 23. vas. de. „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg
az én szeretetemben! Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben,
ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő
szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és
örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én
szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja
barátaiért.” Ján 15,9-13 (Varga Árpád)
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Bódás János: Új kenyér
Az új búza már ömlik a garatra.
A föld hálás volt, most is fizetett.
Hogy új kenyér került az asztalodra,
tudod-e, hogy kinek köszönheted?
Köszönd meg népem dolgos önmagadnak,
köszöntsd az ekét, kaszát, szekeret,
követ, szitát - s mind kik szerszámot adtak,
ki fúrt, kalapált, szőtt vagy tervezett,
a vetőket, az aratót, a molnárt,
a péket, s kik a kenyeret kihordták...
De az égre is emeld fel szemed,
(tudod, hogy fényt, szellőt, záport ki ad)
s töltse be szíved csendes áhítat,
mikor az új kenyeret megszeged.

Faluhelyen sokkal nagyobb ünnep az újkenyér, mint városon. Valódi
hálaadás ez az ünnep, mert aki megdolgozza a földjét, aki arca verítékével
keresi meg kenyerét, az igazán meg tud becsülni minden búzaszemet. Mindenki
örvend, hogy idén is lett termés.
De vajon nem a mi ügyességünknek, szorgalmunknak tulajdonítjuk azt,
hogy jövőre lesz mit ennünk?
A mi munkánknak a jutalma, amink van, de vigyáznunk kell, el ne
bízzuk magunkat. Két kezünk munkáját gyűjtöttük be, de Isten az, aki
megáldotta ezt a munkát! Ezt ne felejtsük el!
A református lelkészköltő, Bódás János, nagyon szépen rámutat az
Újkenyér ünnep lényegére. Minden kenyér megvágásakor gondoljunk hálával a
mi Mennyei Atyánkra, aki nemcsak az ég madarait táplálja, hanem elsősorban a
mi mindennapi kenyerünket adja meg, mert így szeret bennünket!
Szabó István János lelkipásztor

Október 11, ravatalozónk átadási ünnepélye
Isten segítségében bízva, egy dátumot tűztünk ki ravatalozóházunk
átadására. Jó reménységgel vagyunk, hogy az építkezés elkezdésétől számítva
11 hónap alatt befejezhetjük a munkálatokat. (2014. november 4-én kezdtük
meg a régi épület bontását, november 27-én az alap ásása kezdődött meg.)
Kívülről szemlélve az épület kész, vagy majdnem kész.
A napokban lerakják a járófelületet, a Surtec cégtől támogatásként
kapott padlócsempével, és a fürdőszobák is elkészülnek – minden hozzávalót
megvásároltunk és hamarosan kész. A gázt beszereltettük, a központi fűtést is
hamarosan üzembe helyezzük – meg kell vásárolnunk a hozzávalókat. Pénteken
a teraszt kockakővel Hídi András és csapata rakta ki, ingyen, ajándékba. Az
udvarrendezés maradt még hátra, valamint a takarítás és a berendezési tárgyak
beszerzése (ravatal, székek, pulpitus, stb.)
A Kultuszminisztérium 40000 lejes támogatása mellett híveink részéről
is érkezett adomány, összesen 36135 lej értékben. A Szász Hordója 2000 lejjel,
a Megyei Tanács szintén 2000 lejjel támogatott. A traktor, utánfutó és eke árát
is az építkezésre fordítottuk, 18500 lejt. Összesen tehát 98635 lej bevétel.
Kiadás 134537,73 mostanáig. (A munkaadományok és a kedvezményes árak,
amiket gyülekezetünk építőmesterei adtak, nincsenek benne ebben az
összegben.)
Tehát 35902 lejjel többet költöttünk el, mint amennyire pénzünk volt.
Ezt az összeget a más kiadásokra előirányzott pénzekből vettük el, azzal a
reménnyel, hogy hamarosan visszapótolhatjuk, ellenkező esetben nem lesz pénz
az év végén az alkalmazottak fizetésére…
Nagy segítség lenne, ha mindenki megpróbálná kifizetni az
egyházfenntartó járulékát erre az évre is. Köszönjük azoknak, akik meghallották
a júliusi lapszámban ezt a felhívást, és fizettek!
Adományokat elfogadunk még október 11-ig. Az átadás napjától kezdve
azok az egyháztagjaink, akik az építkezéshez hozzájárultak, kedvezményes áron
(közköltség és takarítás ára) vehetik használatba a ravatalozót, ha családjukban
haláleset történik. (A használati díjakról a Presbitérium az átadás előtt dönt.)

Hirdetések
* A júliusi perselypénz 1180 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* Szeptember 19-én 15 órától a mi gyülekezetünk szervezésében kerül sor az
Alsó-Küküllőmenti református gyülekezetek havonta megszervezett ifjúsági
találkozójára. Téma: Hetedik parancsolat. Előadó: Kali Tünde Zsófia
mezőméhesi lelkipásztornő. Zenél: a szászrégeni Mini Sófár. Ugyanezen a
napon, az Országos Bibliaismereti Vetélkedő egyházmegyei szakaszát is
megrendezzük 12 órától. Bíztatjuk a fiatalokat, hogy ünnepeljenek velünk,
lássák az idelátogatók, hogy Vámosgálfalván egy erős közösség él és
tevékenykedik!
* Augusztusban az ifjúságunk két keresztyén rendezvényen is képviseltette
magát. 15-én Backamadarason a Neked szól a dal zenefesztiválon 11-en, 23-án
pedig Szászrégenben a Hálaadás Napján heten vettünk részt.
* Augusztus 19-22 között a Magvető kórus Nagyhegyes testvértelepülésen
teljesített szolgálatot, együtt ünnepeltük nemzeti ünnepünket, és adtunk hálát az
új kenyérért.
* Gyülekezeti termünkben jól működő elektromos orgonán kísérheti a
kántorunk az énekeket, köszönjük Keszeg Józsefnek105 az ajándékát!
* Esketési, keresztelési istentisztelet előtt legalább egy hónappal
jelentkezzünk a lelkipásztornál!
* Eljegyzési istentiszteletet tartani nem kötelező, de eljegyzés előtt a
lelkipásztornak meg kell ismernie az ifjú párt – nyomatékosan kérem
tehát, hogy idejében jelentkezzenek!
* Temetés, esketés, keresztelés időpontjáról a kántort és a harangozót is
kell értesíteni!
* 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!
Szabó István János lelkipásztor

Augusztus 20, az államalapítás ünnepe
Az elmúlt ezer évben többször is áthelyezték a naptárban, és igen
változatos formában ünnepelték Szent István napját, ami csak a XIX. század
végén lett hivatalosan is munkaszüneti nap. Ma Magyarországon az
államalapítás mellett az új kenyeret is augusztus 20-án ünneplik.
Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert
1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I.
István relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt
egyenértékű. XI. Ince pápa 1686-ban elrendelte, hogy Buda vára töröktől való
visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ évente emlékezzen
meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart.
1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s így a
Szent István-nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia (1740-1780)
ismét elrendelte a Szent István-nap megtartását, sőt azt nemzeti ünnepként a
naptárakba is felvétette. 1771-ben ő hozatta Bécsbe, majd Budára István kézfej
ereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ez időtől körmenetben vittek végig a
városon augusztus 20-án. (A Szent Jobbot - amelynek ezüst ereklyetartóját
1862-ben készítették - ma Budapesten a Szent István-bazilikában őrzik.)
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták
meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam
szimbóluma volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot. Az 1867-es
kiegyezést követően az ünnep visszanyerte régi fényét, majd 1891-ben Ferenc
József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította, 1895ben pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek fellobogózását címeres
zászlóval.
A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma
miatt nem volt vállalható, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné
süllyesztését sem látta célszerűnek, és, ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy
részével történt, inkább tartalmilag újította meg. Először az új kenyér
ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését
mint új - szocialista - államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ezután
1949-1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték. 1950ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a Népköztársaság ünnepévé is
nyilvánította.
A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta
ennek megfelelően rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István
ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: az első szabad
választáson létrejött Országgyűlés 1991. március 5-i döntése a nemzeti ünnepek
- március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját emelte a
Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára.
Forrás: mult-kor.hu

Az utolsó lapszám megjelenése óta 35 család adakozott a ravatalozó
építésére, összesen 3540 lejt (A valutában kapott adományokat átváltva
számoltuk bele).
Az adakozók listája: Magó Ferenc176 100 lej, Ifj. Magó Ferenc176 100
lej, Réti Ilona659 50 lej, Béres Ilona Mária659 100 lej, Szabó Ilona547 50 lej,
Szabó Julianna575 50 lej, Özv. Hídi Rozália493 100 lej, Belényesi István476
100 lej, Hídi András261 100 lej, Névtelen adakozó 50 lej, Névtelen adakozó
50 lej, Balog Ferenc408 100 lej, Névtelen adakozó 100 euró, Özv. Dombi
Katalin241 100 lej, Ifj. Keszeg János501 100 lej, Keszeg Júlia Judit501 100 lej,
Polgár Jenő312 100 lej, Nagy Gyula144 100 lej, Id. Hídi András234 100 lej,
Névtelen adakozó 100 lej, Hídi Ferenc89 100 lej, Névtelen adakozó 100 lej,
Névtelen adakozó 100 lej, Dénes József342 100 lej, Szász András428 50 lej,
Szász János428 50 lej, Szabó Imre251 50 lej, Névtelen adakozó 300 lej,
Keszeg János175 50 lej, Keszegpál János727 100 lej, Szabó András497 és
gyermekei 500 lej.
Ha munkás kézre volt szükség, segítettek, ahol kellett: Varga Jenő130,
Réti István555, Szentgyörgyi András745, Ifj. Szentgyörgyi András614, és Hídi
Imre445 (lefolyó kiásása) Szász Ferenc582, Szabó Ferenc323, Szabó Imre251,
(üvegvatta elhozása), Hídi Imre445, Szász Ferenc582, Szabó Ferenc323, Szabó
Imre251, Horváth Gyula297, Szabó András753 (temető takarítás), Hídi Imre445,
Vásárhelyi Ferenc585, Szabó Ferenc323, Szabó Imre251, Szabó Gyula559, Varga
Ferenc576, Szabó István János (építőanyag lerakása), Hídi Imre445, Szakács
Ferenc339, Szabó Ferenc323, Bara János170, Keszeg József374 (szigetelés
üvegvattával), Hídi Imre445, Szabó Imre251, Szabó Ferenc323, Szabó Imre251,
Varga Árpád546, Vásárhelyi Ferenc585, Szabó Imre251, Szabó Ferenc323, Keszeg
Imre406, Hídi Imre445, Hídi Imre445, Hídi Imre445 (több napon át ásták a sáncot és
emésztőgödröt a vízszereléshez).
Szabó András418 a villanyszerelési munkálatokat végezte el ingyen,
Szentgyörgyi András745 az egyik fürdőszoba falait rakta ki fali-csempével.
Köszönjük a segítőkészséget, az adományokat és mindenféle
támogatást! Isten áldása legyen mindnyájunkon, munkánkon!
Szabó István János lelkipásztor

Ván Benjámin - Napra forgok
Nem csoda, hogy a napraforgó szeret a napba nézni, hisz olyan a
tekintete, akár a napé. A napraforgó úgy néz a napba, akár a tükörbe; önmagát
látja, azért sugárzik arca az örömtől. Ez a növény égi képéhez akar hasonlítani –
milyen nagyszerű ez a törekvése!
Taníts engem is Napomba nézni, te égi képedet kereső szép virág,
mondd nekem is, hogy égi képmásodtól nyílnak s színesednek kelyheid, az hinti
be sárga virágporral arcodat, s az rendezi be olyan titokzatos vonásokkal arcod
tekintetét; mondd nekem is, hogy Napba-néző legyek, annak az arcát keressem
lelkem tekintetével, Aki a föld porából ajkával csókolt föl, hogy hasonlítson
valakihez teremtett élő világából!
Az égiek szeretnek hasonlatossá lenni földi dolgokhoz, a nap választja
napraforgóját; Isten az embert. – Ah, de a napnak szerencsésebb a választása,
hisz virágja mindig belé néz, felé fordul, gyönyörködik, s szinte boldogan
sugározza titkos szóval, hogy ő az egyetlen, ami hasonlít hozzá; az ember arca
nem sugárzik az örömtől, nem követi Istene sugalmát, nem akar égre tekinteni,
nem akar színesedni, megelégszik a földdel, lemond isteni elhívásáról!
– Nem! – ez lehet a tömeg közönye, de én a te szép tekintetedből
inspirációt veszek, én is Napomba nézek, hisz lelkem nem a földé, formámat itt
nem találom, én is napra forgok, mert élni, virulni óhajtok! Nem mondok le az
égről, sőt Istenem arcába tekintek, hogy adhassa meg lelkem arcának vonásait.
Napraforgóm, viríts, de taníts is! Taníts engem az élet igényeinek
fokozására! A te képed a nap, az enyém Istenem; mindketten kifelé nézünk e
múló világból, s előre élvezzük a boldog egyesülést!
Amikor a napraforgó a napba belenéz, s kelyhét felé kitárja –
megtermékenyül. A termékenyülést érés követi. Ez a virág a nap hevét, tüzét,
világosságát hűségesen gyűjti. Ilyen az, aki igazán szeretni tud. A szeretet
meddő nem lehet! A nap is szereti választott virágját, mert melegével benne
olajat fakaszt, a napraforgó is napját, mert az összegyűjti. Ez a virág olajával
akkor is melegít, akkor is világít, amikor már a tél és a sötétség uralkodik. Olaja
lángjában amidőn elég, másoknak világít, másoknak melegít.
Lelkem csak akkor termékenyül meg, ha szeretni tudom Alkotómat, s
akkor szeretem, ha megbecsülöm világosságát s tüzes szerelmét. Nekem Istentől
nyert szívem olajával, lelkem tartalmával Krisztus oltárának örök mécsesét kell
táplálnom! Akkor is világítanom kell, ha az élet elsötétedik; akkor is
melegítenem, ha már az embervilág kihűlt, s megdermedett.

A krisztusi ember azért keresi Isten arcát, amiért a napraforgó a nap
tekintetét! Gazdagodni akar Isten örök világának a kincseiből, hogy tartalmas
életével, lelke kincseivel örök Napunknak, Istenünknek dicsőségére,
oltártüzekkel, emberek mentésére, emberek javára világítsuk Isten szép világát!
Ember – hosszú a tél, sötét a kárhozat, dermesztő a halál, gyűjtsél olajat
mentésedre és mentésekre!
A szerző református lelkipásztor volt, aki 1924-ben jelentette meg először a
Napra forgok című természeti hasonlatokra épített lelki életre alkalmazott írásait,
amelyekkel sok fáradt keresztyénnek nyújtott bátorítást és vigasztalást. Elismerésül
1932-ben a Királyi Magyar Természettudományi Társaság rendes tagjául választotta.
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Gyülekezeti események
Keresztelés
Augusztus 9-én a keresztség sákramentumában részesítettük Varga
Szófiát, Varga Lóránd Imre és Nisztor Renáta gyermekét. Isten áldja az Ő
seregének új tagját, adjon napról napra testi-lelki növekedést és gyarapodást!
Augusztus 29-én kereszteltük az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevébe Pál
Krisztinát, Pál Levente és Kiss-Vass Csilla gyermekét. Isten áldja gazdagon
szeretteivel együtt!
Esketés
Augusztus 1-én házasságot kötött Csíki Sándor és Réti Éva. Isten áldja
az új párt és szeretteiket!
Augusztus 15-én kérte Isten áldását házasságára Kálmán József
Levente és Szász Zita. Életüket kísérje áldás, szeretteikkel együtt!
Augusztus 22-én kérte Isten áldását házasságára Moldovan Nicolae
Andrei és Keszeg Erzsébet. Házasságuk, életük legyen Istentől megáldott!
Temetés
Augusztus 11-én helyeztük a feltámadás napjáig csendes nyugalomra
Bara Jánost, 23 éven át egyházát presbiterként is szolgáló testvérünket, 62 éves
életút után. Gyászoló szeretteit Isten erősítse, bátorítsa Szentlelke erejével!
Szabó István János lelkipásztor

