GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE
Vámosgálfalvi Református Egyházközség
Lelkipásztor: Szabó István János
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Kántor: Szabó Gyula 0742-92-13-86

Iroda programja keddtől péntekig 9-12, csütörtökön délután is 16-18-ig.
Gyülekezeti alkalmaink:
* Istentiszteletek: Vasárnap délelőtt 11 és délután 15 órától.
* Vallásóra: Pénteken 15 órától I-VI. osztálynak, 16 órától kisebbeknek.
* Nőszövetségi bibliaóra: csütörtökön 18 órától
* Magvető kórus: Pénteken 19 órától.
* I. éves konfirmációi előkészítő: Szombaton 18 órától.
* II. éves konfirmációi előkészítő: Vasárnap 16 órától.
* Ifjúsági bibliaóra: Vasárnap 17 órától.

VáGáNy

– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti
lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor.

Megjelenik Keszeg Árpád támogatásával.
Istentiszteletek alapigéi
Dec. 21. vasárnap de. „És várjátok az ő Fiát a mennyből, Jézust, akit feltámasztott a halottak
közül, és aki megszabadít minket az eljövendő haragtól”. 1Thessz. 1,10
Dec. 24. SZENTESTE „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az
emberekhez jóakarat!” Lk. 2,1-20
Dec. 25. KARÁCSONY I. de. „Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő
egyszülött Fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa.” 1Jn. 4,9
Dec. 26. KARÁCSONY II. de. „Aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mind-nyájunkért
odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt?” Róm. 8,32
Dec. 27. KARÁCSONY III. de. „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn
őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme, az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta
őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt: Ne féljetek, mert
íme, nagy örömet hirdetek nektek” Lk. 2,8-11
Dec. 28. vas. de. „Mária pedig mindezeket a dolgokat megjegyezte és a szívében forgatta.” Lk.
2,19
Dec. 31. ÓÉV. du. „Miután könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összejöttek, és beteltek
mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten igéjét bátran hirdették.” ApCsel. 4,31
Jan. 1. ÚJÉV. de. „Az ÚR kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Szám nemzedékről
nemzedékre hirdeti hűséges voltodat.” Zsolt. 89,1-2
Jan. 4. vas. de. „Nem állhat senki ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele
voltam. Nem hagylak el téged, és nem is maradok el tőled. Légy erős és bátor!” Józsué 1,5-6
Jan. 11. vas. de. „Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy
meggyógyuljatok. Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van.” Jak. 5,13-18
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EGYETEMES IMAHÉT

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
2015. január 18-25.
Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn 4,7)
Évről évre, már 107 éve egyre több gyülekezet szervezi meg az
egyetemes imahetet. Az egyesült államokbeli Paul Wattson anglikán pap
által elindított mozgalom áldásait tapasztalja meg az imahetek alkalmával
sokszázezer keresztyén szerte a világon. Paul Wattson úgy választotta a
dátumot – január 18–25. –, hogy az imádságok egybeessenek Péter
apostol székfoglalása és Pál apostol megtérése ünnepével. Mi évről évre
igyekszünk ebben az időszakban tartani az imahetet, de mivel vasárnaptól
vasárnapig kell tartania, mindig néhány nappal később vagy korábban
tartjuk az eredetileg meghatározott dátumokhoz képest. Idén különleges
egybeesés: éppen vasárnapra esik január 18. és 25.
Minden évben egy-egy ország egyházai felvállalják, hogy
összeállítják az imaheti témát, programot, igéket. Az idei Imahét
imádságos anyagát a Brazil Keresztyén Egyházak Nemzeti Tanácsa
készítette.
Szokássá vált, hogy az imahétre vendéglelkipásztorokat hívnak
meg igét hirdetni. A vámosgálfalvi gyülekezet felvállalta azt, hogy
vendégeket hív, és ebédhez is szívesen lát lelkipásztorokat családjukkal
együtt. Amíg ez így van, addig a szép hagyomány szerint évről évre
megtarthatjuk az imahetet vendéglelkipásztorok szolgálataival.
Adja Isten, hogy ez az imahét is a mi lelki meggazdagodásunkhoz
vezessen, és közelebb vigyen Istenhez és felebaráthoz!
Szabó István János, lelkipásztor

1. nap – január 18. vasárnap, 11 óra – Székely György, Radnótfája
KÖZHÍRRÉ TÉTEL - Samárián kellett pedig átmennie (Jn 4,4)
1Móz 24,10-33 Ábrahám és Rebeka a kútnál
Zsolt 42 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez
2Kor 8,1-7 Makedónia gyülekezeteinek adakozása
Jn 4,1-4 Samárián kellett pedig átmennie

Istentisztelet után, 12-től bemutató a Diakónia
Keresztyén alapítvány munkájáról

Hirdetések
* A decemberi perselypénz 3005 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* 2015-ben az úrasztalát a következő családok terítik meg:
Hídi Imre
IMAHÉT
2015. JANUÁR 25.
Magó Ferenc
BÖJTFŐ
2015. FEBRUÁR 22.
Keszeg Csaba
KONFIRMÁCIÓ
2015. MÁRCIUS 29.
Keszeg Ferenc
HÚSVÉT
2015. ÁPRILIS
5.
Szentgyörgyi András
PÜNKÖSD
2015. MÁJUS
24.
Bara János
ÚJKENYÉR
2015. AUGUSZTUS 30.
Varga Jenő
REFORMÁCIÓ
2015. NOVEMBER 1.
Keszeg János
ADVENT
2015. NOVEMBER 29.
Szász Ferenc
KARÁCSONY
2015. DECEMBER 25.

2. nap – január 19. hétfő, 17 óra – Korpos István, Dicsőszentmárton

* A marosvásárhelyi Kultúrpalotában 2015. január 10-11. du. 5 órakor az Égjen a láng
keresztyén zenefesztivál két napján részt vett 7 illetve 14 vámosgálfalvi fiatal.

BEVÁDOLÁS I. - Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál (Jn 4,6)
1Móz 29,1-14 Jákób és Ráhel a kútnál
Zsolt 137 Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön?
1Kor 1,10-18 Mindenki így beszél köztetek: „Én Pálé vagyok, én Apollósé”
Jn 4,5-6 Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál

* Január 17-én fiataljaink Sövényfalván vettek részt az Alsó-Küküllőmenti református
gyülekezetek havonta megszervezett ifjúsági találkozóján.

3. nap – január 20. kedd, 17 óra – Nagy Gábor, Gogánváralja
BEVÁDOLÁS II. - „Nincs férjem” (Jn 4,17)
2Kir 17,24-34 Asszíria meghódította Samáriát
Zsolt 139,1-12 „Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem”
Róm 7,1-4 „Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által”
Jn 4,16-19 „Nincs férjem”

4. nap – január 21. szerda, 17 óra – Bíró István esperes, Segesvár
LEMONDÁS - Az asszony pedig otthagyta korsóját (Jn 4,28)
1Móz 11,31-12,4 Isten megígéri Abrámnak, hogy nagy néppé teszi, és
megáldja
Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom
ApCsel 10,9-20 „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak”
Jn 4,25-28 Az asszony pedig otthagyta korsóját

* 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!
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Gyülekezeti események (Temetések)
December 29-én adtuk vissza az anyaföld ölének Pataki (sz. Muszka) Mária
nőtestvérünk testét, aki 87 éves korában hunyt el. Az igehirdetés a Jób 19,25 alapján
szólt a gyászoló szeretteihez. Adjon Isten nekik reménységet és vigasztalódást!
Január 2-án kísértük ki utolsó földi útján Szakács József atyánkfiát, aki 71 éves
földi vándorlás után megpihent. Az igehirdetés a 1Móz 3,19 alapján hangzott. Adjon
Isten hozzátartozóinak hitet, reménységet és vigasztalódást!
Január 3-án álltunk meg Balog (sz. Birtalan) Irma nőtestvérünk koporsója
mellett, akit 88 éves korában szólított haza Teremtője. Az igehirdetés a 2Tim 4,6-8
alapján szólt a gyászoló szeretteihez. Isten erősítse hitüket, igéje vigasztalja őket!
Január 5-én vettünk búcsút a feltámadás reménységével Keszeg Ferenc
testvérünktől, aki 68 földi év után távozott az örök hajlékba. Az igehirdetés a Jn. 11,3536 szavával kereste bánatos szerettei szívét. Legyen Isten Szentlelke a gyászolók
gyámolítója!
Szabó István János lelkipásztor

Költségvetés 2015-re
Kötelező fizetnivalók: alkalmazottak fizetése 50000 RON. Központi járulék
8000, biztosítások 1000, telefon 1000, villany és gáz 6000 (ebben benne van a templom
is), karbantartás 30000, útiköltségek 2000, irodaszerek 1500, protokoll 1000, erdőőrzés
700, ifjúsági célokra 200, nőszövetség 1000, presbiterszövetség 250, diakónia 500,
egyháztagok segélyezése 1000, ravatalozó építésre 35000 lej, és más kiadások.
Összesen fizetnivalók 151130 lej.
Remélt bevételek: egyházfenntartói járulék 50000, perselypénz 20000,
adományok 28000, nőszövetség jövedelme 1000, presbiteri szövetség tagdíjak 250,
földbérek 6000, bérjövedelem 4800, más bevételek. Összesen 110250 lej. 2014-ről
maradt 68922.
2015 végén maradna még 28042 lej.
A fenntartói járulék személyenként 60 lej presbiteri határozat értelmében.
Aki kifizeti március 31-ig, kap 10 lej kedvezményt, csak 50-et kell fizetnie.
Mindenhol több a fenntartó járulék, a Püspökség minimum 75 lejt határozott meg. Mi
ennyiből ki tudunk jönni, de aki szűken vet, szűken is arat. Épületeket kellene
megjavítani, ravatalozónkat befejezni. Az állami támogatás ¼-e a szükséges összegnek.
5. Javaslatok
Úrvacsora – Városon már pékségből rendelik a kenyeret, itt még meg tudjuk
sütni vagy süttetni a házikenyeret, amit jobban lehet szeletelni, törni az Úrvacsoránál.
Kérnénk szépen a feliratkozókat, hogy házikenyeret adjanak az Úr asztalára.
Koszorúmegváltás – a sok koszorú kárba és szemétbe megy. Javaslatunk,
hogy ahogy városon, a koszorúra fordított pénzt adományként gyűjtse össze valaki, és
az összeg pótolja akár a család költségeit, vagy beteg gyermeknek legyen egy alap, és
támogathatja ezt a család a koszorúpénzzel, vagy ravatalozóház építését is segítheti
vele, vagy akár a tálentumvásárt is támogathatja a család…
Eljegyzés előtt jelentkezzen az ifjú pár, hogy a lelkipásztor ismerje meg őket,
tisztázzák az adatokat és a részleteket, a tévedések elkerülése végett is.
6. Köszönet
A kurátornak, hogy nem kímél sem fáradságot, sem üzemanyagot, sem pénzt,
minden nap megtalálja, mit lehet és kell tenni egyházunkért, és a lelkipásztort
munkájában támogatja.
A presbitériumnak a körzetek többszöri látogatásáért, a legátum
összegyűjtéséért, a kántálás megszervezéséért, az egyházépítő munkájáért.
A gyülekezeti tagoknak a pénzbeli adományokért és a közmunkáért. Köszönet az egész
gyülekezetnek, hogy mindent megtesz azért, hogy a lelkipásztor és családja igazán jól
érezhesse itt magát. A figyelmesség és a segítség a gyülekezet szeretetét fejezi ki, és
ameddig a lelkipásztor ezt tapasztalja, addig itthon érzi magát, és értelmét látja a
szolgálatának. Név szerint nem is lehet felsorolni azokat, akik jó szóval, ajándékkal,
segítséggel veszik körül a lelkipásztori családot. Szívből köszönjük, és boldog új évet
kívánunk!

5. nap – január 22. csütörtök, 17 óra – Cseh Zoltán, Magyarpalatka
KINYILATKOZTATÁS - „Merítőedényed sincs, a kút is mély” (Jn 4,11)
1Móz 46,1-7 Isten így szólt Jákóbhoz: „Ne félj lemenni Egyiptomba”
Zsolt 133 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
ApCsel 2,1-11 A pünkösd napja
Jn 4,7-15 „Merítőedényed sincs, a kút is mély”
6. nap – január 23. péntek, 17 óra – Virca Tănase, Vámosgálfalva (ortodox)
BIZONYSÁG - „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” (Jn 4,14)
2Móz 2,15-22 Mózes Midján kútjánál
Zsolt 91 Azoknak éneke, akiknek az Úr a menedék
1Jn 4,16-21 A teljes szeretet kiűzi a félelmet
Jn 4,11-15 „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne”
7. nap – január 24. szombat, 17 óra – Kovács Szabolcs, Nyárádszentimre
BIZONYSÁG - „Adj innom” (Jn 4,7)
4Móz 20,1-11 Izráel fiai a Cin pusztánál, Meríbánál
Zsolt 119,10-20 „Igédről nem feledkezem meg”
Róm 15,2-7 „Az Isten adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek”
Jn 4,7-15 „Adj innom”

15-től a templomban Kovács Réka pszichológusnő
előadása: Óázisok az élet nehézségeiben
Biblianap és tálentumvásár a tornateremben
8. nap – január 25. vasárnap, 11 óra – Paizs József, Segesvár
TANÚSÁGTÉTEL - Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4,39)
2Móz 3,13-15 Mózes az égő csipkebokornál
Zsolt 30 Az Úr életben tart minket
Róm 10,14-17 „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!”
Jn 4,27-30.39-40 Sokan hittek benne az asszony szava miatt

15-től Paizs József előadása:
Kapcsolataink a lelkigondozás tükrében

Lelkipásztori beszámoló a 2014-es esztendőről
1. Népmozgalmi adatok
2014. január 1-én 1006 lélek volt. 2014. december 31-én 999 lélek van (474
férfi és 525 nő). Ebből felnőtt, egyházfenntartó tag 870, a többi hátrálékos vagy
gyermek. (Apadtunk 7 lélekkel. Keresztelés 10, Temetés 21, Esketés 4, Konfirmált 11,
Beköltözött 15, Kiköltözött 9, Kitért 2). Családok száma 573.
2. Gyülekezeti események
Az istentiszteletek megtarttattak, összesen 144 istentisztelet, ezen kívül
temetés, esketés, felnőtt és nőszövetségi bibliaóra, ifjúsági bibliaóra, presbiteri
gyűlések és más szolgálatok, összesen 362 igei szolgálat, 5 beteglátogatás, 500 család
meglátogatása, 59 vallásóra, 84 kátéóra.
2014. január 19 – 26. – Megtartottuk az egyetemes imahetet.
2014. január 15 – május 6. – A lelkipásztor a körzetfelelős presbiterek
segítségével meglátogatta a gyülekezet otthon tartózkodó családjait, 500 családot.
2014. február 16. – A presbitérium megválasztotta a gyülekezet új gondnokát
Hídi Imre személyében.
2014. március 30. – Szabó István János lelkipásztor beiktatása.
2014. április 13. – 11 ifjú konfirmált, 4 fiú és 7 lány.
2014. április 27. – Kiskonfirmációi ünnepélyt tartottunk.
2014. május 31. – A Tálentumvásár nagy sikernek örvendett, 2200
tálentumot váltottak be a gyermekek ajándékokra (játékok, iskolai felszerelés).
2014. júniusa – Felújítottuk és újrafestettük a gyülekezeti házunk (kultúr)
főút felőli részét.
2014. július 5. – Nőszövetségünk a Bonyhai kastélynapon vett részt.
2014. július 10. – Sepsiszentgyörgyön a 7. Magyar Református Világtalálkozó
záróünnepségén vettünk részt, ami Kálvin János szoboravatással zárult.
2014. július 8-12. – A kis- és nagykátésok Maroshévízen bibliatáborban
vettek részt lelkipásztorukkal.
2014. július 21-25. – Vámosgálfalván Vakációs Bibliahetet szerveztünk, első
alkalommal.
2014. július 31. – Marosvásárhelyen öregotthont látogatott meg a
nőszövetségünk, ajándékot vittek minden lakójának, amit a nőszövetségi tagok, a
presbitérium és gyülekezeti tagok adományából vásároltak.
2014. augusztus 6- 8. – IKE tábor Szovátán.
2014. szeptember 8-14. – Küküllői Református Egyházmegyei Missziós
Napok. Vasárnap Gyulakután szabadtéri rendezvény keretében Egyházmegyei
gyülekezetek találkozója. Gyülekezetünk minden nap részt vett a rendezvényeken.
Kedden, szeptember 9-én. a mi templomunk adott otthont az egyházmegye presbiterei
találkozójának.
2014. október 31. – Ünnepi, reformációi istentisztelet után Bibliakiállítás volt
a templomunkban.
2014. november 2. – 15 órai kezdettel a szászrégeni Sófár keresztyén együttes
koncertjére került sor.

2014. november 23. – Egyházközségünkben megtartottuk a presbiterválasztó
közgyűlést.
2014.
november-december
–
Ravatalozóház
építés.
A
Kultuszminisztériumhoz beadott pályázat támogatást nyert, 40 ezer lejt. Közmunkával
előkészítettük a helyet, kiástuk és megöntöttük az alapot.
2014. november 30. – Advent I. vasárnapján a Kolozsvári Református
Kollégium Kórusa szolgált istentiszteletünkön, igét hirdetett Kovács Tibor
iskolalelkész.
2014. december 7. – 15 órától templomunkban került sor a Küküllői
Református Egyházmegye VI. Adventi Kórustalálkozójára. A színvonalas találkozón
16 egyházmegyebeli kórus 341 tagja, valamint 70 gyülekezeti tagunk vett részt.
2014. december 14. – Az istentisztelet keretében került sor az újonnan
megválasztott presbiterek eskütételére.
2014. december 24. – Délután a 15 órától kezdődő istentiszteleten az óvódás
és előkészítő osztályos vallásórásaink karácsonyi ünnepélyén vettünk részt.
2014. december 25. – Délután a 15 órától kezdődő istentiszteleten a kis- és
nagykátésok betlehemes műsorát hallgathattuk meg.
2014. december 26. – Délután a 15 órától kezdődő istentiszteleten az I-V.
osztályosok betlehemesét, verseit és énekeit hallgathatta a gyülekezet.
3. Adományok
Az Aranykönyv felolvastatott. A perselypénz 22798,95 RON volt.
A közmunkát is adományként tartjuk nyílván. A Vágányban havonta
olvashattuk és olvashatjuk ezután is az adományokat és a közmunkázók listáját. Hálás
köszönetem mindenkinek!
Köszönjük a névtelenül, az Úrasztalára hétről hétre elkészített friss virágot
azoknak, akik szívügyüknek érzik, hogy istentiszteletünket ez által is szebbé tegyék.
4. Pénzügyek
2014. december 31-én készpénzben van 8455,96 új lej. Bankban van 60465,98
új lej.
Kimutatás a 2014-es pénzforgalomról.
Bevételek: Fenntartói járulék összesen 57550 lej (benne sok elmaradás).
Perselypénz 22798 lej (háromszorosa a tavalyinak). Adományok 30614. Más (ebből
kántálás 10680, rendezvények támogatása, bérek, stb.) 15184, állami támogatás
ravatalozóra 40000. Összesen bevételek 2014-ben: 166147 RON.
Kiadások: A 3 alkalmazott fizetése 40242, útiköltségek 4027, épületek
biztosítása 1016, telefon 969, áram és gáz 6185, irodaszerek 1586, szolgáltatások,
protokoll, rendezvények szervezése 10944, karbantartási kiadások 25820, központi
járulék 10209, bérjövedelmek utáni járulék 858, erdőőrzés 631, ravatalozóra 5662 (a
betonra még nincs számla) és más kiadások. Összesen kiadások 2014-ben 126508
RON.
Maradt 68922 lejünk (ebből a támogatás 34338).

