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* Vallásóra: Pénteken 15 órától I-VI. osztálynak, 17 órától kisebbeknek.
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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. 30. ÚJZSENGE de. „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők
megelégíttetnek.” Mt. 5,6
Szept. 6. vas. de. „Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban
nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs
Krisztus Lelke, az nem az övé.” Róm. 8,8-11 (Varga Árpád)
Szept. 13. vas. de. „Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” Jak. 2,17
Szept. 20. vas. de. „Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az
tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét.” Jak. 3,2

Gyülekezeti események
Esketés
Szeptember 12-én házasságot kötött Isten színe előtt Antal Zoltán és
Varga Ildikó. Életüket kísérje áldás, szeretteikkel együtt!
Szeptember 26-án kérte Isten áldását házasságára Kolozsvári József
Szabolcs és Szakács Tünde. Házasságuk, életük legyen Istentől megáldott!
Temetés
Szeptember 8-án adtuk vissza az anyaföldnek Bara (sz. Bereczki)
Juliánna nőtestvérünk földi porait, 56 éves életút után. Gyászoló szeretteit Isten
erősítse, és vigasztalja gazdagon!
Szabó István János lelkipásztor
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Adjunk hálát mindnyájan!
Énekeskönyvünk 410-es énekének kezdősora nem az énekszerző Huszár
Gál munkásságáról szóló írás címe ezúttal, hanem egy felhívás a Vámosgálfalvi
Református Egyházközség összes tagjához!
Itt az ideje a hálaadásnak, mert az Úr megáldja minden munkánkat. Egy
év sem telt el, amióta hozzákezdtünk a ravatalozóházunk felépítéséhez, és
sikerült befejezni. Sok embernek jár érte köszönet, gondnokunk fáradhatatlan
lelkesedésével mindenkit megmozgatott, gyülekezetünk építkezésben jártas
mesterei ingyen vagy kedvezményesen, hozzáértéssel és komolysággal
végezték a munkálatokat, sok hívünk több mint 20 napon is közmunkával járult
hozzá az építkezéshez, gyülekezeti tagjaink 39605 lejnyi adománnyal
támogattak, Isten szponzorokat is rendelt, hogy tél előtt elkészülhessen, és
használatba kerülhessen a régóta nélkülözött ravatalozóház.
Nemcsak ezt köszönjük meg azonban a 2015. október 11-én 13 órától
kezdődő ünnepi istentiszteleten, hanem azt is, hogy néhány hónapja a volt
pékség használhatatlan épületében sokféle tevékenység folyik, végre hely van
nemcsak a vallásórások, nőszövetség, ike, presbiteri gyűlések, vakációs
bibliahét számára, hanem a vasárnapi délutáni istentiszteletek látogatottsága is
megnőtt, és azok, akiknek mostanig „nagy volt a hegy”, most hétről hétre jelen
vannak. Az sem elhanyagolható, hogy ha vendégeket fogadunk, itt meg lehet
kínálni, le lehet ültetni 70 személyt is. Esküvő, keresztelő után nemcsak a
keresztszülők vagy násznagyok férnek be, hanem minden érdeklődő ünneplő.
„De béfejezve nincsen még a munka…” Petőfi verséből idézve,
gyülekezeti házunkba kályhát kell vásárolnunk, új padlócsempét és bútort,
ravatalozóházunkba is székeket és klímaberendezést – tehát jövőre sem fogunk
kényelmesen hátradőlni. S ha ez is megvan, folytatjuk a többi épület
rendbetételét, szépítését, ahogy illik, és ahogy el is várja mindenki egy élő
egyházközség tagjaitól, presbitériumától és elnökségétől.

Ha azonban csak az épületeinkért adnánk hálát, ha csak építkezéseinkről
szólna az október 11-i ünnep, akkor azt jelentené, hogy nem értettük meg mi a
különbség az egyházközség és a cég, a lelkipásztor és a menedzser, a gondnok
és a munkafelelős között. Én úgy gondolom, remélem, és érzem, hogy ha az
elmúlt időszakra visszatekintek, lelki növekedésről is be szabad, és be is kell
számolnom. A templomba szívesen jönnek a hívek, és ez a legnagyobb öröm
egy lelkipásztor számára, a vallásórásokat két csoportba kellett osztani, a
nőszövetség aktív, az IKE tagok még a gyülekezeti lap tűzését, tűrését is
felvállalták, a presbitériumban egyetértés van. A gyülekezeti lapot sokan
olvassák, kérdezik, hogy mikor jelenik meg a következő lapszám és az ifjúsági
lapunk nevelő és építő erejében sem kételkedem. A családlátogatások
alkalmával is szívesen fogadják a lelkipásztort, és várják, hogy újra eljusson.
Egyháztagjaink nem szégyellik, hogy ennek a közösségnek a tagjai, más
gyülekezetekből is dicséreteket kapunk.
Szeretettel várunk tehát kicsit és nagyot október 11-én a hálaadó
istentiszteletre, igét hirdet Biró István lelkipásztor, a Küküllői Református
Egyházmegye esperese.
Következő lapszámunkban részletesebb beszámolót közlünk a
bevételezett és elköltött pénzösszegekről, most csak – ahogy minden
lapszámban – az utolsó Vágány megjelenése óta beérkezett adományokat és
munkát köszönjük meg.
Az utolsó lapszám megjelenése óta 38 család adakozott a ravatalozó
építésére, összesen 3470 lejt.
Az adakozók listája: Névtelen adakozó 100 lej, Réti János673 100 lej,
Hídi András492 100 lej, Antal János353 100 lej, Antal Erzsébet353 50 lej, Réti
György659 100 lej, Névtelen adakozó 100 lej, Névtelen adakozó 100 lej,
Névtelen adakozó 50 lej, Ifj. Antal Béla Lóránd92 100 lej, Fehér Áron208 100
lej, Dombi Katalin241 50 lej, Névtelen adakozó 50 lej, Névtelen adakozó 50
lej, Szabó Irma577 50 lej, Szakács Katalin338 50 lej, Szabó János579 100 lej,
Pataki József478 100 lej, Pataki András495 100 lej, Szilágyi Zsolt785 100 lej,
Névtelen adakozó 100 lej, Székely Király Márton274 100 lej, Névtelen
adakozó 50 lej, Névtelen adakozó 200 lej, Szentgyörgyi Erzsébet11 50 lej,
Csíki István803 100 lej, Mazinger Ferenc102 70 lej, Id. Végh János442 100 lej,
Ifj. Végh János442 100 lej, Keszeg Ilona420 100 lej, Keszeg Miklós647 100 lej,
Nemes Marius410 100 lej, Imre Júlia366 50 lej, Moldovan Anna425 50 lej,
Antal Anna150 50 lej, Bereczki János372 100 lej, Szabó Irma446 100 lej és
Hídi Imre445 300 lej.

a vállalásában. „A szülők érzelmi intelligenciájának fejlettsége jelentősen befolyásolja
a gyerekeiket is. Ha az apa részéről, vagy mindkét szülő részéről hiányzik, akkor a
gyerekek öntudatlanul is elsajátítják a boldogtalan szüleik konfliktuskezelési
modelljeit, és önmegvalósításuk emocionális szempontból egészen biztos hasonló lesz
a szüleikéhez” – mondja Csernus Imre. A szülő először példamutatásával nevel, utána
szavaival… Az érzelmileg fejletlen szülők nem ülnek le szeretett gyerekeikkel
beszélgetni, hagyják, hogy a gyerek máshonnan szerezzen tudomást a szexualitásról. A
gyerek ugyan el is fogja érni ezeket az információkat, de nem helyes úton. Ha a
számítógépet bekapcsolja, onnan szinte ordít a pornográfia, és a kicsi, naiv és kíváncsi
természetéből adódóan, nem fog nemet mondani. Vagy ha a tévé előtt ül, a reklámok
nagy zöme ugyanerről tanúskodik; a barátaival való beszélgetés sem megfelelő arra,
hogy a gyerek helyes képet alakítson nemi identitásáról, helyes kép alakuljon ki benne
a szeplőtlen szexualitásról.
Fontos, hogy egy gyerekkel MINDKÉT szülő, ANYA is és APA is, leüljön
beszélgetni, hiszen csak egy anya tudja elmagyarázni, mint NŐ, hogyan kell kisfia,
felnőtt korára, helyesen bánjon egy NŐvel, mert csak ő tudja elmagyarázni helyesen,
mire vágyik egy nő az udvarlás ideje alatt. Ugyanígy, csak egy apa tudja elmagyarázni
lányának, hol vannak azok a határok, amiket meg kell húznia egy kapcsolatban, hiszen
mindkét fél csak a legjobbat akarja a szeretett gyerekének. Sok olyan helyzettel
találkoztam már, ahol az anya ugyan leült a gyerekkel a szexualitásról beszélgetni,
hiszen általában a nőknek gyorsabban fejlődik ki érzelmi intelligenciájuk, ezért az apa,
megkönnyebbülten lélegzett fel, hogy a felesége levette válláról ezt a felelősséget.
Sajnos nagyot téved az az apa, aki így gondolkodik, mert annak ellenére, hogy a nők
érettebbek bizonyos téren, mégis a férfi a család feje, a gyerek előtt is az apa a
hitelesebb, az elsődleges példamutató, mert ő az „erősebb” nem, , és ennek így is kell
lennie. De éppen ezért kell, hogy jó példát mutasson a gyerekének, és beszélgessen
helyesen, szép szóval, kerülve az ocsmány beszédeket a szexualitásról is gyérekével,
mert így lesz még hihetőbb példamutatója. Hihetetlen megkönnyebbülést fog kiváltani
gyerekében az ilyen apa, aki „meri” vállalni ezt a felelősséget, mert gyereke biztos
szilárdan fog megállni a szeplőtlen életére törő benyomásokkal szemben, amik
mindenhonnan azt sugallják: „paráználkodj, mert az jó; paráználkodj, mert így leszel
menő.”
Nekünk, felnőtteknek is nagyon fontos, hogy e parancsolatot betartsuk:
„Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a
testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy
testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a
magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” –
mondja az 1Korinthus 6,18-20
Dicsőítsük tehát Istent testünkben, lelkünkben egyaránt; töltsük be szülőként
felelősségünket helyesen, és imádkozzunk, hogy kísértésekbe ne essünk, hogy Isten
erősítsen bennünket, és formáljon jó és engedelmes szolgáivá!
Fülöp Csilla

Ifjúsági találkozó Vámosgálfalván
Szeptember 19-én ifjúságunk komoly eseménynek adott otthont egyházunkban.
Ifjúsági találkozót rendeztek, amit bibliai vetélkedő előzött meg.
A találkozó a templomban volt, ahol Kali Tünde Zsófia tartott előadást, és a
Mini Sófár keresztény együttes színezte az együttlétet lélekmelengető dalaival.
Istennek legyen hála, hogy ott lehettem a templomban, és hallgathattam az
előadást. Úgy érzem, ebben a lapban is meg kell jelennie pár gondolatnak mindabból,
ami az előadás alatt elhangzott, hiszen annyira fontos! Kali Tünde Zsófia tapasztalt,
keresztyén előadó és lelkipásztornő a 7-ik parancsolatról beszélt: Ne paráználkodj! Ez
a téma igencsak nehéz, az ember nem szívesen beszél róla nyilvánosan, valamilyen
okból, ha lehet, és teheti, inkább elkerüli Ezt talán az magyarázza meg, nem helyes
úton beszelünk róla, nem Isten fényében közelítjük meg a témát. Pedig Isten is beszél
róla nekünk, már a teremtéstörténetben is ott van: „mert a teremtés kezdete óta az
embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és
lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az
Isten egybekötött, ember el ne válassza.” (Márk 10,6-8) Tehát a gyereknevelésben is,
és felnőtt korunkban is elengedhetetlen róla beszélni – helyes módon.
Sajnos, ezzel a parancsolattal az emberiség a legcsúnyábban és a
legocsmányabb módon él vissza. Annak ellenére, hogy ebben a világban minden a
kommunikációról szól, ezen a téren mégis megtorpan. Tünde az előadását egy
egyszerű, de ugyanakkor fontos és mellbevágó kérdéssel indította; ezt a kérdését
intézte a fiatalok felé: „kivel beszéltek már otthon a nemiségről?” Ez maradt meg
bennem, ezért az előadáson elhangzottak fényében, tisztáznám ezt a kérdést.
A kérdést ugyan fiatalokhoz intézte, de ugyanakkor hozzám, felnőtthöz, talán
még nagyobb súllyal érkezett... Mert mit tehet egy gyerek, akivel nem ülnek le
beszélgetni? Kérje meg ő szüleit? (Koncz Zsuzsától van egy gyönyörű dalunk erre:
Mama kérlek…). A gyerek még túl naiv és szégyenlős, hogy erre kérje őket, ezért a
szülök felelőssége az első lépést megtenni!
Miért olyan fontos leülnünk gyerekeinkkel szexualitásról beszélgetni? Először
is, mert a szexualitás életünk egyik része, a nemiség felvállalása elengedhetetlen egy
testileg-lelkileg egészséges halandónak. A gyerek pedig legelőször a szüleivel teremt
kapcsolatot, ezért a szülő felelőssége, hogy a szexualitásról beszélgessen gyerekével.
Abban a percben, amikor egy pár elhatározta, hogy gyereket vállal, ez is
elengedhetetlenül benne van a “pakliban”, hiszen mint amennyire tabu, éppen annyira
fontos, hogy egészséges és szeplőtlen egyéniségeket neveljünk felnőttkorukra.
Szükséges, szinte életmentő feladat ez (mert bizony a mai világban a homoszexualitás
már nem szégyen, az azonos nemű házasságok is sok helyen megengedettek, még az is
megengedett, hogy nemet váltson egy személy), valójában komolyan kell venni, hiszen
ebben a fogyasztói világban, a marketing stratégiákon keresztül, szinte megszabják,
hogyan neveljünk gyereket.
Továbbá, fontos beszélgetnünk velük erről a témáról, hiszen az érzelmi
intelligenciánk érettsége vagy fejletlensége mutatkozik ennek a nem könnyű feladatnak

Köszönjük a munkát is: a takarítást Keszeg Anna, Magó Katalin,
Hídi Júlia, Szentgyörgyi Katalin, Szabó Irénke, Szakács Erzsébet és Szabó
Júliánna nőtestvéreinknek, az udvar rendbetételét több napon át: Szabó
Ferenc323, Hídi Bálint170, Keszeg József374, Keszeg József105, Hídi Imre445,
Szakács József339, Szász Ferenc582, Szabó István János, Hídi Imre445, Id. és Ifj.
Szakács József339, Szabó Ferenc323, Hídi Imre445, Vásárhelyi Ferenc585, Szász
Ferenc582, Szabó András753, Szentgyörgyi András745, Szabó Imre251, Hídi
Imre445, Szász Ferenc582, Hídi Bálint170, Vásárhelyi Ferenc585, Szabó Ferenc323,
Szabó Imre251, Nagy József289, Hídi Imre445, valamint a polgármester, aki az
udvarrendezéshez rendelkezésünkre bocsátotta a kotrógépet és a munkásokat
(Szabó Miklós és Keszegpál János).
Köszönjük Keszeg Ferencnek62 az ajándékba végzett vízszerelési
munkálatokat és a fürdőszobák felszerelését!
Itt köszönjük meg Varga Józsefnek133 a templomban végzett
villanyszerelési munkálatokat is!
A Nőszövetség gyönyörű abroszt ajándékozott a gyülekezeti termünk
asztalára, ezt is hálásan köszönjük!
Köszönjük a segítőkészséget, az adományokat és mindenféle
támogatást! Isten áldása legyen mindnyájunkon, munkánkon!
Adományokat elfogadunk még az átadás napjáig. Az átadás napjától
kezdve azok az egyháztagjaink, akik az építkezéshez hozzájárultak,
kedvezményes áron – 100 lej (közköltség és takarítás ára) vehetik használatba a
ravatalozót, ha családjukban haláleset történik. Számításaink szerint a víz díja,
valamint télen a fűtés és villany, nyáron a klímaberendezés összesen átlagban
temetésenként 50 lejes közköltségszámlát eredményez. A ravatalozó gondozója
temetésenként 70 lejes díjban részesül, ezért nemcsak nyit és zár a család kérése
szerint, hanem minden alkalommal ki is takarítja és rendben tartja a ravatalozó
épületét. Ez temetésenként 120 lejt jelentene, de akik támogatták az építkezést,
csak 100 lejes díjjal járuljanak hozzá. Sajnáljuk, hogy ennél olcsóbban nem
lehet – de ráfizetéssel működne akkor a ravatalozó.
A Presbitérium által meghatározott szabályzatot a következőkben
közöljük.
Általános rendelkezések
1. A ravatalozó tulajdonosa a Vámosgálfalvi Református Egyházközség,
aki az üzemeltetés szabályait tulajdonosi jogkörében, presbiteri gyűlésen
határozta meg.

2. A ravatalozóház üzemeltetését az egyházközség megbízott ravatalozó
gondozó útján biztosítja, aki gondoskodik ennek folyamatos tisztán tartásáról és
gondozásáról.
3. A ravatalozó és helyiségeinek használatáért, berendezéseinek
működtetéséért, karbantartásáért díjat kell fizetni. A díjat a lelkipásztornál vagy
az irodai alkalmazottnál kell kifizetni, aki igazolást állít ki a díj befizetéséről és
engedélyt a ravatalozó használatára.
4. A ravatalozót bármilyen felekezet igénybe veheti, azzal a kitétellel,
hogy vallásos szimbólumait a temetés után elszállítja, illetve a szertartáson nem
sértegeti, és nem botránkoztatja meg a többi felekezethez tartozó híveket.
5. A ravatalozó területén (épület + fedett terasz + udvar) tilos: a) az
épületet vagy ennek berendezéseit rongálni, b) tüzet rakni, dohányozni (a
dohányzásra kijelölt hely kivételével), c) bármilyen állatot, a vakvezető kutya
kivételével, bevinni, d) hiányos öltözetben megjelenni, hangoskodni, továbbá
bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy
sértheti, a látogatókat megbotránkoztathatja, vagy a szertartást megzavarhatja,
e) a temetési szertartás idején, annak környezetében, zajjal járó tevékenységet
folytatni.
6. A ravatalozó épületében, tekintettel arra, hogy istentiszteleti hely,
tilos az étkezés és alkohol fogyasztása.
7. Részvétnyilvánítás programja a családra van bízva. Ezt a ravatalozó
gondozójával kell egyeztetni, de téli időszakban (téli időszámítás idején) reggel
8 és este 10, nyári időszakban reggel 8 és este 11 között lehet a
ravatalozóháznál tartózkodni. A kulcsot a ravatalozó gondozó nem adhatja át
senkinek, mindig ő nyit és zár.
8. A ravatalozás díjszabásai, évszaktól függetlenül:
A. Támogató egyháztagnak 100 lej.
B. Egyháztagnak, aki nem járult hozzá az építkezéshez, 200 lej.
C. Más egyházközségek és felekezetek tagjainak 300 lej.
Ebben benne van az áram- és vízfogyasztás, fűtés vagy klímaberendezés
működtetése, valamint a ravatalozó gondozó bére (takarítás) is.

Egyháztagjainkra érvényes szabályok
I. A ravatalozó épületének átadásától kezdve megszűnik a háztól való
virrasztás és temetés.
II. A testet a ravatalozóig való kiszállításkor, illetve a temetőbe való
vitelekor harangszó kíséri.
III. A virrasztás programja: novembertől márciusig 19 órától, áprilisban
20 órától, májustól augusztusig 21 órától és szeptembertől októberig 20 órától.
IV. A „halott látogatásakor” a ravatalozóházhoz nem hozható adomány
(tyúk, tojás, liszt), kivételt képez a pénzadomány. A koszorúk és élelmiszer
helyett javasoljuk, hogy a gyászoló családot pénzadománnyal segítsük – ahogy
sok gyülekezetben ez már jól bevált segítség.
V. A temetés napján, közvetlenül a lelkipásztor érkezése előtt, a
koporsót le kell zárni.
VI. A temetési istentisztelet továbbra is a református templomban zajlik.
A fentiekben közölt szabályzat a szeptember 22-én kelt 28/2015-ös presbiteri
határozat jegyzőkönyvi kivonata.
Szabó István János lelkipásztor

Hirdetések
* Az augusztusi perselypénz 1414 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* 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

