GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE
Vámosgálfalvi Református Egyházközség
Lelkipásztor: Szabó István János
Telefon: 078-78-78-88-3.

Postacím: MS 547255 Gănești, nr. 270.
E-mail: vamosgalfalva@gmail.com

Gondnok: Hídi Imre 0786-347-863
Kántor: Szabó Gyula 0760-116-079
Ravatalozó gondozója: Vásárhelyi Ferenc 0762-807-507
Iroda programja keddtől péntekig 9-12, csütörtökön délután is 16-18-ig.
Honlap: facebook.com/vamosgalfalva
* Istentiszteletek: vasárnap de. 11 és du. 16 órától – ezt imaközösség is követi.
* Vallásóra: Pénteken 15 órától II-VI. osztályosoknak, 16-tól kisebbeknek.
* Magvető kórus: Pénteken 19 órától.
* IKE: vasárnap 17 órától.
* Konfirmációi felkészítő: I. év szerdán 17 órától, II. év csütörtökön 16 órától

V áGáN y – A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János református lelkipásztor és
Szabó Edit Edina. Korrektúra: Szabó István és Szabó Ilona.

Istentiszteletek alapigéi
Jan. 30. vas. de. „Szabad tehát jót tenni szombaton.” Mt. 12,12b
Febr. 6. vas. de. „Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a
mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb
minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy
eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.” Mt. 13,31-32
Febr. 13. vas. de. „Ti adjatok nekik enni!” Mt. 14,16b
Febr. 20. vas. de. „Jézus azután eltávozott onnan, elment a Galileai-tenger mellé, felment
a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat,
némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, ő pedig
meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák
beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak,
és dicsőítette Izráel Istenét. Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt:
Szánakozom a sokaságon, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük;
éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton. Tanítványai
így válaszoltak: Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jóllakassunk
ekkora sokaságot? Jézus megkérdezte tőlük: Hány kenyeretek van? Ők így feleltek:
Hét, és egy kevés halunk. Miután megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek
le a földre, vette a hét kenyeret és a halakat, hálát adva megtörte, és a tanítványoknak
adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek és jóllaktak, azután hét
kosarat szedtek tele a maradék darabokkal. Akik pedig ettek, négyezren voltak férfiak,
az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.” Mt. 15,29-38
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Böjti készülődés
Az egyetemes imahét évről-évre nagy népszerűségnek örvend.
Tavaly legtöbb gyülekezetben elmaradt vagy éppen on-line felvételek
megosztására korlátozódott, ezért nagyon vártuk 2022. januárját,
hogy hagyományos imahetet tarthassunk.
Már tavaly decemberben sejthető volt, hogy a járvány újabb
hulláma fog január-februárban tetőzni. Így, a presbitériummal
egyeztetve, későbbi időpontra halasztottuk gyülekezetünkben az
imahét megszervezését, a szokásos januári harmadik hét helyett.
Elérkezett a kedvezőbb alkalom, imahétre hívunk és várunk
mindenkit templomunkba, február 27. – március 6. között.
Meghívottaink a gyülekezetünk volt legátusai, akiket azzal
bocsátottunk el egykor, hogy szeretettel visszavárjuk, ha úgy adódik,
akár egy imaheti alkalommal, és kíváncsian várjuk beszámolójukat,
melyik gyülekezetben végzik szolgálatukat, milyen tapasztalatokkal
gazdagodtak a tanulóéveik óta.
Ha az Úr akarja és élünk, naponta 17 órától, a kezdő és
záróvasárnapon pedig 11 órától áldott alkalmak várnak ránk,
gazdagodhatunk lélekben, növekedhetünk hitben, erősödhetünk az
imádság áldott ajándéka által, gyönyörködhetünk Urunk, Jézus
Krisztusunk áldott szavában.
Ez a hét a Böjtfő ünnep nagyhete is, az imahét záróalkalma
egyben Böjtfővasárnap is, az Úr szent asztala megterítve vár majd
ránk. Az imahét idéni témája a bölcseket Jézushoz vezető csillag köré
épül, ha van elég bölcsességünk, az Ige fénye minket is elvezet Urunk
elé. Jézus felé haladva, Rá figyelve értelmet kap a böjti időszak.

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
(Mt. 2,2)

1. nap – február 27. vasárnap – Szabó István János lp.
„…láttuk az ő csillagát napkeleten…” (Mt. 2,2)

2. nap – február 28. hétfő – Tárkányi István Attila lp., Felőr
„Olyan pásztorokat adok melléjük, akik majd jól pásztorolják őket. Nem kell
többé rettegniük és ijedezniük, számolgatni sem kell őket – így szól az Úr. Eljön majd az
idő – így szól az Úr –, amikor igaz sarjadékot támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki
bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el az országban.” Jer. 23,1–6

3. nap – március 1. kedd – Mezei Sándor lp., Lőrincfalva
„Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt
az egész Jeruzsálemet… Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy
haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén
minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket ahhoz az időhöz mérten, melyet a
bölcsektől megtudott.” Mt. 2,1-12.16

4. nap – március 2. szerda – Orbán Mihály lp., Bogártelke
„Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda
fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet,
Izráelt.” Mt. 2,6 „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek
adja az országot!” Lk. 12,32

5. nap – márc. 3. csütörtök – Moisza Arnold lp., Magyarhermány
„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól
jön, aki az eget és a földet alkotta.” Zsolt. 121

6. nap – március 4. péntek – Szabó Attila lp., Marosbogát
„Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva
imádták őt.” Mt. 2,11a

7. nap – március 5. szombat – Nagy Norbert Levente lp.,
Bede, Szentháromság, Nyárádszentlászló, Nyomát
„Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és
mirhát.” Mt. 2,11b

8. nap – március 6. vasárnap – Varga Árpád, teol. hallgató
„Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok
miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki
Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” Eféz. 4, 20-23
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Hirdetések
* A januári perselypénz 1731 lej volt, köszönjük a gyülekezetnek!
* Az Aranykönyvbe névtelen adakozó 100 lejt, névtelen adakozó 200 lejt,
névtelen adakozó 100 lejt, Szász János581 100 lejt és névtelen adakozó 100
lejt adományozott, a Vágány megjelentetésére név nélkül még összesen 45
lejt adományoztak egyháztagjaink a fenntartó járulék kifizetése
alkalmával.
* 2022-től csak egy este, az elhunyt egyháztagok temetése előtti napon
tartunk virrasztót, ahol a lelkipásztor igét olvas, a kántor és a Nőszövetség
is szolgál.
* A fenntartói járulék a jövedelem 1%-a, de személyenként minimum
125 lej presbiteri határozat értelmében. Aki március 31-ig kifizeti,
élhet a 10 lej kedvezmény lehetőségével, és fizethet 115 lejt.
* A gáz és elektromos áram díjának emelkedése miatt 2022. január 1-től a
ravatalozóház használatáért az építéskor adakozó és/vagy közmunkát
végző egyháztagok 200 lejt, más egyháztagok 400 lejt, a más felekezethez
tartozó hívek 600 lejt fizetnek a 40/2021-es presbiteri határozat szerint.
* 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. Köszönjük az eddig
nyújtott szíves adományokat!
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Gyülekezeti események
Temetés
Február 21-én helyeztük nyugalomra Boér (sz. Füleki) Katalin
nőtestvérünket, akinek 73 földi esztendőt rendelt ki a Teremtő Istene. Az
Ő szava a Zsolt. 39,5-8 igeversek által szólt gyászoló szeretteihez. Isten
adjon hathatós vigasztalást nekik!
Szabó István János lelkipásztor

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP
Az ökumenikus világimanap hagyományosan március hónap első
péntekén kerül megrendezésre, több mint 170 országban.
Sokan emlékeznek még Vanuatu nevére, a tavalyi világimanap szervező
szigetállamra.
Az idei év liturgiáját Anglia, Wales és Észak-Írország
imanapi bizottságának tagjai fogalmazták meg, utoljára 1945ben voltak ők a szervezők. Skócia kimaradt, mert NagyBritanniának ebben a negyedik tagországában önálló
világimanapi szervezet működik, ők külön, 1966-ban
szerveztek világimanapot.
Jövőre pedig Tajván lesz a szervező.
Idén a gyülekezetünkben március 6-án délután megszervezésre kerülő
imanap bibliai üzenete: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek.” (Jer. 29,11.)
A
csendes–óceániai
szigetország asszonyai által
választott bátorító üzenet
megdöbbentő aktualitással bírt
tavaly,
a
Covid-19
világjárvány
harmadik
hullámában: Biztos alapra
építsünk!
Idén, amikor a vírus
újabb térhódítását tapasztaljuk,
az angol, walesi és észak-ír
nőtestvérek által választott
igevers Jeremiás könyvéből
szinte a „bizalom balzsamjaként” hat ránk. Bátorít, hogy a
szenvedések idején helyezzük
bizalmunkat
Istenbe!
–
olvashatjuk a meot.hu oldalon található ismertetőben.
Kapcsolódjunk be minél többen idén is ebbe az imaalkalomba!
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Megújult a parókia udvara
Egy régi, 2013-as tervünk vált valóra az idén, a parókia udvarát
térkővel borítottuk be, a bejárati ajtó fölé pedig tetőszerkezetet
készíttettünk. A munkálatokat Szőke Ferenc vállalta el.
Az udvaron helyenként feltöredezett beton, helyenként csak föld
volt, amit kaviccsal próbáltunk járhatóbbá tenni, de esős időben sáros volt
az udvar, elhanyagolt képet mutatott az idelátogató számára. Az előző
években mindig elhalasztottuk a parókia udvarát, sürgősebb és fontosabb
építkezések és javítások miatt. Ravatalozót építettünk, imatermet
alakítottunk ki, és renováltuk a gyülekezeti házat, teljesen felújítottuk a
kántori lakást, a ravatalozóház és a kántor lakása közé falat építtettünk,
elválasztva a személyes lakóteret a közösség használatára készített
területtől, szigeteltük és újrafedtük a parókia épületét, a harangozó lakását
is kimeszeltettük, új kéményt rakattunk, de a legnagyobb építkezésünk a
templomunk teljes felújítása (alábetonozás, külső-belső renoválás) volt,
ami, Egyházkerületünk segítségével és a Magyar Kormány támogatásával
valósult meg, valamint egyházukhoz ragaszkodó híveink sok
adományával.
Három hét munka – és az idelátogatót egy szép, tiszta udvar és tér
fogadja. Köszönjük a pontos és szép munkát Szőke Ferencnek és
csapatának, köszönjük a gondnoknak a sok föld-hordást, Szász Ferencnek
a homok és kavics elhozását, Szabó Zsombornak a térkő elhozatalát.

Szabó István János lelkipásztor

Kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok…
(1Kor. 12,25)
Pál apostol egy tökéletes példával magyarázza el, milyen az egyház,
Jézus Krisztus földi teste, hogyan működik, mit lehet és kell tenni, ha
valaki szenved és bajba jut. „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van,
de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a
Krisztus is. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Isten szerkesztette
így a testet egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva,
hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen
gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele
együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele
együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak
tagjai.”
Sajnos, sokszor ennek pont az ellentéte érvényesül a világban,
szomszéd kecskéjének pusztulását kívánók mindig többen vannak, mint a
Jézus tanítására hallgatók.
Gyülekezetünk mindig fontosnak tartotta a szükségben levők
megsegítését és azt, hogy Istentől kapott ajándékaival segítsen másokon.
Ennek egyik gyönyörű bizonyítéka a legátusok támogatása, amit már az
1902-ből származó feljegyzések igazolnak, hogy mennyi adományt
gyűjtöttek a gyülekezeti tagok az akkori legátusnak… A másik szokás a
szeretetszolgálat-persely, amit szegény-perselynek is neveztek, az ebben
összegyűlt adományokat jótékony célokra fordították és fordítjuk ma is,
sokszor még fel is pótoljuk a presbitérium határozatával.
2022-ben is szükség volt gyors segítségre, mi pedig az Ige tanítása
alapján próbáltuk enyhíteni a szükségben levők hiányát.
Január 22-én délután teljesen leégett a kidei református parókia
tetőszerkezete, az épületben levő összes bútor, használati tárgy, ruha
megsemmisült, csak a fontosabb egyházi iratokat sikerült kimenekíteni.
1000 lejes segéllyel járultunk hozzá a károk enyhítéséhez.

Szinte ugyanabban az időben érkezett a felhívás, hogy a bonyhai
Hajdú Levente, 31 éves családapának segítségre van szüksége
járóprotézise beszerzéséhez. A 2021. november 5-én történt balesetben,
amikor a saját háza előtt egy ittas gépkocsivezető elütötte, elveszítette
mindkét lábát. 1000 lej támogatást utaltunk át a számlájára. Február 17-én
írt köszönőleveléből idézünk néhány mondatot: „Az a gondolat, hogy
feleségem és kislányom mellettem vannak és egy boldog családban
egyesülünk anélkül, hogy valaha el kellene válnunk, új erőt és új bátorságot
önt belém, hogy én itt vagyok velük. Lelkem friss és szívem vidám, s
köszönetet mondok Istennek, hogy életemet és hitemet megtartotta a nehéz
fájdalmak közepette. Külön megköszönöm mindenkinek a segítséget, a
bátorító, biztató szavakat, a szelíd tekintetet és hogy velem együtt éreztek
e nehéz helyzetben. Szívből megköszönöm mindenkinek az anyagi
támogatást, hogy hozzájárultak a protéziseim beszerzéséhez. Isten fizesse
vissza önöknek jóságukat! Jób könyve 5,17-18 „Íme, boldog ember az, akit
Isten megdorgál, azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert ő
megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei be is gyógyítanak.”
Presbiteri határozat alapján az idéni évtől egyházmegyénk legkisebb
önálló gyülekezetét, Dányánt is támogatjuk a központi járulék
kifizetésével, 1500 lej nagy segítség a mindössze 90 lelkes gyülekezetnek.
Megtapasztaltuk, nem is egyszer, hogy Urunk nem háromszorosan,
hanem százszorosan fizeti vissza. Adtunk minden évben a rászorulóknak,
gyülekezeti tagjaink megsegítésére (betegség, tűzkár), és más gyülekezetek
megsegítésére is, amennyit lehetett, az építkezések, javítások mellett… És
utána pár héttel vagy nappal kaptuk az értesítést, hogy támogatásban
részesítették újabb pályázatunkat, vagy kérésünket, az adomány
sokszorosát kitevő összeggel. Legyen áldott Istenünk, akinek jósága bőven
kiáradt ránk. Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért! (2Kor.
9,14-15) Ő a földi javak mellett Szent Fiát adta, Ő a legnagyobb ajándék!
Szabó István János lelkipásztor

