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 20 órától.
* IKE: vasárnap 17 órától.
* Konfirmációi felkészítő: II. év szerdán 17 órától, I. év a húsvéti vakáció után kezd

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
Feb. 27. vas. de. „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Mt. 2,2
Márc. 6. Böjtfővasárnap de. „Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert.”
Eféz. 4,20-24 Varga Árpád
Márc. 13. vas. de. „Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” Mt. 20,20-28
Márc. 20. vas. de. „Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. Ezt mondta Dávid Ebjátár
papnak, Ahímelek fiának: Hozd ide az éfódot! […] Dávid pedig megkérdezte az Urat:
Üldözzem-e azt a rablócsapatot? Utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki: Üldözd, mert
biztosan utoléred őket, és kiszabadíthatod a tieidet.” 1Sám. 30,1-8
Márc. 27. vas. de. „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából,
a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb: az igazságos
ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget; pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem
elhagyni.” Mt. 23,23
Ápr. 3. vas. de. „Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy a maga
idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor
megjön!” Mt. 24,45-51
Ápr. 10. Virágvasárnap de. „Tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van
hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra.” 2Tim. 1,12b
Ápr. 15. Nagypéntek de. „Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést
és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: Bizony, Isten Fia volt ez!” Mt. 27,54
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Győzelem!
Van, aki sok kilométert utazik, drága belépőjegyet vált,
szabadságot vesz ki, vagy éjjel is fenn marad, hogy kedvenc csapata,
sportolója játékát, meccsét, versenyét végignézze, és remélt
győzelmének örvendezhessen. Ugyanígy egy-egy választás
alkalmával is percről percre türelmetlenül várjuk, hogy meglesz-e a
győzelem, mekkora lesz a győzelem. S a győzelmük – úgy érezzük –
a mi győzelmünk is, hiába vagyunk mi kicsik és névtelenek a
győzteshez képest: tudjuk, hogy vele együtt mi is győztünk!
Amit sem a sportban, sem a politikában nem lehet előre tudni,
szerencsére a mi GYŐZTESünk esetében már előre tudjuk, és úgy
éljük át évről-évre a nagycsütörtöki-nagypénteki eseményeket, hogy
mindvégig vigasztal és erősít a végső, igazi nagy győzelem ismerete.
Három napig egy nagy sokasággal együtt ünnepeljük idén is a
Feltémadottnak a diadalát, aki győzelmet vett, a 232. énekünk szép
megfogalmazása szerint. Az ünneplő sokaságból néhány száz embert
láthatunk is a templomban, de valójában sokkal többen vannak, más
településeken, más templomokban, szerte a világon, vagy
otthonaikban, testileg erőtlenül, de mégis ünnepelve és ujjongva
Jézus győzelmének.
Mennyire fontos ez a győzelem számunkra? Ott akarunk-e
lenni az ünneplők között, dicsérjük-e, áldjuk-e a Győztest, aki nem
magáért, hanem értünk vállalta a kimondhatatlan küzdelmet, és a
győzelmét is nekünk adja? A győzelme által a legnagyobb
nyeremény: az örök élet lett a miénk! Nekünk „dedikálta” a Győztes
Urunk! Kérjük? Elfogadjuk? Örvendünk igazán?
Szabó István János lelkipásztor

Konfirmálás 2022-ben
„Mert tudom, kiben hiszek” 2Tim. 1,12b

* A fenntartói járulék a jövedelem 1%-a, de személyenként minimum
125 lej presbiteri határozat értelmében.
* 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

Szabó Erzsébet fényképe

Idén négy konfirmáló ifjú vett részt a szombati ünnepélyes
kikérdezésen és tett Virágvasárnap ünnepi fogadalmat: Horváth Mihály
Alin, Szabó Zoltán, Varga Katalin Stefánia és Vásárhelyi Kriszta Evelin.
Köszönjük az ajándékot – az egyházközségünk 1903-tól kezdődő születési
anyakönyvének beköttetését, restaurálását!
Mostantól várunk az ifjúsági csapatban, IKE alkalmakon és
találkozókon! Isten vezessen életutatokon és segítsen fogadástételetek
teljesítésében!
Szabó István János lelkipásztor
Varga Katalin Stefánia: „A konfirmálás számunkra
hitvallást jelent, amikor Isten és emberek előtt vallást
teszünk a hitünkről. A vallásórák és a kétévi
konfirmációs felkészülés során tudást szereztünk a
Szentírásról, Isten nagy szeretetéről, és hiszünk Benne,
mert Ő mindig velünk van, és mi ezért neki hálát adunk.
Én nagyon vártam a Virágvasárnapot, és hittem abban,
hogy Isten megsegít, mert a lelkipásztorunk és kántorunk
odaadó munkája által szorgalmasan tanultunk. Nekem
hiányozni fognak ezek a szép felkészítők. Köszönjük
szépen a tiszteletes úrnak és a kántor úrnak azt a sok
szépet és jót, amit a hitről és a szeretetről
megtanítottak.”

* Gyülekezeti lapunk, a VáGáNy, ingyenes és megfizethetetlen ☺.
Támogatók segítségét viszont szívesen fogadjuk. Köszönjük az eddig
nyújtott szíves adományokat! Jelen lapszám megjelenését a balavásári
Orbán temetkezési vállalat támogatta.
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Gyülekezeti események
Temetés
Március 5-én helyeztük nyugalomra Szabó (sz. Székely) Juliánna
nőtestvérünket, akinek 88 földi esztendőt rendelt ki Gondviselő Istene. Az
Ő szava a 89. Zsoltár által szólt gyászoló szeretteihez.
Március 29-én adtuk vissza az anyaföld ölének Keszeg-Szabó (sz.
Módi) Rebeka földi porsátorát, aki 81 éves korában adta vissza életét
Teremtőjének. A 2Kor. 4,14-5,1 igeversei alapján hallhattak vigasztalást
gyászoló szerettei.
Március 31-én temettük el Hídi Erzsébet nőtestvérüket, aki 73 éves
korában hunyt el. Urunk szava a 6. Zsoltárból hirdette a vigasztalás szavait
a gyászolóknak.
Április 3-án vettünk búcsút Balog (sz. Szász) Zsuzsánna
nőtestvérünktől, aki 87 éves korában hallotta meg Ura hazahívó szavát. Az
igehirdetés a 27. Zsoltár alapján szólt szeretteihez.
Isten adjon hathatós vigasztalást a gyászoló családoknak!
Szabó István János lelkipásztor

Hirdetések
* A februári perselypénz 1083 lej volt, a márciusi 1086 lej. Az imahét alatt
4259 lej perselypénz valamint 450 lej adomány gyűlt a háború áldozatai
számára. Köszönjük a gyülekezetnek!
* Az egyháznak Keszeg Csaba 100 lejt, Réti Ilona659 100 lejt, névtelen
adakozó 100 lejt, Keszeg András376 100 lejt, névtelen adakozó 100 lejt, és
Keszeg István63 100 lejt adományozott. Szász András vállalkozó
kedvezményes árral és még 500 lejjel támogatta a parókia udvarának
térkövezését, Szőke Ferenc, a kivitelező pedig 2000 lej adománnyal
támogatta ezt a munkálatot. Köszönjük Szász Anna Katalinnak103 a
többszöri virág-adományt, és Szakács Józsefnek195 a parókia
gyümölcsfáinak megtakarítását, permetezését! Isten áldása legyen a
jókedvű adakozók életén.
* Április 17-én, 17 órától örömmel veszünk részt Magvető kórusunkkal,
vallásórásainkkal, néptáncos gyermekeinkkel együtt községünk megújult
kultúrotthonának avató ünnepségén. Istennek adunk hálát mindazokért,
akik közösségünk jövőjéért fáradhatatlanul munkálkodnak!
* Április 22-én, pénteken 15 órától Gyulakután egyházmegyei ifjúsági
találkozót tartunk, Ki tesz téged boldoggá címmel és a kibédi ifjúsági
zenekar szolgálatával, gyülekezetünkből is többen leszünk jelen.
* Április 24-én kiskonfirmációi ünnepélyt tartunk az istentisztelet után.
* A húsvéti vakáció után elkezdjük a hatodik osztályosokkal a konfirmációi
előkészítés első évét. Aki nem a helybéli iskolába jár, de itt fog
konfirmálni, vegye fel a kapcsolatot április hónapban a lelkipásztorral!
* Ebben az évben az Anyák napját egy héttel később, május 8-án tartjuk.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk gyermekeink ünnepélyére!
* Akik a tavaly fizetést kaptak, a levont adójuk 3,5%-át átirányíthatják az
egyházközségünknek is. A határidő május 25-e, a nyomtatványokat
biztosítjuk, a kitöltésben szívesen segítünk az irodán. Köszönjük ezeket a
lelkes támogatásokat! Tavaly ez a támogatás 5704 lej bevételt jelentett a
gyülekezetünk számára. Részletesebb információért az érdeklődők
forduljanak a lelkipásztorhoz!
* 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.

HÚSVÉTI LEGÁTUSUNK OLDALA
Zoltán
Mihály
Szabolcs,
24
éves,
szamosújvári származású és 6. éves teológus vagyok.
A Petru Maior Líceumban tanultam és 2016-ban
bejutottam a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
teológia szakára. Édesapám nyugdíjas és édesanyám
varrónőként
dolgozik,
nővérem
óvónő.
Szabadidőmben sokat olvasok angolul, régebben
pedig naponta rajzoltam, viszont egyetem mellett erre
kevesebb idő jutott. Szeretek sportolni, kosárlabdázni
és a technológiával foglalkozni, a teológián pedig
megszerettem a pingpongozást és a röplabdázást.
Ami a teológiai tantárgyakat illeti, már kezdettől érdeklődtem a
világvallások iránt, azonkívül, a professzorok előadásmódját hallgatva, olyan
tantárgyakat is megszerettem, amelyekhez kezdetben passzívan álltam hozzá.
Mint 6. éves teológus, ünnepek alkalmával sok gyülekezetben
szolgálhattam. Kezdetben az ismert közeli falvakban és városokban hirdettem
Isten igéjét, majd harmadév után pont a fordítottját tettem, és nagy kíváncsisággal
és örömmel utaztam Kolozs megyén kívüli gyülekezetekhez. Igy jutottam oda,
hogy most, húsvét alkalmával Vámosgálfalván szolgálhassak.
Amikor visszatekintek a legációs alkalmakra, akkor mindig jó hangulat
tölti el a szívem, mert ekkor a családtagok együtt vannak, ünnepelnek és
örömüket egymással osztják megֵ. Ünnepre készülődik mindenki, és öröm
számomra azt látni, hogy nem csak a házunkban takarítunk, hanem lelkünkben
is. A lelkünk belső szobáját is kitakarítjuk, ablakait megtisztítjuk azért, hogy
láthassuk és befogadhassuk azt a Jézus Krisztust, aki meghalt a mi bűneinkért és
akit Isten feltámasztott a halálból. Van tehát örök hajlékunk, és ennek a
felismerése reményt, békességet, megnyugvást, boldogságot nyújthat mindazok
számára, akik Őt keresik. Jézus világító toronyként vezeti az emberiséget:
fiatalokat, középkorúakat és időseket a parthoz, Istenhez, a mi Atyánkhoz, mert
Ő az, aki biztonságot nyújthat és Ő az, aki valóban mindent megtett és megadott
nekünk. Szeret minket, ezért érettünk szenvedett, eltörölte a halált, örök életet
kínált és, mi több, a saját vére által megtisztított azért, hogy feddhetetlenekként
állhassunk meg Isten ítélőszéke előtt.
Ő hatalmas, nincs szüksége arra, hogy neki szolgáljunk, de ha mindent
megtett érettünk, akkor a nekünk adott ajándékok arra késztetnek bennünket,
hogy hálából örömmel, jókedvvel neki szolgáljunk. Arra bíztatom a gyülekezetet,
hogy ilyen magatartással készüljünk az előttünk álló ünnepre.
Végezetül, azt kívánom mindannyiunknak, hogy minden istentiszteleti
alkalomra úgy tekintsünk, mint egy ünnepre és soha ne hagyjuk azt, hogy a világi
gondolkodás olyannyira besötétítse a mi belső szobánk ablakait, hogy miatta ne
lássuk és ne halljuk meg a bennünket megajándékozó, hozzánk szóló és magához
vezető Isten hangját.

Hálaadás megújult templomunkért
Az elmúlt két évben kívül-belül alapjaitól felújíthattuk
templomunkat Egyházkerületünk és a Magyar Kormány, valamint lelkes
híveink támogatásával.
A megújult templomért 2022. május 15-én hálaadó istentiszteletet
tartunk. Gondviselő Urunknak köszönetet mondunk segítségéért, és áldást
kérünk támogatóink, valamint gyülekezeti tagjaink szolgálatára és életére.
Az ünnepi istentisztelet 13 órakor kezdődik.
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk egyháztagjainkat, hogy
vegyenek részt az ünnepségen, legyenek részesei közösségünk örömének.

Szabó István János lelkipásztor
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Népszámlálás
A népszámlálás koordinációs irodájától az egyházak tájékoztató,
buzdító levelet kaptak, amelynek lényegét az alábbiakban közöljük:
Az országban jelenleg zajló népszámlálás egy olyan fontos
esemény, amely a következő tíz évre mindenképpen, de az azt követő
évtizedekre is fontos kihatással van.
A népszámlálás pontos eredményei nekünk, erdélyi magyaroknak,
felekezetre való tekintet nélkül két szempontból kiemelten fontos.
Egyrészt, hogy felmutassuk: itt élünk, és egy számbelileg is meghatározó,
erős közösség vagyunk. Másrészt, minden egyháznak is különösen fontos,
hiszen az egyházaink állami támogatása is függ attól, hogy mennyien
valljuk magunkat egyes felekezetek tagjainak. Éppen ezért kérjük a

gyülekezeti tagokat, hogy vegyenek részt a népszámláláson, és vállalják
etnikai, anyanyelvi és felekezeti hovatartozásukat!
Már javában zajlik a népszámlálás, azonban az első három hét
tapasztalatai alapján nem látjuk a közös erőfeszítésünk, a magyar
intézményes összefogás egyértelmű eredményét. Számokban ez azt jelenti,
hogy a magyarok részvétele 12,7 százalékosra becsülhető, az egyéni
kitöltésekben továbbra is le vagyunk maradva, becsléseink alapján a
magyar lakosság csupán 5%-a élt ezzel a lehetőséggel.
Kényelmesebb megvárni, hogy a népszámlálási biztosok
otthonunkban megkeressenek, de számunkra nem ez a jó megoldás. Lehet,
hogy nem fog minden otthonhoz eljutni egy-egy biztos, így majd nem a
valós és aktuális adatainkat emelik át a régi statisztikából. Ezért
nyomatékosan kérjük, hogy aki tudja, az első lépésben önmaga, vagy
mások segítségét kérve, másoknak segítve töltse ki. A népszámlálási
kérdőívet május 15-ig kitölthetjük otthonról, az interneten keresztül vagy a
települési összeírópontokon.
1. A fiatalabbak, akiknek nem okoz gondot az internetes
ügyintézés, azok bátran töltsék ki online a kérdőívet.
2. Az idősebbek, illetve akik bizonytalanok az internet világában,
menjenek be az összeírópontba, ahol számlálóbiztos segít a
kérdőív megválaszolásában, vagy kérjék fiatalabb családtagjaik
segítségét.
Bármelyik esetben arra vigyázzunk, azt ellenőrizzük, hogy az
etnikumra, az anyanyelvre és a vallásra vonatkozó kérdések helyesen
legyenek kitöltve.
Húsvét ünnepére sok, időszakosan külföldön tartózkodó rokonunk,
ismerősünk is hazalátogat. Kérjük meg őket is, hogy töltsék ki, vagy töltsük
ki velük közösen a kérdőívet. Fontos, hogy mindenkit megszámoljanak,
hiszen azokat, akik nem válaszolnak a kérdőívre, etnikai és felekezeti
hovatartozás nélkül, különböző nyilvántartásokból fogják beemelni a
népszámlálási adatbázisba.
Mindenkit arra kérnek, hogy vegyenek részt a népszámlálás online
szakaszában május 15-ig!
Szabó István János lelkipásztor

