V. évf. 1. szám

2013. szeptember 7.

HÍVÓ SZÓ
Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja

Thurmezei Erzsébet: Isten madárkái

Isten madárkái tovahagytak minket.
Verebek lakják most fecskefészkeinket.
Isten madárkái messze délre szálltak.
Fényes napkeletig bizony meg se álltak.
Őket a hideg tél utol se éri.
Röptüket ragyogó napsugár kíséri.
Hozzánk tavaszt hoznak, tőlünk nyarat visznek.
Csalóka, szép ősznek egy percig se hisznek.
Istenem, ha én is madárkád lehetnék,
zord, hideg világban tavaszt hirdethetnék!
Milyen jó is volna! Jöhetne hideg tél,
dermesztőn, fagyosan fújhatna hideg szél:
messze délre szállnék, addig meg se állnék.
Én Istenem, bárcsak madárkáddá válnék!
Ó, adj nekem, kérlek, boldog fecskeszívet,
napsugárral teltet és Tehozzád hívet!
Adj nekem hitszárnyat, könnyű fecskeszárnyat,
ha jön a hideg tél, hogy Tehozzád szálljak,
szerető szíveden puha fészket rakjak,
s örökkön örökké Tenálad maradjak!
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BECSENGETTEK
és elkezdődött az új tanév.
Nagy volt az izgalom, hiszen a
törvényi változások miatt ettől az
évtől az első és az ötödik
évfolyamon
kötelezően
kellett
választani a hit- és erkölcstan,
valamint az etika óra között a
szülőknek. Az izgalom nem csupán
annak szólt, vajon hányan választják
az elsősök közül a hittant, illetve az
ötödikesek közül kik gondolják
továbbra is, hogy szeretnék folytatni
a hittan tanulását. Azóta már
kiderült, hogy 34 elsős gyermeket
írattak be hittanra, és 21 ötödikes
tanulja továbbra is a hittant.
Mindkettő szívet melengető szám, és
köszönjük a szülőknek a megtisztelő
bizalmat!
Azért is nagy volt az izgalom,
mert az oktatás sok kérdése még
nyitott volt, és néhány maradt is
mostanáig. A tankönyvek végül is
rendben megérkeztek, a csoportok
kialakítása folyamatban. Az 1.a
osztályban Ruckel Józsefné Marika
néni fogja a gyermekeknek a hittant
tanítani, a a másik csoportban
Szalkay Lászlóné. Az ötödikeseknek
a hitoktatójuk szintén Ruckel
Józsefné lesz. A többi évfolyamon a
hittanoktatást azok végzik, akik
eddig is tartották.
A református osztályfőnökök
közül Marosi Ildikó tanárnő
nyugdíjba
vonult,
ezúton
is
köszönjük Neki a múlhatatlan
érdemeit a református osztályok
létrehozásában, és hogy végig

szívügyének tekintette a velük való
foglalkozást. Isten áldása legyen
életén, munkáján továbbra is!
Örömünkre szolgál, hogy a
református osztályfőnökök között
köszönthetjük Gulyásné Trangóni
Mariann
tanárnőt,
aki
az
ötödikeseket fogja vezetni 4 éven át.
Isten segítse meg új szolgálatában,
és áldja meg munkáját!
Változás történt a templomi
alkalmak terén is. A reggeli
áhítatokra hétfőn fél nyolckor várjuk
a gyermekeket. Mivel ez mindössze
15 percet tart, ezért kérjük, hogy
mindenki pontosan érkezzen. A
péntek reggeli áhítatok helyett
családi istentiszteletekre várjuk – a
családot. Minden
hónap
első
vasárnapján lesz a családi
istentisztelet, melyet igyekszünk
úgy alakítani, hogy a család
kicsinyei és nagyjai egyaránt
értsenek, és úgy érezzék ott
magukat, hogy a gyermekek ne
azzal a kérdéssel bombázzák a
szüleiket: „Mikor lesz már vége?”
Reméljük, hogy ezek a
változások
meghozzák
gyümölcsüket a lelki élet nevelése
terén,
és
a
gyermekeinkkel
kapcsolatban ugyanaz elmondható
lesz, amit Lukács evangélista írt a
gyermek Jézusról: „A gyermek
pedig növekedett és erősödött,
megtelt bölcsességgel, és az Isten
kegyelme volt rajta.” (Lukács ev.
2:40)
Isten
áldása
legyen
pedagógusaink
és
a
szülők
munkáján!
Szalkay László

KEZDŐDIK
Véget ért a nyár, volt,
akinek hosszú volt, volt, akinek
rövid, és most itt vagyunk egy új
iskolaév
elején.
Elnéztem
a
gyermekeket az iskolai évnyitón,
mekkorát nőttek, változtak, volt, aki
törött karral érkezett, mások kicsit
álmosan nézelődtek, az elsősök
izgalommal telve figyelték a
hatalmas iskolát, pedagógusokat....
Kezdődik!
Cipelni
a
könyveket,
legyen
minden
hiánytalanul
bepakolva,
becsomagolva,
felcímkézve,
tájékoztató, és persze minden
délután a rendes, odafigyelő
tanulás!
Hajrá Kisdiákok! Már nincs
10 hónap, és újra nyári szünet!!!
Addig azonban teljes erőbedobással
kell végezni a Rátok bízott munkát!
És természetesen újra kezdődnek a
gyermek-istentiszteleti alkalmak is
vasárnaponként délelőtt 10 órakor
egyenlőre még a parókián. Várunk
minden régi és új érdeklődőt! Itt
játékosan ismerkedünk meg a
Bibliával, énekelünk, játszunk,
alkotunk valamit!
Az első alkalom szeptember
15-én lesz, és ettől kezdve minden
vasárnap kivéve akkor, ha éppen
úrvacsorai istentisztelet lesz.
Tehát kezdődik!
Szalkay Lászlóné
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NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Ismét elérkezett a nyár, ami
a gyerekeknek pihenést jelent,
kiszakadást a hétköznapokból, a
szülőknek meg némi szervezést,
hogy hol is pihenhessenek a
csemeték értelmesen, amíg ők
dolgoznak. Erre nyújt már évek óta
segítséget a gyülekezeti hittanos
napközis tábor.
Az idén rekord létszámmal
működött,
az
egész
napos
kiránduláson 2 buszt töltött meg a
csapat kísérőkkel együtt. Nagy
öröm, hogy ilyen sokan szeretnének
jönni, de természetesen szervezést is
igényel, hogy kik segítsenek, elég
legyen az étel, a programokon
mindenki részt tudjon venni és
mindeközben jól érezzék magukat a
táborozók és
a
táboroztatók
egyaránt.
Én nagyon örültem, hogy a
táborban láttam még egy csoportnyi
felsős diákot is, de az óvodások is
már szép számmal képviseltették
magukat, utánpótlásban nem lesz
hiány. Külön áldás volt, hogy a
segítők között olyan arcok is
felbukkantak, akik néhány éve még
a táborozók között voltak. A jelek
szerint jól érezték magukat, hiszen
kinőve az általános iskolából sem
akartak elszakadni a tábortól, csak
átléptek a másik oldalra.
Hálát adok Istennek, hogy
megóvott minket, és érezhettük erőt
adó szeretetét. Mindig kirendelte,
amire aznap szükségünk volt. Hálás
vagyok, hogy részt vehettem így is
az Ő országának építésében.
Nemesházi Jusztina

TÜDŐSZŰRÉST
végeznek
Szigetszentmiklóson
szeptember 17-ig, melyre minden
18. életévét betöltött személyt
várnak. Bár a tüdőszűrés nem
kötelező, mégis ajánlott elmenni,
hogy
egy
röntgenfelvétel
segítségével
megállapíthassák,
nincs-e valami kóros elváltozás a
tüdőnkben.
Valamikor
a
népbetegségként pusztító TBCfertőzéssel szemben vettek fel ezzel
a harcot, ma a daganatos
megbetegedést szeretnék idejekorán
felismerni a hatékonyabb gyógyítás
érdekében.
A szűrővizsgálat ingyenes, mégis
sokan távoltartják magukat tőle,
mert hátha kiderül valami... Valami,
amiről nem lenne jó tudomást
szerezni. Egy betegség, amely akár
végzetes is lehet. Azzal azonban,
hogy nem veszünk tudomást egy
kialakuló betegségről, nem tudjuk
azt elkerülni, sőt a gyógyulásitúlélési esélyünk szinte a nullára
csökken.
Vannak, akik hasonló okból az
Istennel való találkozást kerülik.
Azért, mert Isten a röntgensugárnál
is mélyebben és pontosabban lát
bele életünkbe, és nem marad előtte
rejtve semmi. Feltárja életünk
mérgező gócait, amit a Szentírás
bűnnek nevez, de nem azért, hogy
elítéljen, megbüntessen emiatt,
hanem figyelmeztessen, óvjon. Azt
várja tőlünk Isten, hogy megismerve
a bűnt az életünkben azelőtt
szakítsunk vele, mielőtt a magunk,
vagy mások életét tönkretenné.
Egyszer egy idősebb testvér

-4-

megharagudott az öccsére, és a
keserűség gyökeret vert a szívében.
Isten látta a szívében munkálkodó
haragot, és figyelmeztette is, hogy a
bűn ott áll szíve ajtajában, és csak a
kellő alkalomra vár, hogy oda
betörjön, és mindent elpusztítson.
De az idősebb fiútestvér nem
hallgatott Istenre, hanem hagyta,
hogy a harag eluralkodjon a
szívében. Egy nap kicsalta az öccsét
a mezőre, és ott meggyilkolta.
Káin és Ábel története nem csak
a Szentírásból lehet ismerős, hanem
a napjainkból is, hisz hasonló
történetekkel
szinte
naponta
találkozunk a média bűnügyi hírei
között. De talán már a saját
életünkben is tapasztaltunk ehhez
hasonlót,
amikor
a
kezdeti
féltékenység, vagy irigység olyan
hatalmas méretűvé dagadt a
lelkünkben,
hogy
valósággal
fulladoztunk tőle. Nem lenne jobb
ezeket a mérgező gócokat még
időben felismerni és megszabadulni
tőlük, mielőtt rámenne akár a mi,
akár a másik élete?
A 139. zsoltárban ezt az
imádságot olvashatjuk: „Vizsgálj
meg, Istenem, ismerd meg szívemet!
Próbálj meg, és ismerd meg
gondolataimat! Nézd meg, nem
járok-e téves úton, és vezess az
örökkévalóság útján!” A tüdőszűrés
mellett szükséges az Isten által
elvégzett
lélekszűrés
is.
Az
eredmény
lehet
fájó,
mikor
szembesülünk azzal, mi rejtőzik
szívünk mélyén, de a gyógyulásra, a
bűntől való megszabadulásra 100%os esélyt nyújt Isten. Az Ő
segítségével,
bűnbocsánatával
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élhetünk,
járhatunk
az
örökkévalóság útján.
A zsoltáros imádságával merjünk
mi is Istenhez fordulni: „Vizsgálj
meg, Istenem, ismerd meg szívemet!
Próbálj meg, és ismerd meg
gondolataimat! Nézd meg, nem
járok-e téves úton, és vezess az
örökkévalóság útján!”
Szalkay László

SZÜLŐK
BIBLIAISKOLÁJA
Talán másokkal is megtörtént
már, hogy gyermekének házi
feladatában kellett volna segítséget
nyújtani, és döbbenten fedezték fel,
hogy erről a témáról ők még csak
nem
is
hallottak.
Aztán
körbetelefonálták az ismerősöket,
hátha tud valaki segíteni a
megoldásban.
A hittan nem tartozik a
legnehezebb tárgyak közé, de bizony
olykor itt is kerülnek elő olyan
történetek, témák, amelyeknél jól
jönne a szülőnek is egy kis segítség.
Nem beszélve arról, hogy a
gyermeknek olyan kérdés is eszébe
jut, melyre a szülő, még egy
lelkipásztor szülő is csak nagy
nehézségek árán tud felelni. „Lesz-e
a
kutyáknak
szárnyuk
a
mennyországban?”,
„Hogy

találkozhatok Istennel?”, „Miért
gonoszak az emberek?”, stb.
Hogy gyermekeink kérdésére
tudjunk válaszolni, az érdeklődő
szülők
számára
„bibliaiskolát”
indítunk, melynek első alkalmát
szeptember 23-án, 18 órakor tartjuk
a gyülekezeti teremben (Kossuth L.
u. 21.). A 8 alkalomból álló sorozat
bevezet
a
Biblia
világába,
megismertet a keletkezésével, a főbb
gondolataival. Osztályzás ugyan
nincs, de az előadót bátran lehet
vizsgáztatni
a
neki
feltett
kérdésekkel. Érdeklődni, jelentkezni
a következő elérhetőségeken lehet a
lelkipásztornál:
06-20-404-8336,
szalkayl@gmail.com
Szalkay László

KÖNYVAJÁNLÓ
S. Becz Pál: Csendes Lázadó című
könyve
a
gyülekezeti
iratterjesztésünkben 1.500 forintért,
önköltségi áron kapható. A szerző
fia, dr. Becz Miklós háziorvos
gyülekezeti tagként felajánlotta a
könyvek
eladásából
befolyó
összeget a gyülekezet missziói
életének javára. Nemes gesztusát
nagyon köszönjük, és hálásak
vagyunk érte. A könyvet azonban
nem emiatt ajánljuk a Testvérek
figyelmébe, hanem a versekben és
novellákban
megfogalmazódó
gondolatokért,
melyekben
egy
tősgyökeres miklósi református vall
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a hitéről, a felebarát iránt érzett
felelőségéről
és
szeretetéről.
látta, hogy a kislány szemét elönti a
Ajánlom jó szívvel mindenkinek e
könnye. Megfordult és köszönés
könyv olvasását.
nélkül
elmegy.
Ráhelnek
is
Szalkay László
fojtogatta valami a torkát. Gyere
vissza! Kiáltott fátyolos hangon.
Lehet, hogy nem hallotta a kislány,
mert sietve szedegette a lábát, és a
rongyos cipői nagyokat cuppantak a
sárban. Közben az égő rántás illata
kezdett terjengeni a levegőben.
Az alábbiakban a IV. évfolyam 10.
számában elkezdett novella
Ráhel visszafutott a konyhába, hogy
folytatását olvashatják S. Becz Pál
mentse, ami még menthető, és mire
könyvéből:
ismét kijöhetett a tornácra, a kislány
már nem volt sehol. Kifutott az
KENYÉRMORZSA
utcára, de hiába. Néptelen volt a
(2. rész)
tájék.
„Nos, mit akarsz? A kérdés
nem valami bíztató. A kislány ajkán
akadozva töredezik a szó. Néni,
kérem… egy karaj kenyeret… ha …
ha lenne szíves … éhes vagyok …
az Isten áldja meg. Ráhel rendes
körülmények között melegen érző,
jó szívű asszony, de még nem tudott
megszabadulni
az
események
hatásától, és most egy pillanatra
könyörtelenné válik, mint ahogy
gyakran megesik ez a nagyon
vallásos emberekkel. Ej, mit
nyivákolsz itt nekem? Nem érek rá!
Különben is, nincs kenyér a háznál.
De meg is bánta abban a
pillanatban ezt a kegyetlenséget.
Először is, mert nem mondott igazat,
hiszen a magas búzakenyér ott
kényeskedett az asztal sarkán a

Ráhel visszatért a konyhába.
Leült egy kis gyalogszékre, mert
úgy érezte, hogy nem bírja el a lába.
Mardosta lelkét az önvád. Ráhel
özvegyasszony
volt.
Mindig
szeretett volna a fiú mellé egy
kislányt, de a második istenáldás
elmaradt. Most újra látta maga előtt
annak a szegény kis teremtésnek az
arcát. Mi lett volna, ha örökre itt
fogja? Hiszen maga az Isten küldte
és ő kitaszította! A kislány
szemében nem volt szemrehányás,
csak az elutasításhoz szokott
fájdalom. Ó, azok az ártatlan szemek
jobban égetnek, mintha a pokol
perzselné. Igen …, mert ő épp oly
gonosz, mint mások. Hát ugyan mért
is imádkozik ő naponta este, reggel,
miért olvassa a szentírást, ha az
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irgalmat Istentől, ha ő maga nem
cselekszik azt még csak egy karéj
kenyérig sem, amikor a maga
számára minden nap azt kéri az
imádságban? Hátha neki is azt
mondaná az ég ura. Nincs, nem érek
rá! Mért is nem fogadta be, miért?
Retteg az éjszakától, mert fél az árva
tekintetétől, ahogy megadással
tudomásul veszi, hogy nincs kenyér
a háznál, pedig tisztában lehetett
vele, hogy csak az ő számára nincs.
Megfordult, és szó nélkül elment,
megértette, hogy van ebben a
házban minden, csak éppen szeretet
és irgalom nincsen. Jaj, az éjszaka!
Hová
meneküljön
akkor?
Imádkozzon talán? De hiszen őneki
inkább bújnia kellene az Isten elől!
Hogy milyen utálatos cselszövő az
élet! … Milyen kis dolgokból nőnek
a tragédiák… Egy tehén, egy tyúk,
egy kutya és egy macska… Ó,
micsoda hazugságokat hordok itt
össze a magam mentségére! A
szívtelenségre nincs takaró. Nem
lehet mentegetni az előzményekkel.
Magam vagyok a hibás, mindennek
én vagyok az oka! Bánatosan
hajtotta le a fejét.” (folyt. köv.)

PROGRAMOK
Szeptember 15., 17.00: presbiterek
délutánja
Szeptember 23. hétfő 18.00: szülők
„bibliaiskolája”
Október 12. szombat refis
osztályok kirándulása
Október 24-25. 18.00 bűnbánati
istentisztelet
Október 27. vasárnap 10.00
reformációi úrvacsorás istentisztelet

Kérjük, aki teheti, adója
1 %-át ajánlja fel az
Alapítványunknak, ill.
énekkarunknak! Köszönjük!
Hajnalcsillag Alapítvány
19185679-1-13
Szigetszentmiklósi Máté János
Református Énekkar
Közhasznú Egyesület
18714746-1-13

ANYAKÖNYVI HÍREK
július-augusztus
KERESZTELŐK:

Pinczés Róbert és Amár Alexandra
fia: Botond
Kocsis Zoltán és Korondi Katalin
fia: Zoltán
Aikler László és Győrfi Edit leánya:
Jázmin
Kiss József és Kántor Anna fia:
Máté
Szabó Krisztián és Csóku Anetta fia:
Ármin
Törteli Ferenc és Soltész Ildikó
leányai: Zsófia és Luca
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korában elhuny testvéreinktől.
Isten igéje nyújtson vigasztalást a
gyászolóknak:
„Uram, te voltál hajlékunk
nemzedékről nemzedékre.”
(90. Zsoltár 1. vers)

HETI ALKALMAINK

Horkai Attila és Keller Ildikó
Bogár Zsolt és Molnár Katalin
Naszrai Sándor és Rádi Enikő

7.30 áhítat
18.00 bibliaóra
17.30 énekkar
19.00 ifi óra
VASÁRNAP:
10.00 istentisztelet
és gyermmek istentisztelet

HALOTTAINK:

HIVATALI ÓRÁK:

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Fájó szívvel, de Istenbe vetett
reménységgel búcsúztunk:
Nagy Sándor 29 éves
Lukács Ágnes sz. Szűcs Ágnes 58
éves
Buliska István 56 éves
Szabó József (Bécs) 86 éves
Szabó Istvánné sz. Diószegi Margit
72 éves
Novák István 75 éves
Borbás Mihály Mátyás 80 éves
Simon Gábor 86 éves
Kovács Józsefné sz. Simon Ilona 81
éves
B. Tóth Pál 77 éves
Tóth Pál (Halásztelek) 82 éves

HÉTFŐ:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:

Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 9.00-12.00
Péntek: 9.00-12.00
Telefonon más időpont is
egyeztethető.
Tel.: 24/465-753, 06-20-404-8336.
szalkayl@gmail.com
Weblapunk a következő címen
megtekinthető:
www.szszm-reformatus.hu

Következő számunk október 27-én
jelenik meg

