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HÍVÓ SZÓ
Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja

Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat,
az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.
(I.Korintusi levél 11:26)
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REFORM, REFORMÁCIÓ 2013?
Manapság sokat hallani azt a kifejezést, hogy „fogyasztói társadalom”. Túl azon,
hogy napjaink egyik legkritikusabb pontja a folyamatos fogyasztás, és a hulladék
felhalmozása, számos kritika éri a 20., 21. század emberét.
Láttam egy videót, amelyben egy embernek elromlik a nyomtatója. Elviszi a
szervizbe, ott azt mondják neki, a gép javíthatatlan, vagy többe kerül a javítása,
mintha venne egy újat. Ezért a férfi elhatározza, hogy elromlott nyomtatóját nem
cseréli ki, hanem ha törik, ha szakad, megjavítja. A film végigvezet a tulajdonos
útján, kiderül, hogy nem is tudja pontosan meghatározni a hiba okát, keres egy
műszaki rajzot a nyomtatójához, de nem talál. Végül nagy nehezen
Oroszországban bukkan rá nyomtató felépítési rajzára, lefordíttatja, és kiderül,
hogy ebbe a nyomtatóba beépítettek egy un. chip-et, egy pici kártyát, ami 1000
példányos nyomtatás után egyszerűen blokkol mindent. Kiveszi a chipet, és lám,
tovább tudja használni a gépét. Persze más is volt ebben a videóban. Pl. a
villanykörték esete. Az első villanykörték 1500-2500 órát is képesek voltak
világítani. A reformkorban, 1920-as években már az volt a feladat: lerövidíteni a
villanykörték élettartamát 1000 órára. A többit már tudjuk. Azóta is iszonyatos
mennyiségű villanykörtét kell vásárolnunk… különben nincs piac, nincs
gazdasági növekedés.
Szóval úgy állunk, hogy mindenféle oldalról manipulálnak bennünket
meggazdagodni vágyó emberek, rákényszerítenek a folyamatos pénzköltésre, a
fogyasztásra.
De hogyan is kapcsolódik ez a reformációhoz?
A reform szó azt jelenti: megújítás, tökéletesítés, jobbá tétel.
Amikor az ember reformokról beszél, akkor ilyen szavakat használ, mint
modernizáció, szociális, gazdasági, kulturális vívmányok, a gazdaság, a
társadalom megváltoztatására, átalakításra irányuló törekvés. Ezek tényleg jó
dolgok, kell a változás, az előrelépés, haladni kell a korral… De amikor mindez
csak azzal párosul, hogy bankok, multicégek, és egyének meggazdagodjanak
manipulálva a világot hibás termékekkel generálva a piacot, akkor azért érezzük:
ez a világ nagyon rossz úton halad.
De mi a helyzet velünk? Hiszen mi magunk is vágyunk reformokra, megújításra,
változtatásra a saját életünkben, a családunkban, a közvetlen környezetünkben.
Egyszerűen arra vágyunk, hogy JOBB legyen minden. De valami blokkol. Csak
egy kis harag, egy kis irigység, egy kis intolerancia, egy kis szeretetlenség, egy
kis önzés. Mindenből csak egy kicsi, akkora, mint egy chipkártya, de elég ahhoz,
hogy teljesen gátolja Istennel való jó kapcsolatunkat. Sok esetben ugyanazokba a
hibákba esünk, nem tanulunk (eleget) a dolgainkból, nem akarunk megszabadulni
a hitben gátló gondolatainktól, érzéseinktől, a magunk igazát keressük, sokszor
nem tudunk toleránsak, elnézőek lenni egymással szemben… vagyis mi sem a
legjobb úton haladunk.
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sok mindent „kidobáltak” a templomokból, ami falként állt Isten és ember között,
úgy szeretne Isten is „kidobálni” szívünkből minden oda nem való érzést,
gondolatot, gyűlöletet, haragot, irigységet, önzést. Vagyis mindent, ami útjában
áll annak a vágyunknak és Isten vágyának, hogy „JOBB” legyen! Ő nem
elveszíteni akar minket, hanem újjá tenni, megjavítani!! Ő nem azt mondja, hogy
hibásak vagyunk, ezért állj félre, majd keresek valaki mást, jobbat nálad, hanem
azt, hogy van új lehetőség! Csak mutasd a szívedet, hol van a hiba!
Van reformáció 2013-ban is? Igen. Csak rajtunk múlik. Azon, hogy akarjuk-e.
Akarunk-e meggyógyulni, mint a Bethesda tónál 38 éve fekvő beteg, vagy
Bartimeus, vagy akarunk-e egyáltalán új szívet, amelyben ég a szeretet, a
megbocsátás, az öröm. Ez most rajtunk múlik. Ezt a döntést és ezt a gyógyulást
senki el nem veheti tőlünk, senki nem manipulálhatja, mert amit Istenünk megújít
és kezében tart, azt Ő irányítja. Ennek fényében és tükrében legyen életünkben
2013-ban igazi REFORMÁCIÓ!!
Szalkay Lászlóné

„TEBENNED BÍZTUNK ELEITŐL FOGVA…”
A hitvallás éve keretében
Rajzpályázatot hirdetünk iskolánk alsós és felsős osztályai számára.
A pályázat témája: ISTEN GYERMEKE VAGYOK – JÓ NEKEM!
Jézus Krisztus példázatai – Választható igehelyek az Újszövetségből:
- Az eltévedt juh (Máté 18:12-14 Lukács 15:4-7)
- A búza és a konkoly (Máté 13: 24-43)
- A talentumok (Máté 25: 14-30 Lukács 19: 12-27)
A pályázat feltételei:
- Korcsoportok:
alsó tagozatos, felső tagozatos,
- Technika:
A/4-es rajzlap, szabadon választható technikákkal (filc,
ceruza pasztell rajz, vízfesték, tempera, stb.). Egy alkotó
több művel is pályázhat!
Az alkotás hátoldalára kérjük a következőket írd föl: alkotás címe, alkotó neve,
osztálya, életkora.
Beküldési határidő: 2013. november 25. Eredményhirdetés: 2013. december 9.
A művekből kiállítást rendezünk, amely a Kossuth utcai templomban lesz
megtekinthető.
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CSEPPBEN A TENGER
Idén tartjuk hatodjára azt a jótékonysági délutánunkat, amikor a református
osztályok diákjai közreműködésével segíteni igyekszünk azokon az
iskolástársaikon, akik nehéz sorban élnek. A diákok mintegy másfél órás
műsorában középpontba kerül Jézus Krisztusnak a felebaráti szeretetről szóló
tanítása. Elszavalni, erről énekelni, kis színdarabokat előadni a felebaráti
szeretetről azt jelenti, hogy ők mind részeseivé válnak osztálytársaik életének,
átélik nehézségeiket, küzdelmeiket, miközben egy csöppnyi szeretettel segítenek
rajtuk. Csak egy csöppnyivel, hiszen a baj nem is sokszor a hiányzó anyagiakban
keresendő, hanem a szeretetlenség, önzés légkörében, amely a családot fojtogatja.
Ugyanakkor minden családnak jól jön, hogy a testvéri szeretet érzésének
megtapasztalása mellett némi anyagi támogatáshoz is jut. Tavaly 32 család között
osztottuk szét a jótékonysági est bevételét, családonként 5.000-. forintot. Bár
egyre többen vagyunk jelen ilyenkor a templomban, de még mindig van bőven
üres hely a padokban. Jöjjünk el, hívjunk másokat, hogy a diákok műsoránál
megmelegedjen a lelkünk, és adományunkkal mi is tudjunk másokon segíeni.
„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”
(Pál levele a Galatákhoz 6,2)
Szeretettel hívjuk a 6. alkalommal megrendezendő
jótékonysági estünkre, melynek bevételét a Bíró Lajos Általános Iskola nehéz
körülmények között élő diákjainak ajánljuk fel.
Az est 2013. november 24-én, vasárnap 17 órakor,
kerül megrendezésre
a Kossuth utcai református templomban .
A műsort a református osztályba járó diákok adják elő.
Jelenlétének és támogatásának nagyon örülünk!
Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség
Szalkay László lelkész
Bíró Lajos Általános Iskola
Noseda Tibor igazgató
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ORA ET LABORA!
Az iskolai tanév kezdete felpörgette az életünket. Sok munkával, sikerrel,
örömmel, néha kudarccal, de nem mondhatjuk, hogy unalmas időszak van
mögöttünk. Az októberi naptár is tele van már írva a sok feladattal, külön
programmal. Ezek közül most csak a 17.-i délutánt szeretném kiemelni, amikor
Bibliaismereti Verseny zajlott iskolánk falain belül. Aki ezen a napon fél három
körül az iskola előtt sétált, hallhatta azt a hangos énekszót, mely a versenyre
készülő ifjúság ajkáról szólt. Azt szoktuk mondani: Isten malmai lassan őrölnek.
De bizakodhatunk, mert ilyen sokan még eddig egy évben sem jelentkeztek. 2.8. évfolyamig 27 csapat, 3-4 fő tanulóval csoportonként. A verseny feladatait
Jassóné Tóth Angéla állította össze részükre forgószínpadszerűen, 5 állomáson
kellett különböző, érdekes feladatokat megoldani. Pl: rejtvény, totó, kirakó…
stb.
Az állomásokon 1-1 segítő tanár biztatta a gyerekeket, illetve aláírta azt a
menetlevelet, amelyben a pontszámokat gyűjtötték. A menetleveleket lapozva
kiderül, érdekes csapatneveket választottak a tanulók maguknak. Pl: Mózes
utódai, Illés hollói, Éva leányai, Sámuel stb. A verseny egy megmérettetés, hogy
ki a jók között a legjobb?
2. évfolyam

I. Jordán 46 pont
Papp Viktória, Vásárhelyi Péter, Klajkó Hanna
II. Isten gyermekei 43 p.
Szabó Janka, Szentgyörgyi Viktor, Jakab Tibor
III. Ábrahám népe 41 p.
Gergely Petra, Mikola Boglárka, Fülöp Dorina
3. évfolyam I. Aranyangyal
49 p.
Kiss Ádám, Szabó Lajos, Gere Barnabás
II. Isten bárányai 46 p.
Jassó Eszter, Kogyila Kata, Méh Zsuzsanna
III. Jézus követői
45 p.
Baski Bálint, Horváth Bence, Pusoma Dóra
4. évfolyam I. Jézus tanítványai 36 p.
Herpai Dénes, Varga Kristóf, Sípos-Szabó Zoltán
II. Isten Angyalai
30 p.
Bartha Tünde, Gyimóthy Orsolya, Henter Fanni
III. Isten bárányai
25 p.
Kajdi Nikolett, Szabó Viktória, Ujlaki Laura
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Gergely Réka, Szalkay Márta, Zabrinszky Zita
II. Sámuel 40 p.
Boross Csaba, Fogas Bendegúz, Morvai Máté, Tóth Botond
III. Isten lányai
27 p.
Font Petra, Kovács Tamara, Szokai Brigitta
6. évfolyam I. Bírák
30 p.
Berkes Vivien, Kovács Zita, Surányi Liliána
II.Mózes utódai
22.p
Ujlaki Viktor, Kulcsár Zsolt, Sárik Márk
III. Próféták
22 p.
Horváth Alexa, Mojzes Luca, Menyhárt Enikő
III. A három bölcs
22 p.
Vida Kristóf, Nagy Trisztán, Lisztes Gyula
7. évfolyam I. Ráhel lányai
35 p.
Szalkay Dóra, Mokrev Vivien, Varga Petra
II. Isten Gyermekei 27 p.
Hunyady Dániel, Hortobágyi Károly, László Anna
III. Izsák fiai
23 p.
Károly Csongor, Kungli Dominik, Mojzes Dániel
Sajnos a 8. évfolyamosok egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni.
A versenyt Szalkay László lelkipásztorunk nyitotta meg és Noseda Tibor
igazgató úr zárta.
A tanulók tárgyi jutalmakkal és lelkiekben is megerősödve, jó hangulatban
távoztak az iskolából. Kívánom, hogy magasabb rendű értékek követői
legyenek, de ehhez imádkozni és dolgozni kell, mint a cikk címe mondja!
Ruckel Józsefné

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
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A RENDES KERESZTÉNY
… mindig jól viselkedik. Szépen beszél, csúnya szó soha nem hagyja el a száját.
Mindig kedves és megértő. Sokat olvassa a Bibliát, sőt rendszeresen elmélyülten
tanulmányozza, tudja, mi, hol van megírva, és ki, kicsoda. Gondolatai tiszták és
nemesek, győz a kísértések felett, fegyelmezetten foglyul ejt minden gondolatot a
Krisztus iránti engedelmességre. Türelmes és önfeláldozó, kész vonakodás nélkül
megosztani, ami az övé, legyen az az ideje, pénze, javai vagy képességei. Minden
reggel imával kezdi a napot és azzal is zárja, az Úr előtt jár, istenfélelemben. Az
idejét hasznosan tölti és nem fárad bele a jó tevésébe. Ereje folyamatosan
megújul, ha elfárad is, az nem tart tovább, mint néhány perc, amíg megerősíti
magát az Úrban. Nem pazarolja idejét haszontalan, semmitérő dolgokra, e világi
hívságokra. Céltudatos, célratörő, célorientált, idejét megszervezi, napjait
megtervezi, terveit véghezviszi. Értékrendje tiszta, világos és megrendíthetetlen,
nem mozdítja ki szilárdságából semmilyen érzelmi hullámzás vagy akarati
gyengeség. Hat napon át munkálkodik és a hetediken nem dolgozik, bár nincs
szüksége pihenésre vagy szórakozásra, hiszen öröme belülről fakad, nem pedig
múlandó dolgokon alapszik. Minden gyülekezeti alkalmon ott van, mindig korán
kel, hétvégén sem ad lehetőséget a testnek, hogy csapdába ejtse. Mindig öröm a
társaságában lenni, különbnek tartja a többieket magánál, alázatos és a testvéreit
mindig felüdíti. Pozitív személyiség, és mindig derűs. Szépen és hangosan énekel
alkalmakon, becsukott szemmel. Normális, keresztény zenét hallgat, nem néz
olyan filmeket, amiket Jézus nem nézne meg. Soha sem szomorú vagy
depressziós, soha nem csügged el, mindig telve van reménnyel, mert az odafenn
valókkal foglalkozik, és előre tekint a jutalomra. Gondolatait tisztán és világosan
megfogalmazza, intvén és tanítván testvéreit, ajka az igazság forrása. Némán tűri,
ha bántják, oda tartja a másik orcáját is. Elmegy a második mérföldre is. Szereti
azokat, kik megvetik, áldja azokat, kik átkozzák. Szereti az ellenségeit, bár azok
nincsenek neki. Nincsenek már kérdései, hiszen Jézusban megkapott minden
választ. Teológiája letisztult és szilárd, érti az Igét, helyesen forgatja az igazság
jobb- és baloldali fegyvereit. Tárházából előhoz ót és újat. Lába sziklán áll, ágain
az ég madarai fészket raknak. Idejében megtermi bőséges gyümölcsét. Öltözete
rendezett, jó az illata, fogai fehérek, haja nem zsíros, lehelete friss. Nem izzad.
A rendes keresztény nem létezik.
Ő egy fantom, egy álom, egy óriás, egy bálvány, egy vágy, egy hamis isten.
Magányod és bukásaid perceiben belopózik és a füledbe suttog. Rávesz, hogy
magaddal foglalkozz, hogy méregesd magad – hozzá. Elhiteti, hogy nem vagy
elég jó, nem vagy szerethető, többé és mássá kell válnod, hogy olyan kell, hogy
legyél mint ő. Rátelepszik válladra és beléd markol, hogy igyekezz, hogy
állandóan vizsgáld magadat, hogy kijavítsd minden kis hibádat, hogy takargasd a
mezítelenségedet, hogy valamivel elnyomd tested szagát. Rávesz, hogy a nap
minden percében és órájában a tükörben méregesd magadat, értékeld
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elfoglalva, önmagad tökéletesítésével, ékesítésével, prezentálható állapotba
hozásával, javítgatásával, foltozgatásával. Így hajt rabigába, így zár ketrecbe,
önmagad börtönébe, és saját szentélyébe, ahol őt és csakis őt imádod, csak rá
gondolsz, és olyanná akarsz lenni, mint ő.
Minden erejével azon igyekszik, hogy nehogy levedd tekinteted saját magadról és
nehogy meglásd azt, aki pusztulását okozza: a Jót, a Szeretetet, a Tökéletest, az
Elfogadót, a Kegyelmest. Azt, aki így szeret. Nem úgy, ahogy lehetnél, hanem
úgy, ahogy vagy. Aki azt szeretné, hogy a Belőle áradó fény töltse el látótered és
vakítson meg annyira, hogy magadat már ne is lásd, és ne is keresd. Hogy a
megingathatatlan és megrendíthetetlen Elfogadás leromboljon benned minden
önmagadra tekintést, magadban bízást vagy annak hiányát. Hogy átjárjon és
megváltoztasson az örök és megváltozni képtelen Szeretet. Átöleljen,
megtisztítson, átformáljon, hogy ne te akarj valakivé lenni, hanem engedd, hogy
Ő létezzen benned. Ha ez megtörténik, kilépsz a börtönből, a bálványimádó
szentélyből, és meglátod, hogy körülötted hányan vannak, akik egy fantommal a
vállukon, önmagukba fordulva, saját börtönükben javítgatják, foltozgatják
nyomorúságos énjüket, és méregetik magukat homályos torz-tükrükben, hogy
felérnek-e bálványukhoz, vágyálmukhoz. Te viszont már fogod tudni őket
szeretni és szolgálni, hogy a benned már ott élő Fény előbb-utóbb áttörje
sötétségük burkát és átjárja őket is, hogy elhozza számukra is azt a szabadságot,
ahol már nem kell önmagunkkal foglalkoznunk, hanem élhetünk Érte és
egymásért.
A rendes keresztény fantomja pedig erejét veszítve köddé válik.
(Forrás: Balogh Attila, a Golgota Szombathely lelkipásztorának írása :
http://revalve.wordpress.com/2013/10/03/a-rendes-kereszteny/ )

Ökumenikus Bibliaórák
Mára hagyománnyá vált az őszi időszakban tartott ökumenikus bibliaórák sorozat
a Sárgaházban. A város keresztyén gyülekezetei egymással összefogva minden
évben egy-egy fontos téma köré szerveznek előadásokat bibliaórai jelleggel.
Lényeges, hogy ezek nem egyszerűen előadások, hanem a Biblián alapuló
tanítások, amelyek útmutatóul szolgálnak korunk emberének. Öröm látni, hogy a
jeruzsálemi ősgyülekezet korát idézi az meg, ahogyan a különböző felekezetekből
összejövünk, és részt veszünk „az apostoli tanításban, a közösségben, az
imádkozásban” (ApCsel. 2:42).
Hogy milyen az „igazi” nő? Erre keressük közösen a választ a Szentírás fényében
idén, november 11-17. között, este fél hét órai kezdettel. A bibliaórák helyszíne
idén is a Sárgaház, kivéve pénteket és szombatot, amikor a római katolikus
templomban leszünk. Helyszínként azért választjuk a Sárgaházat, hogy azok, akik
a templomba nem jönnének el, egy ilyen semleges helyre meghívhatók legyenek.
Éljünk ezzel a lehetőséggel, és hívogassunk másokat!
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KÖNYVAJÁNLÓ
S. Becz Pál: Csendes lázadó
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 a hitéről, a felebarát iránt
érzett felelőségéről és szeretetéről. Ajánlom jó szívvel mindenkinek e könyv
olvasását.
Szalkay László

KENYÉRMORZSA
(3. rész)
- Adjonisten, édesanyám! Talán elaludt?
Ráhel fölrezzent. Úgy el volt mélyedve, hogy nem is hallotta az ajtó nyílását.
- Hozott Isten, édes gyermekem! Nem aludtam, de mélyen el voltam
gondolkodva. Soká jöttél, fiam.
- Végezni akartam, édesanyám, azért késtem egy kicsit. Aztán hazajövet egy
kislánnyal találkoztam a szőlő között, és amiatt is..l.
- Kislánnyal? Hát ki engedi ilyen időben a határban kószálni a gyermekét, amikor
egész nap esett és fújt. Alig egy órája, hogy süt a nap.
- Azt a kislányt nincs, aki féltse. Ott kóborolt a szőlők között és sírdogált.
- Ejnye, hát mért nem vezetted haza? Valami eltévedt gyermek lesz az, fiam.
- Eltévedve nincs, mert nincs otthona. Nem lehet hazavezetni azt, akit nincs hova.
Kivéve, ha valaki otthont ad neki.
Ráhel arcából eltűnt a vér. Sejtette már, kiről van szó.
- Látom, nagyon sajnálja a kislányt, édesanyám. Elmondom, amit tudok róla.
- Beszélj, fiam! Jobban érdekel a dolog, mint gondolnád. Kérdeztem a kislányt,
mért sír, de csak sokára mondta meg, hogy éhes. – Hol laktok? – kérdeztem.
- Nem lakok én sehol – felelte.
- Kis a szüleid?
- Nincsenek.
- Hogy hívnak?
- Katicának.
- Mióta vándorolsz így magánosan?
- Nem tudom. Régen.
- Hol laktál eddig?
- Egy nagy házban. Nagy városban. Csak annyit tudok, úgy mondták, hogy
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- Hogy kerültél ilyen messzire?
- Hát az úgy volt, hogy egyszer csak bejött a menhelybe egy nagyon bőszoknyás,
csúnya néni. Megfogott és azt mondta: Na, most elviszlek és ezután én leszek a
nevelőanyád. Lementünk az utcára, és egy sárga villamosba szálltunk. Néha majd
elharaptam a nyelvem, akkorákat zökkent. Egyszer csak leszálltunk, és a néni azt
mondta: No, ez a pályaudvar.
- Aztán mi történt?
- Felszálltunk egy hosszú kocsiba. A mozdony olyan volt, mint egy nagy fekete
sárkány. A hosszú csövén fekete füstöt okádott, két oldalt meg fehér gőzt fújt.
Sokszor megállt. Egyszer azt mondta a néni: Most kiszállunk, itthon vagyunk.
- Aztán milyen volt otthon?
- Rossz volt, nagyon rossz. A néni sokszor megvert.
- Rossz voltál?
- Mindig szót fogadtam. De a néni nagyon szerette a pálinkát, és ha sokat ivott,
nem volt neki jó semmi.
- A szomszédok nem szóltak neki?
- Nem volt szomszéd. Tanyán voltunk. Egyszer egy kiskacsának véletlenül a
lábára léptem, úgyhogy sánta lett szegényke. Akkor még jobban megvert, és
megígérte, hogy legközelebb agyon fog ütni. Nem mertem ott maradni,
megszöktem.
- Hol szoktál aludni, mióta megszöktél?
- Széna- vagy szalmaboglyák tövében, de nem igen mertem aludni, mert féltem a
sötétségtől és a kutyáktól.
- Most honnan jössz?
- Innen a faluból. Azt gondoltam, befogad valaki, hiszen nem ennék ingyen.
- Hát aztán mivel szolgálnád meg az ellátást?
- Tudok én tyúkokat, kiscsibéket etetni, libát őrizni, kiskacsáknak eleséget vágni,
mosogatni, söprögetni, kukoricát morzsolni, de még a gombot is fel tudom varrni.
- Úgy veszem észre, nem álltál be sehova!
- Dehogynem. Több helyen is voltam.
- No, és nem sikerült sehol?
- Nem. Az egyik háznál azt mondták: Magunk is sokan vagyunk, galambom.
Másutt meg: Jaj, lelkecském, nem vagyunk mi gyermekekhez szokva.
- Szegény kis Katica!
- Volt, ahol csak egy karaj kenyeret kértem és azt felelte a néni: Nincs kenyér a
háznál. Meg hogy nincs ideje. Szép asszony volt, de valamiért igen haragudott.
Ráhel asszony arcán ismét váltakozni kezdtek a színek. Hol fehér lett, hol meg
lángolt rajta a pirosság.
- Rossz asszony lehetett az, Katica! Milyen kár, hogy nem az én anyámhoz
tévedtél be! Ő biztos nem mondta volna, hogy nincs kenyér a háznál.
Ráhel úgy felnyögött, mint a beteg állat.
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- Nem …, de nagyon hat rám, amit elmondasz. Csak folytasd!
- Mondtam neki, gyere vissza a faluba, az én édesanyám biztosan befogad, úgyis
olyan egyedül van. Lesz ott neked való munka. Van ott csibe, kacsa, liba, hosszú
fülű, piros szemű nyulak. Rögtön felcsillant a szeme, de aztán megrázta a szőke
fürtös fejét, és azt mondta: nem jöhet.
- De hát miért nem?
- Mert az emberek rosszak.
- De az én anyám nem rossz!
- Kérdezd meg az édesanyádat, és ha azt mondja, hogy igen, hát akkor…
- Jó, én biztosan tudom, hogy azt fogja mondani, de azért megkérdezem. Meg kell
ígérned, hogy addig itt vársz!
- És ha valamelyik nagyobb fiú elkerget innen?
- Csak annyit mondj, ha valamelyik bántani akarna, hogy a Kóbor Mikit várod!
Most pedig fogd ezt a darab kenyeret és sajtot és egyél! Gyere, itt a dülő kút,
húzok neked vizet!
- Tudom, édesanyám is megsajnálta volna a kislányt, ha látja! Ugye elmegyünk
érte?
- Elmegyünk, fiam, persze, hogy elmegyünk.
- De mennénk tán most! Majd inkább aztán ebédeljünk!
- De jó szívet adott neked a Jóisten, édes fiam!
- Magától örököltem!
- Menjünk hát, fiam!
És kiléptek az ajtón.
(A történet folytatása novemberben következik, vagy a Csendes Lázadó című
könyvben elolvasható.)

TALÁLKOZÓ
Négy generáció találkozott október 20-án délután a gyülekezeti teremben.
A már hagyománnyá vált "idősek délutánja" alkalmán gyermekek, szülők,
nagyszülők, dédszülők ültek le az asztalokhoz. A gyermekek versekkel,
énekekkel, zeneszerszámokkal kedveskedtek gyülekezetünk időseinek
melengetve ezzel szívüket. Énektanulással, több közös ének éneklésével,
beszélgetéssel telt ez a két óra, közben a finomabbnál-finomabb
süteményeket fogyasztottuk.
Köszönet mindazoknak, akik ezt az délutánt lehetővé tették, süteményeket
sütöttek, vagy bármilyen módon részt vettek időseinknek való
örömszerzésben! Hadd álljon itt egy kedves vers, amelyet Papp Jánosné
szavalt el ezen a délutánon:
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halál/Alkudozás
Uram, ma lettem nyolcvanéves,
túl gyorsan múltak el az évek.
Még oly sokat szeretnénk tenni,
úgy szeretnék nyolcvanegy lenni.
A pár kis tervem, mi még lenne
ha tán több időt igényelne,
s egy év nem lenne elegendő,
add, hogy legyek nyolcvankettő.
Jó lenne még sokat utazni,
újabb helyeket meglátogatni,
halálom perce még tán várhat,
megérhetném a nyolcvanhármat?
Uram, Te látod a világot,
Gyorsan jönnek a változások.
Ha nem sürgős, hogy magadhoz
végy,
Esetleg lehetnék nyolcvannégy.
És ahogy a technika halad,
Sok újat lát, ki élve marad.
Még oly sok minden ideköthet,
Úgy örülnék a nyolcvanötnek!
Az emberiség oly sokat tehet,
A világ oly csodás hely lehet,
Jó annak, aki itt maradhat,
Nem oly sok az a nyolcvanhat!
Tudom Uram, hogy sokat kértem,
Hisz oly szép lehet fenn az égben.
S én mégis arról tervezgetek,
Hogy érjem meg a nyolcvanhetet.
Elfáradok a hosszú úton,
El is kések majd sokszor, tudom
Tudasd velem, ha meggondoltad

Betöltöm-e a nyolcvannyolcat?
Addigra már oly sokat láttam,
Emlékeimet regisztráltam,
Mily nagy kár lenne, ha elmennék,
Mielőtt nyolcvankilenc lennék.
Már igazán csak egyet kérek,
Uram, ne vedd szemtelenségnek,
Éveim száma kerek lehet,
Ha meglátnám a kilencvenet.
És hogyha ezt már megengedted,
S ezt a lépést értem megtetted,
Neked már úgyis egyremegy,
Könnyen lehetnék kilencvenegy.
Minden szemérmet félreteszek,
Hogyha még egyet kérdezhetek,
Tudom ez a kor hajmeresztő,
De hadd legyek kilencvenkettő.
Úgy megszoktam az életemet,
És hátha lesz még, ki megszeret,
Ki pótolná elvesztett párom,
Ha lehetnék kilencvenhárom.
Addigra már reszket a kezem,
De ha helyén lesz még az eszem,
A magas kortól, és nem félek,
Megadod a kilencvennégyet?
A korra nincsen szabadalom,
Számításom megtalálhatom,
Ha őrködsz egészségem fölött,
Akkor lehetnék kilencvenöt.
Manapság már hallani olyat,
Emberekről készül másolat,
Ezt talán én is megvárhatom,
Segíts át a kilencvenhaton.
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Kis vagyonkámmal rendben vagyok,
Elég lesz tán még egy évig,
Kihúzhatnám kilencvenhétig?
Hála neked, nagy a családunk,
Még pár dédunokát is várunk,
Láthatnám őket? . - ugye ezt
mondtad,
Ha megadod a kilencvennyolcat.
Sok évet kaptam, nem egy-kettőt,
Megköszönöm a sok esztendőt.

És még kérem, - tán el sem hiszed,
A kilencvenkilencediket.
Még egy év és akkor valóban,
A népek azt mondhatják rólam,
Ez aztán igen szép kort élt meg,
Hisz tegnapelőtt volt százéves!
Uram az életet te adod,
Úgy veszed el amint akarod.
Nem is zavarlak többet Téged,
ne vedd komolyan, amit kérek,
Csak beszélgetni akartam véled.

(http://ablakban.freeblog.hu/archives/2009/03/18/Szakaly_Eva_Elet_vagy_halalA
lkudozas/)
KÉSZÜLŐDÉS AZ ADVENTI VÁSÁRRA
Ahogyan ez már évek óta szokássá vált, idén is lesz adventi vásár! A
készülődésbe szeretnénk bevonni szélesebb körben gyülekezetünk tagjait,
kicsinyeket és időseket egyaránt. Szeretnénk a vásár sokszínűségét növelni, ezért
várjuk a Testvérek gondolatait, ötleteit, otthon elkészített munkáit!
Istennek legyen hála, az elmúlt években az adventi vásár bevételeiből tudtuk
támogatni gyülekezetünk rászoruló tagjait gyógyszerrel, élelmiszerrel és anyagi
segítséggel.
Az idei adventi vásárt november 24-én kezdjük, ezen a napon csak adventi
koszorúkat lehet vásárolni.
Szeretettel megköszönjük mindazok hozzájárulását, akik szívükön hordozták
eddig is rászorultjaink, és a Diakóniai Bizottság munkáját!
Diakóniai Bizottság

PROGRAMOK
(november)
november 1. péntek 14.00 temetői istentisztelet
november 11-17. Ökumenikus Bibliaórák (a Sárgaházban)
november 24. adventi vásár kezdete
november 24. vasárnap 17.00 jótékonysági est
november 27-29. 18.00 bűnbánati alkalmak
december 1. adventi úrvacsorás istentisztelet
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ANYAKÖNYVI HÍREK
(október)
Házasságot kötöttek:
Molnár Albert és Ruszó Viola
Keresztségben részesültek:
Iván László és Szedlár Anna fia,
Kornél
Görög László és Lukácsi Erzsébet
leánya, Laura
Halottaink:
Fájó szívvel, de Istenbe vetett
reménységgel búcsúztunk:
Szabó József, 64 éves,
Kincse Gábor, 43 éves,
Gere Imréné sz. Simon Julianna, 83
éves,
Szomor Józsefné sz. Korbay Erna,
101 éves,
Oláh Zoltán, 45 éves
korában elhuny testvéreinktől.
Isten igéje nyújtson vigasztalást a
gyászolóknak:
„Uram, te voltál hajlékunk
nemzedékről nemzedékre.”
(90. Zsoltár 1. vers)
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HETI ALKALMAINK
Hétfő: 7,30 áhítat
18,00 Felnőtt konfimációs bibliaóra
Kedd: 18,00 Bibliaiskola felnőtteknek
Szerda: 18,30 Énekkari próba
Csütörtök: 18,00 Bibliaóra
Péntek: 18,30 Énekkari próba
19,00 Ifjúsági bibliaóra
Vasárnap: 10,00 Istentisztelet és
Gyermek-istentisztelet

HIVATALI ÓRÁK
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 9.00-12.00: pénztári órák
14.00-17.00
Szerda: Szabadnap
Csütörtök: 14.00-17.00
Péntek: 9.00-12.00
Az alábbi telefonszámon más
időpont is egyeztethető:
+36/24-465-753, +36/20-404-8336
Weblapunk a következő címen
tekinthető meg:
www.szszm-reformatus.hu
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