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" A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben
teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a
reménységben a Szentlélek ereje által! "

(Róma 15,13)
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(Ján. 3:7)
Egy ismerősöm mondta, hogyha a zár elromlik, akkor nem az egész ajtót kell
kicserélni, hanem a zárat igyekszik megjavítani.
Mostanában egyre több elromlott zárral találkozok. A legjobb lakatos sem tudja
megjavítani, mert ez a zár az emberi szívet nyitná ki. De nem nyitható, mert a bűn
tönkretette. Talán irigység, vagy harag, esetleg bosszú, gyűlölet rontotta el, és ezért
marad zárva.
Ez pedig nagy baj, mert ha a szív nem nyílik meg a másik ember előtt, akkor abban
a szívben nem lakik más, csak a szeretetlenség. Az a szív el van telve önmagától,
és nem ismer más célt, csak azt, hogy mindenben az ő akarata teljesüljön.
Megjavítható-e ez a zár? Ki lehet-e nyitni a szívet a másik felé? Szép szóval,
tanácsadással, esetleg lelki ráhatással? Talán már a zár tulajdonosa is próbálkozott
ezzel, de nem ment, mert túlságosan is sokáig maradt zárva a szíve.
Isten fel tudná törni ezt a zárat, hogy behatoljon a szívbe, mert megvan hozzá a
hatalma – de nem teszi. A szeretet nem erőszakos, viszont nem ismer lehetetlent.
Újonnan kell születni, ahogy Jézus mondta ezt Nikodémusnak. Isten kiárasztotta a
világunkra a Szentlelkét, hogy végbemehessen a csoda: lelkileg újjá születhessünk.
A szívünk zárját nem tudjuk kinyitni, de kérhetjük Istent, hogy Lelke által szüljön
minket is újjá. Legyen új szívünk, amelyben tisztaság és szeretet lakik, amelyet
Isten Lelke irányít! Legyen ez a Pünkösd életünk újjászületésének nagy alkalma,
hogy a bűn által lezárt szív helyére Isten és a felebarát iránti nyitott szív kerüljön,
megtalálva ezzel életünk örömét és üdvösségét!
Szalkay László
EGY PEDAGÓGUS AGGODALMAI
Tizenöt éve tanítok ebben az iskolában, hét éve vagyok igazgatóhelyettes. Sok
mindent láttam, sok örömöt, gondot, bosszúságot, sikert és kudarcot is átéltem itt,
de soha egyetlen percig sem éreztem, hogy de kár volt ezért a korábbi pályámat
feladni. Bár évről évre nehezebb a gyerekekkel, mégis azt szoktam mondani, hogy
„ide én még rosszkedvűen nem jöttem be.” Pedig régóta látjuk pedagógus
társaimmal, hogy minden igyekezetünk ellenére egyre rombolóbb hatások érik a
gyerekeket.
Legtöbbjük mögött szétment, összeomlott a család. Egyedülálló szülő, baráttal,
társsal, párral – ki hogy hívja – próbálja nevelni kamasz(odó) csemetéjét; küzd a
mindennapokkal, és nem érti, mi van a gyermekével. Mi ez a sok tanulási nehézség,
miért ilyen tiszteletlen, problémás az ő gyermeke.
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figyelmét is erre. Előadásra hívunk ki szakembereket: órákat tart az osztályoknak
pszichológus, rendőr, médiaszakértő - mindhiába, nagy a baj!
Mert rájuk – bármit tegyünk is mi pedagógusok – a legnagyobb hatással mégiscsak
a média, de mindenekelőtt az internet van. Nem vagy kevéssé működik a család
nevelő hatása, nem működik a tekintélytisztelet – mely biztosítaná a pedagógusnak
is, hogy munkáját végezhesse: hiszen közelharcot vívunk a tanulókkal, hogy
taníthassuk. Nem félnek az egyestől, a beírástól, nem számít a figyelmeztető, az
intő. Egyre kevesebb energia jut azokra, akik a kivételt képezik. Akik tanulnak,
képességeikhez mérten normálisan teljesítenek, nincsenek balhéik, nem kell
közelharcot vívni velük órán, hogy figyeljenek. Őket kellene naponta megdicsérni,
biztatni, hogy igen, ez a jó, neked van igazad, ne törődj azokkal, akik nem ilyenek.
De hát ők mégiscsak a saját korosztályuknak akarnak elsősorban megfelelni, ezért
nekik is borzasztó nehéz a helyzetük az osztályokban. Megértjük, tudjuk,
igyekszünk, de minden nap jön valami újabb gond, deviáns magatartás, házirendvagy szabályszegés, és viszi el az értékes energiát, viszi el a figyelmet azoktól, akik
a leginkább megérdemelnék.
Tele a szívem aggodalommal…
Soha nagyobb szükségét nem éreztem még annak, hogy mindnyájan együtt –
szülők és pedagógusok – azokra az értékekre tanítsuk gyermekeinket, amelyekre
egész életükben szükségük lesz: az Istenbe vetett hitre és bizalomra. Amely mindig
útba fogja őket igazítani az elágazásokban, a döntésekben irányelv lesz nekik. Ezért
is érintett nagyon mélyen a családi istentiszteleten elhangzott ígérete Istennek: „Én
terólad el nem feledkezem” (Ézs. 49:15)
Legyen a közös célunk - szülőknek és pedagógusoknak-, hogy ezt az igazi értéket
mutassuk meg a gyerekeknek!
Tudom, hogy Isten rólunk el nem feledkezik. Köszönöm ezt az Igét, már az
istentiszteleten is szíven talált. Azt is tudom, hogy a magunk dolgát mindig minden
körülmények között el kell végeznünk. De eközben olyan veszélyek fenyegetik
gyerekeinket, amelyekről álmodni sem tudtunk volna valaha. A mai nap reggel új
információja: fekete luxus autó köröz Miklóson, már van konkrétan eltűnt gyerek,
nem a mi tanulónk, de a mieink is látták ezt az autót. A benne ülők figyelik az
iskolák környékén a gyerekeket. Mi felhívtuk a rendőrség figyelmét, a tanulókét is
felhívjuk osztályfőnöki órán. De ez csak a ma reggeli történet. Minden napra jut
valami. Ezért az aggodalmam. Folytathatnám a sort, de nem tehetem. Higgye el
mindenki becsületszóra, hogy pont elég, sőt sok is az ok arra, hogy sokkal többet
törődjünk gyerekeinkkel, és sokkal-sokkal többet imádkozzunk értük. Ez legyen
írásom mondanivalója. Nincs más segítség, csak Isten. Aki nem feledkezik el
rólunk. Akiről mi se feledkezzünk el!
Engelhardtné Kálmán Éva
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2015. április 10-11-én került megrendezésre az Országos Bibliaismereti Verseny
Kecskeméten.
Elmondhatom, hogy velünk volt az Isten, mert nagyon pozitív élményekkel
gazdagodhattak a gyerekek és mi felnőttek is. 18. éve folyik ez a verseny, a
kecskeméti református iskolában, és mi Bíró Lajos iskolások már az elsőn is
megmérettettük magunkat 1997-ben.Azok a gyerekek már azóta felnőttek, de látva
életvitelüket biztos vagyok benne, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló.
A verseny színvonala egyre magasabb. Egyre jobban fel kell készülni azokból az
igehelyekből, melyeket kijelölnek korcsoportonként számunkra. Lám milyen
gazdag tárházból merítenek! A 18 év alatt egyszer sem fordult elő ugyanaz a
téma. A verseny három részből tevődik össze: Írásbeli,szóbeli, színpadi előadás.
Korcsoportonként 5-5 főből állhat a csapat és egy iskola két különböző
korcsoportot indíthat. A színpadi előadásnak is megvannak a szabályai. Mit, mikor,
kiknek,
hol
kell
előadni
a
benevezett
iskola
csoportjának.
Az idei tanévben is két korcsoporttal képviseltük iskolánkat.
2.a osztály: Bacher Kamilla, Marton Zsófia, Mokrev Bianka Dóra, Szabó Ilona
Beatrix, Takács Emese
4.a osztály: Boross Máté Lehel, Jakab Lilla Tamara, Meczkó Balázs, Szabó Lajos,
Szomorjai Benedek
felkészítő tanítók: Cseh Józsefné, Jassóné Tóth Angéla, Ruckel Józsefné
Írásbeli és szóbeli megmérettetés után a 4. osztályosaink az előkelő II. helyet
szerezték meg, megelőzve híres református egyházi iskolákat, ahol a hittant heti
két órában tanulják.
A 2. osztályosok sem vallottak szégyent a IV. helyezéssel. Köszönjük a
lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a versenyen, mert a költségeinket a
Hajnalcsillag Alapítvány állta.
Utazásunkról pedig : Marton András, Martonné Lükő Sára, Meczkó István, Szabó
Lajos szülők gondoskodtak. Köszönjük nekik is a segítséget és minden szülőnek,
aki gyermekét nagyszerűen felkészítette erre a nem kis izgalommal járó útra. A
fizetséget majd gyermekeiktől fogják megkapni.
„Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez”… (Zsolt.60,14)
Úgy legyen.
Ruckel Józsefné

BESZÁMOLÓ A CEGLÉDI EGYHÁZMEGYEI
KONFIRMANDUS TALÁLKOZÓRÓL
A konfirmációs találkozó nekem, személy szerint rendkívül szórakoztató volt. Jó
ötletnek találtam, hisz rengeteg új embert ismerhettünk meg, de közben érdekes
játékok, fejtörők, beszélgetések vártak minket. Regisztráltunk, majd beültünk
Hajdú Szabolcs Koppány (történetekkel, viccekkel és illusztrációkkal teli)
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egy érdekfeszítő beszédet hallottunk Istenről, aki a teremtett világból is
megismerhető…
A délután egy lenyűgöző templomlátogatás következett, ezután csoportokat
alkottunk és a közelben lévő iskola épületébe elmentünk megnézni egy 10 perces
kis mesét, ami arról szólt, hogy csak Isten szava számít, valamint hogy nagy
jelentősége van a szavaknak. Ekkor jött el a legviccesebb és legérdekesebb része,
ugyanis bűnöst kerestünk, ez persze csak egy játék volt. A lelkészek a rejtvények
és tréfás ügyességi feladatok után segítettek kitalálni a gyilkos kilétét. A termet,
ahol tartózkodtunk, mindenki örömmel és új élményekkel hagyta el. Ezután a
városban sétáltunk, történelmi helyeket fedeztünk fel. A napnak boldogan lett vége,
hisz együtt voltam a barátaimmal, érdekes tudnivalókat sajátítottunk el, sokat
nevettünk.
Mojzes Luca konfirmandus
REFIS TÁBOR
Erre a nyárra is sokfelé hívják a gyermekeket táborozni. Mi is ezt tesszük, ajánljuk
a Testvérek figyelmébe a sok éves múlttal bíró Refis Táborunkat, mely június 29
és július 3 között lesz reménység szerint a Buga - iskolában. Lesz játék, kirándulás,
vetélkedő, bibliaismeret, éneklés. A tábor napjain reggel 8,30- du. 16, 30-ig
tartanak a foglalkozások.
A tábor gyermekenként 12 ezer Forint.
Jelentkezni kizárólag jelentkezési lapon, melyet az osztályfőnököktől lehet kérni,
vagy a vasárnapi istentisztelet után az iratterjesztő asztalnál lehet szerezni.
Jelentkezési határidő június 15.
PROGRAMOK
május 14., Áldozócsütörtök, 18 óra istentisztelet és konfirmandusok vizsgája
május 17., vasárnap 10 óra felnőtt-konfirmandusok bizonyságtétele, és
konfirmációi fogadalomtétel
május 20-22. 18 óra bűnbánati istentisztelet
május 24-25., Pünkösd, 10 óra úrvacsorás istentisztelet
május 30., szombat, 17 óra istentisztelet a temetőben, megemlékezés a II.
világháború hősi halottairól
május 31. 10 óra istentisztelet, Református Egység Napja
június 14. 10 óra tanévzáró istentisztelet
június 25-27. konfirmandus tábor
június 29-júl. 3. refis tábor a Buga-iskolában
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A LEGNEHEZEBB KÉRÉS
"Legyen meg a Te akaratod!“
Ha elkerülnek gondok, bánatok,
könnyű kimondani. De ha nehéz
órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik, a lélek zokog,
ha éjszakának tűnnek nappalok,
eltördelni mégis a mondatot,
hogy "legyen meg a te akaratod!“?
Inkább sikoltanék: "Atyám, ne, ne!
Miért kell ennek így történnie? !“
Szívem keserű lázadásba jut,
ha érthetetlen előtte az út.
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket:
"Én Istenem, hát ez a szeretet? !“
Aztán elcsitul: "Bocsáss meg, Atyám!
Te szeretsz engem híven, igazán.
Kínban vergődő szívvel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Ellenemre is véghezviheted,
de szívem attól nem lesz csendesebb.
Taníts meg hát szívből kiáltani
ne csak szájjal, de szívvel mondani:
"Ahogy te akarod, ne ahogy én!A békesség csak így lesz az enyém.
Lehet az út tövises, meredek,
amerre vezetsz, bátran mehetek.
S mindennapi kérésem az marad:
"Add, hogy csupán Téged kívánjalak!"Legyen akaratod-, ha nap nevet.
"Legyen akaratod-, ha éj temet.
Legyen most és mindörökké! Igen!
Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem!
Ha utam célját el is takarod:
Hiszek! Legyen ahogy Te akarod!
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(április-május)
A keresztség sákramentumában
részesültek:
Fazekas László és Lugosi Orsolya
leánya: Réka Krisztina és Hunor
László,
Zerin Péter és Zerin Tünde leánya:
Panni,
Papp Zoltán György és Papp Hajnal
Noémi fia: Zalán Szilárd,
Kiss Zsolt és Mező Anita fia: Benett
Zsolt
Konfirmandusaink:
Baranyi Csaba, Becz Bernadett,
Fűrész Attila, Károly Csongor,
László Anna, Mokrev Vivien,
Szalkay Dóra.

Halottaink:

HETI ALKALMAINK
Hétfő: 7.30 Áhitat
Kedd: 18.00 házi imaalkalom
Szerda: 17.30 énekkar
Csütörtök: 18.00 Bibliaóra
Péntek: 17.30 énekkar
19.00 Ifjúsági Bibliaóra
Vasárnap: 10.00 Istentisztelet
és gyermekistentisztelet
HIVATALI ÓRÁK
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 9.00-12.00
15.00-17.00
Szerda: Szabadnap
Csütörtök: 9.00-12.00
Péntek: 9.00-12.00
Az alábbi telefonszámon más
időpont is egyeztethető:
+36/24-465-753, +36/20-404-8336

Fájó szívvel, de Istenbe vetett
reménységgel búcsúztunk:

Weblapunk a következő címen
tekinthető meg:
www.szszm-reformatus.hu

H. Gere József 79 éves
és
Kardos Éva 56 éves

Következő számunk június 14-én
jelenik meg

korában elhuny testvéreinktől.
Isten Igéje nyújtson vigasztalást a
gyászolóknak:
„Uram, te voltál hajlékunk
nemzedékről nemzedékre.”

(90. Zsoltár 1. vers)

