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HÍVÓ SZÓ
Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja

Ezsdrás 8:21 ”Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó
mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat
kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden
jószágunknak.. 22 Mert szégyelltem sereget és lovasokat kérni a
királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton,
hiszen azt mondtuk a királynak: Istenünk ereje mindazoknak a
javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul
mindazok ellen, akik őt elhagyják. 23 Böjtöltünk tehát és
könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket.”
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BÖJT
Új remény virradt Izráel népére, amikor Kürosz perzsa király megengedte
nekik, hogy a 70 évi fogság után visszatérjenek Babilonból hazájukba.
Milyen régóta vártak erre a pillanatra, a szabadság órájára. De csak 1500
ember indul haza Ezsdrás vezetésével. Hosszú az út, 2000 kilométer. A
nap tikkasztóan süt, a gyaloglástól felsebesedik és megdagad a láb, az
éjszakát a szabad ég alatt kell tölteni. Rablók, útonállók lesnek rájuk. Nem
csoda, hogy csak kevesen vállalják az utat vissza a hazába, az Isten által
nekik ígért és adott földre. Pedig Isten újat akar velük kezdeni. Eljött a
kegyelem ideje, Isten eltörli a múlt bűneit, hűtlenségét, és lehetőséget ad
nekik a megújulásra. Csak el kell fogadni, és el kellene indulni hazafelé.
Ezsdrás érzi a felelősségét. Ez az első csoport, amely hazaindul. Ha
történik velük valami, nem csak ők vesznek oda, de a többiek sem mernek
utánuk jönni. Kérjen katonai kíséretet? De ezzel azt mutatná, hogy nem
bízik Isten oltalmazó hatalmában. Hogy kezdhetnének újat Istennel, ha
már az elején sem bíznak Benne?
Az egyetlen megoldás, meg kell erősíteniük a kapcsolatukat Istennel. Ezért
böjtöt hirdet, hogy megalázzák magukat Isten előtt. A böjtölés jelzi az
imádságuk komolyságát. Mindenről, még az ételről is lemondanak, mert
most semmi nem olyan fontos, csak az, hogy megerősödhessenek Istenben.
Mily gyakran indulunk úgy el, hogy majd megoldjuk a saját erőnkből, a
magunk módján. Nincs szükségünk segítségre, még Isten segítségére sem.
Lehet, hogy sikerül, amit elterveztünk, de milyen áron. Hányan „véreztek
el” mellettünk, munkatársak, családtagok, amíg sikerre vittük a tervünket.
Pedig nem erővel és nem hatalommal kell megoldanunk, hanem azt
mondja Isten, hogy a Lelke által. Isten Lelke ad erőt, nyit utat előttünk,
lágyít meg szíveket, csitít el indulatokat, vezet bölcsen.
Adja Isten, hogy belássuk, önmagunkban kevesek vagyunk, szükségünk
van Rá. Merjünk mi is böjtöt tartani, életünket, szándékainkat,
döntéseinket megvizsgálni, vajon Istentől valók-e, és úgy kérjük az Ő
segítségét, vezetését, hogy a sikerünk is Istentől jöjjön!
Szalkay László
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Idén ünnepeljük a reformáció 500 éves jubileumát. Mit adott a reformáció
az Egyháznak, mit munkált ki Isten a reformátorokon keresztül? A
reformációval nem új egyház jött létre, hanem Isten egyetlen Egyházát
kellett az emberi gyarlóságtól, tévedésektől megtisztítani, hogy igazi
formájában ragyoghasson ismét, és tölthesse be küldetését. A reformátorok
– Luther, Zwingli, Kálvin, Bullinger – tanításait 4 alapelvben lehet
összegezni, amelyek közül most csak egyről szeretnék szót ejteni, ez pedig
a Sola Scriptura, magyarul: Egyedül a Szentírás által ismerjük meg az
üdvösségre vezető utat.
A Szentírás Isten kijelentése. Nem emberi mű, még ha emberek is írták,
mert amit írtak, azt Isten Szentlelke ihlette, inspirálta. Isten szavával sehol
másutt nem találkozunk, csak a Szentírásban. Ezért ha meg akarjuk
ismerni Istent, sőt, ha kapcsolatot akarunk Vele, akkor a Bibliát kell
olvasni. A Biblia olvasása során lehet különböző ismeretet gyűjteni
Istenről: Ő teremtette a világot; az embert férfivé és nővé teremtette; Isten
igazságos, de kegyelmes is, ezért eltervezte az ember megszabadítását és
üdvözítését; Isten Jézus Krisztusban eljött közénk emberi testben. Lehetne
még hosszan sorolni, mi mindent megtudhatunk a Bibliából Istenről.
De nem csak ezért érdemes olvasni a Szentírást, hanem azért is, mert azon
keresztül megszólít minket, szól hozzánk. Hogy meghalljuk, alázatos
szívre, és Isten Igéjére való vágyakozásra van szükség a részünkről, ahogy
annak idején a gyermek Sámuel mondta: „Szólj, Uram, mert hallja a Te
szolgád!”. És kell hozzá Isten Szentlelke is, aki megérteti velünk azt, amit
olvasunk. Így történhet meg, hogy olvasva a Bibliát egyszer csak szíven
talál egy szó, egy mondat, egy történet, isteni üzenetté lesz számunkra.
Egyszerre megváltozunk tőle: erőt kapunk, bátorrá leszünk, reménységünk
támad, felemel csüggedésünkből, megvigasztal bánatunkban.
Jó Isten Igéjét olvasni. Amit Jeremiás próféta ír, számtalanszor
megtapasztaltam én is: „Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd
vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt (Jer. 15:16)” Március első
vasárnapja a Bibliavasárnap. Ezen a vasárnapon adunk hálát Istennek
azért, hogy kijelentette magát, hogy van Szentírás, és hogy az magyarul is
olvasható. Isten Igéje iránti tiszteletünket legjobban azzal tudjuk kifejezni,
ha olvassuk, és az lesz életünk mértéke.
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Aki pedig szeretne segítséget kapni a Biblia olvasásához és
értelmezéséhez, azt szeretettel várjuk a csütörtöki bibliaórára, vagy a hétfő
esti felnőttkonfirmációs alkalomra!
Szalkay László

A KÖNYVEK KÖNYVÉNEK
CSODÁLATA
Legyőzhetetlen!
Égi dimenziók, örök arányok
Isten diktálta, ember-írta Könyve!
Küzdünk ellened porszemek, parányok...
taposunk vérbe, sárba, könnybe,
és nem bírunk veled.
Te élsz korok felett és föld felett.
Tavaszból őszbe fordul a világ.
Lombjuk hullatják óriási fák.
Az emberiség évezredes tölgye
lassan libegve ejteget a földre
életeket és népeket.
te élsz népek felett és lét felett.
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Kezembe veszlek,
és álmélkodva csuda-áhítat
száll a szívemre.
Így olvasta fakó irásidat
Ágoston egyszer... így a reformátor...
S hol egy ezüstszem századok porából?
Eleven-új vagy, s diadalmas-frissen
Szólsz a szívemhez, mintha énnekem
Íratott volna mai nap az Isten.
Úgy változunk mi emberek.
Az apák mások és a fiak mások.
Ma nagyok vagyunk, holnap porszemek,
ma törpe senkik, holnap óriások.
Azt hisszük, még a kelő napba nézünk,
De orvul, észrevétlen este lett.
Te élsz múlás és változás felett.
Hol, aki téged legyőzött,
tér, idő, ember - akárki?...
Hát azok ezreit,
lehet-e megszámlálni, belátni,
akiken te vettél diadalt?
Legyőzött lelkemen
győztesen Te zendíted ezt a dalt.
A Te győzelmed a békém.
A Te diadalod az életem.
Kezembe veszlek hívő áhítattal,
s hatalmad hirdetem.
Te élsz korok felett és föld felett
Te élsz népek felett és lét felett.
Mindenre, amit kérdezve kerestem,
Te győzhetetlen,
Te vagy a diadalmas felelet.
Túrmezei Erzsébet
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MÁTRAHÁZA

2017

A kis csapattal pénteken indultunk az ilyenkor szokásos úti célunk felé.
Hol havas, hol deres, hol pedig kopár mezők bukkantak elénk. Ebédre
értünk oda. Szeretettel vártak, és bejelentkezés után asztalhoz tessékeltek
minket. Az ebéd nagyon finom volt! Kis szünet után a gyülekezetek pár
szóval bemutatkoztak. Sajnálattal vettem észre, hogy a gyülekezetek és a
résztvevők kevesebben vannak az elmúlt évekhez képest.
A hétvége alapigéje: 1Péter 2: 4,5 volt:
Kövekből egyházzá épülni.
Csak Krisztusból és csak Krisztusra lehet építkezni. Ő az alap. Különböző
kövek vagyunk, de ha együtt csiszolódunk egy cél érdekében, és ha
mindenki a helyére kerül, akkor tudunk egymásból, egymásra és
Krisztusra építkezni.
Az alapige meghallgatása után csoportbeszélgetéseken vettünk részt, ahol
az Igét a saját gyülekezetünk szemszögéből vizsgáltuk meg: a mi
gyülekezetünkben hogy csiszolódnak, épülnek egymásra a kövek?
Játszottunk egy játékot: egy háromszintes tornyot kellett építeni, plusz a
kupola. A köveket csak egy ember érinthette meg és csak csúsztatni tudta,
emelni nem. A többieknek egy gumira kötött madzag segítségével kellett
felépíteni a tornyot. Volt, aki irányított, volt, aki épített, és volt, aki
megtervezte, mit hogyan kellene csinálni, hogy ne dőljön össze a kis
építmény. Mindenkinek megvolt a
maga feladata. Szóval igazi
csapatmunka kellett hozzá! Nagyon érdekes, ugyanakkor nehéz feladat is
volt.
A hétvége másik témája a presbiterválasztás volt.
Mit jelent a presbiter szó?
- Öregebb ember, tekintélyes vén.
- Mai értelemben mit jelent a presbiterség?
- Örökség: megörököltem nagyapám, apám után!
- Tekintély: megbecsült tag a gyülekezetben.
- Tisztség: irányíthatok, megmondhatom a véleményem.
- Szolgálat: Szolgálni akarok!
Mi a presbiter feladata?
Milyen egy gyülekezeti tag?
Evangélium szerinti, tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet él.
Istentiszteleten, úrvacsorán részt vesz, házasság, keresztelő, temetés az
egyház rendje szerinti.
Gyermekei református vallásúak, konfirmációról gondoskodik.
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- Az egyházi közterheit viseli
- Az elfogadott egyházi tisztséget, vagy megbízást híven betölti.
Szolgálat:
- de kinek vagyok a szolgája presbiterként?
- Nem emberi érdekeket vesz figyelembe
- Jézus szolgája
Miben áll a presbiter szolgálata?
- Imádkozó ember – lelkünk lélegzetvétele az imádság
- Hitvalló ember
- Tanító
- Tanítható: megalázom magam Isten előtt, Az Igéből tanul.
- Példaértékű ember: beszéd, magaviselet, szeretet, hit, tisztaság minden
területen.
A hitetlen ember bibliája a hívő ember élete.
- Látó: 2Móz.18:14
Feladatot végez: 2Tim. 4:5
Csapatmunkás: csak a csapatban tudunk haladni
Nem ellenséges: szeretetre méltó.
Nem kételkedik: Istentől kéri az útmutatást.
Isten Igéje megmutatja, milyen a jó a presbiter.
Szombati szabad programon a társaság egyik része túrázni ment, a másik
pedig a Mátra Múzeumba. A Múzeum nagy élmény volt, egy mamut
csontváz volt kiállítva a bejárat aulájában. Ezen kívül persze még sok
érdekesség várta a látogatókat. Majd egy nagyszerű filmet is megnéztünk:
„A bátorság emberei” címmel.. Apákról szólt, akik fogadalmat tesznek
Isten előtt, hogy tiszteletre, istenhívőre nevelik fiaikat.
Gyorsan eltelt ez a pár nap, vasárnap úrvacsorás istentisztelet és ebéd után
újra úton… de már hazafelé. Kár, maradtam volna még pár napot!
Becz Márti
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DIAKÓNIAI BESZÁMOLÓ

2016

Ebben a kis beszámolóban a 2016-os év diakóniai munkáját szeretném
összefoglalni néhány sorban, mellyel egy kis betekintést nyújtanék az
olvasók számára, gyülekezeti munkánk eme részébe. Mindenféle előzetes
nélkül, hadd vágjak rögtön a közepébe.
Első és egyben leggyakrabban végzett szolgálat a gyülekezeti tagok
látogatása. Hála legyen az Úrnak, hogy rajtam kívül többen is vannak, akik
végzik ezt a szolgálatot. Nagyon fontos, hogy tudjunk egymásról,
beszélgessünk egymással. A törődésnek az egyik jele ez. Az elmúlt évben
legfőképpen olyan gyülekezeti tagokat látogattam meg, akik nem, vagy
csak ritkán tudnak eljönni az istentiszteletekre. Kb. 30 ilyen helyre
jutottam el, közülük néhányat sikerült többször is meglátogatni. Vannak
viszont idősek, akikhez szükség szerint gyakrabban mentem el, mert
betegség miatt segítségre szorult a házimunkában, vagy éppen csak
felügyeletre volt szüksége időskori állapota miatt. A tennivalót gyakran a
helyzet szüli:
- van amikor csak egy beszélgetés is sokat jelent,
- vagy bevásárlást kell elvégezni,
- esetleg csekkeket befizetni, vagy gyógyszert kiváltani.
Holland testvérek is ellátogattak közénk idén, diakóniai témában, és
meséltek arról, hogy náluk hogyan zajlanak a gyülekezeti látogatások.
Mesélték, hogy sok gyülekezeti tag végzi ezt a szolgálatot. A környékükön
élő idősekhez mennek el időközönként, 2-3 emberhez, és ha valahol
probléma van, azt jelzik a vezetőség felé. Tudom, hogy ez nálunk is
létezik, csak éppen nem ilyen szervezett formában. Én biztatnám a kedves
testvéreket, hogy a közelükben élő gyülekezeti tagokat, főleg, akiket már
régen láttak a templomban, keressék fel, és érdeklődjenek hogylétük felől.
Ha pedig úgy gondolják, hogy valamiben szükséget szenved, vagy jól
jönne nála a segítség, akkor azt jelezzék felénk.
A másik nagyobb munka, amely diakóniai tevékenység alatt
gyülekezetünkben folyik, az sokkal összetettebb, mintsem egy szóban ki
lehetne fejezni. Karácsony előtt ugyanis az idősebb testvérek részére egy
jelképes csomagot szoktunk összeállítani és eljuttatni, amely kifejezi a
gyülekezetünk gondoskodását, figyelmét. Nagyrészt olyan emberek kapják
ezt a csomagot, akik olykor gyülekezetünk aktív tagjai voltak, de mára már
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nehezen jutnak el a templomi istentiszteletre. Néhány éve azonban
összekötöttük a csomagosztást a kántálás szolgálatával is, így ahová a
kántálós csoportok mennek, oda is visznek belőle. A csomagok házhoz
kerülését nagy munka és hosszú folyamat előzi meg:
- Elő kell teremteni az anyagiakat, amelyből megvásároljuk a bele kerülő
dolgokat. Erre a célra alakult meg a „Szorgos kezek”. Amikor ezt az
alkalmat hirdetik az istentiszteleten, jusson eszünkbe, hogy
részvételünkkel, azzal, hogy beleadjuk az ötleteinket, vagy csak
sokszorosítunk egy-egy tárgyat, esetleg részfeladatot vállalunk belőle,
szolgálatot végzünk. Amellett, hogy az alkotás örömében részt veszünk,
egy jó hangulatú csapatban „kreatívkodunk”, egymás által gazdagodunk és
formálódunk, örömet szerzünk megbecsült idős testvéreink számára is.
- Az elkészült tárgyakat kiárusítjuk. A kiárusításban újabb segítők vesznek
részt. A vásárlásban résztvevők gyakran jóval több pénzt hagynak ott, mint
amennyi értékben vásárolnak, ezzel is hozzájárulva a munka további
részéhez, melyet ezúton is köszönünk.
- Ezután következik a csomagok tartalmának beszerzése, maga a
csomagolás és a kézbesítés. Mindebben nagyon sok szolgálattevő munkája
van benne. Idén is több, mint 70 darab karácsonyi csomaggal tudott
kedveskedni a gyülekezet, idősebb tagjai számára, köztük nehezebb
helyzetben lévő családokhoz juttattunk el csekély anyagi segítséget is.
A felsoroltakon kívül, csak vázlatpontokban szeretnék még megemlíteni
néhány diakóniai szolgálatot az elmúlt időszakból, és egyben megköszönni
mindazoknak a munkáját, akik ezekben részt vettek:
- az ökumenikus ebédosztást tél idején
- a hulladékfa kiszállítását egyik gyülekezeti tagunknak
- a süteményekkel való hozzájárulást a különböző alkalmainkra
- a templomunk évfordulós ünnepségének előkészületeiben és az
ünnepségen való munkát.
Ha netán van olyan, amit kihagytam, elnézést kérek. A 2017-es év elején
pedig buzdítom a gyülekezetet a további szolgálatra, és biztatom azokat is,
akik valamilyen oknál fogva eddig még nem vettek részt benne, hogy
bátorodjanak fel! A részünkről akarat kell csak és elszántság, az Úr Isten
pedig majd utat mutat abban, hogy hogyan, és mivel tudunk Neki
szolgálni. A gyülekezet mindenkié, de elsőképpen Krisztusé, és aki benne
szolgál, az Neki szolgál.
Szabóné Csóku Anetta
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ÖKUMENIKUS EBÉDFŐZÉS A BAPTISTA IMAHÁZBAN
Immár szokássá vált, hogy tél idején, a keresztyén gyülekezetek
összefognak, hogy havonta egyszer közös ebédfőzést rendezzenek a
Baptista imaházban. Az ebédet a gyülekezetek idősebb, egyedülálló
tagjainak, rászoruló családoknak juttatják el a résztvevők, de az utcán is
van olyan pont, ahol előre meghirdetett időben, az itt készült ételt
kiosztják.
Az idei év első ilyen ebédosztása január végén volt, ahol azt tapasztaltuk
meg, hogy bizony egyre többen állnak sorba meleg ételért az utcákon. A
házakhoz vitt ételt is örömmel fogadták. A négy üstnyi gulyásleves mind
elfogyott, sőt, még kevésnek is bizonyult. Ebből az következik, hogy van
értelme és van haszna ennek az összefogásnak, hiszen több mint kétszáz
embernek nyújtott most is segítséget.
A főzés előkészületeiben, kiosztásban és kihordásban gyülekezetünkből
többen is segédkeztek. Összesen 15-en vettünk részt a különböző
munkálatokban. Szeretnék megköszönni minden segítő kezet, amely
lehetővé tette, hogy az ebéd kiosztásra kerüljön. Öröm volt látni, azt a
buzgóságot, amellyel mindenki végezte a rá bízott feladatot. Most is
akadtak ugyan nehézségek, amelyekkel meg kellett birkózni, de a mi
Urunknak és legfőbb segítőnknek hála, hogy munkánknak megvolt a
gyümölcse, és úgy gondolom új tapasztalatokkal is gazdagodtunk. Isten
adjon továbbra is sok erőt, buzgóságot és bölcsességet mindannyiunknak a
Neki való szolgálatban.
Szabóné Csóku
Anetta
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ÉNEKKAR
„…Énekeljetek, zengjetek zsoltárt Neki….”
Minden évet – így a 2017. is - nagy reményekkel kezdtük meg. Örülünk,
hogy együtt az énekkar, és szeretnénk bízni abban, hogy örömet tudunk
okozni azoknak, akik hallják hangunkat. A megtanult énekekkel
szeretnénk megosztani boldogságukat mindazokkal, akik hálával dicsőítik
Urunkat, vigasztalni mindenkit, akinek bánata van. Szeretnénk segíteni a
kételkedőket is, megnyugtatni a háborgókat, és - nem utolsó sorbanszeretnénk ezt úgy tenni, hogy hangunk a lehető legszebben, a szívünkből
szóljon. Úgy szólaljon meg minden dal, hogy mindenki úgy érezze: „Igen,
én is szeretném énekekkel is dicsérni Uramat!”
Ezért is nagy az örömünk, hogy a múlt évben 3 lelkes fiatallal
„gazdagodtunk”, akik közül ketten a tenor szólamot, egyikőjük pedig az alt
szólamot erősíti. Reméljük, mások is kedvet kapnak az énekléshez, mi
pedig további lendületet ebben a szolgálatban!
Annál is inkább, mert sok a feladat, ami előttünk áll. Az istentiszteleti
alkalmakon túl tervezünk Városunkban, Országunkban, s a határunkon
kívül is énekelni. Különleges alkalmat kínál erre a reformáció 500 éves
évfordulója, aminek jegyében idén – reformátor őseink törekvéseinek
megfelelően - elsősorban zsoltárfeldolgozásokat éneklünk majd mind az
istentiszteleteken, mind a megyei kórustalálkozókon.
Már most szeretettel hívunk Mindenkit a májusi – eddig városi szintű Ádám Jenő emlékhangversenyre, amelyre ez évben nem csak a város
kórusait, hanem a lévai, a csejdi és az izsnyeteieket is meghívjuk.
Nyáron 4-5 napos testvér-gyülekezeti látogatásra készülünk.
Ősszel egy „zsoltáros” istentiszteletre egy nagyon szép Gárdonyi művet
készülünk előadni, amelyet most kezdtünk el tanulni. Ebben a műben a
biblikus tartalmat igazi magyaros hangzásvilág egészíti ki. Nem egyszerű
dolog a kilenc oldal megtanulása, de reméljük, hogy hallgatása épp olyan
gyönyörködtető lesz, mint ahogy református zeneszerzőnk ezt elképzelte.
Reményeink szerint idén elkészül új gyülekezeti házunk, ennek felszentelő
ünnepére is hálaadó énekekkel készülünk.
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A téli időszakban advent 3. vasárnapján egy pásztorjátékkal szeretnénk
dicsérni az Urat. Rohanó világunkban szeretnénk segíteni a ráhangolódást
a karácsony igazi üzenetére, nagy szeretettel várunk mindenkit erre a
vidám, zenés, de bensőséges alkalomra, amelyen gyülekezetünk ifjúsága is
részt vesz.
Van tehát lehetőség ily módon is kifejezni Isten iránti szeretetünket,
ragaszkodásunkat és hálánkat, várjuk továbbra is a dalos kedvű, szolgálni
vágyó énekeseket! Ugyanakkor köszönjük mindazoknak, akik segítik
énekkarunkat! Köszöni az adományokat, s hogy imádságban hordoznak
bennünket
a Máté János Énekkar!

PROGRAMOK

(március)
Március 5. vasárnap 10 óra böjti úrvacsorás istentisztelet
Március 15. szerda 9 óra megemlékezés a temetőben a '48-as főhadnagyok
sírjainál
Március 19. vasárnap 10 óra családi istentisztelet
Április 2. vasárnap 10 óra Gunyits Ottó hatodéves teológus
vizsgaistentisztelete
Április 9. Virágvasárnap 10 óra istentisztelet a negyedikes hittanosok
szolgálatával
Április 12-14. 18 óra bűnbánati istentisztelet
Április 14. Nagypéntek 10 óra ünnepi istentisztelet
Április 16-17. Húsvét 10 óra úrvacsorás istentisztelet
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GYEREKSZÁJ
Mindig tanulunk valamit…  most mi a gyerekektől 
- Mit mondott Isten Mózesnek a csipkebokornál?
- Azt, hogy szent ez a hely, vedd le a sáros cipődet!
- A magvető példázata miről szól?
- Van a jó föld: beengedi Istent. Van a rossz föld: nem engedi be Istent
Van a vegyes föld, hol beengedi Istent, hol nem .
- Mi a kísértés?
- Vonzó dolgok jönnek szembe veled, amiket nem biztos, hogy meg kellene
tenned…
- Keresztelő Jánosról mit tudsz?
- Az apja pap volt, és egy utat ő épített meg
- Jézust hogyan kísértette meg az ördög?
- … hogy ugorjon le egy magas szikláról, úgyis megvédi az erő.
- Mi a türelem?
- Az, hogy nem ordítod le a másik fejét, csak később
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REMÉNYIK SÁNDOR – AKAROM
Akarom: fontos ne legyek magamnak...
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az õ érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
(január-február)
Kereszteltük:
Bartha András és Becz Ilona fiát: Attilát

Halottaink:
Fájó szívvel, de Istenbe vetett reménységgel búcsúztunk:
Gere Pál 65 éves
Csordás István 78 éves,
id. László Istvánné sz. Hosszú Lídia 84 éves,
Jakab János 90 éves
Gere Imréné sz. Simon Erzsébet 63 éves
Buranits Dezsőné sz. Pingiczer Mária Magdolna 68 éves
Szender Pál 78 éves
Sallai Eszter 92 éves
Gere Antal 72 éves
Kovács Imre 78 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
Kedd: 18.00 házi imaóra
Szerda 18 Énekkar
Csütörtök: 18.00 Bibliaóra
Péntek: 18 énekkar
Szombat: 17.00 ifi-óra
Vasárnap: 10.00 Istentisztelet
és gyermek-istentisztelet
HIVATALI ÓRÁK
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 9.00-12.00
illetve telefonon történt megbeszélés alapján:
+36/24-465-753, +36/20-404-8336
Weblapunk a következő címen tekinthető meg:
www.szszm-reformatus.hu

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

