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PÜNKÖSD
„...de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát”
(Halleluja énekeskönyv)

A hétfő reggeli áhítatára készülve beszélgettünk a feleségemmel
arról, hogy hogyan is lehetne a Pünkösdöt a diákok számára
megmagyarázni. Melyik bibliai történet, vagy Ige lenne az, amelyet
megért és befogad a 6-14 éves korosztály egyaránt? Bármi került elő,
rögtön megállapítottuk, hogy ez is nehezen érthető, és az is.
De nem csupán a gyerekek, mi, felnőttek is idegenkedve állunk a
Pünkösd előtt, mert olyan elképzelhetetlen, felfoghatatlan az egész:
Pünkösdkor kitöltötte Isten a Lelkét a tanítványokra. Isten már az
Ószövetségben, Jóel próféta által megígérte, hogy kitölti a lelkét
minden emberre a választott népe körében. Péter apostol erre
hivatkozik, amikor így prédikált a Jeruzsálemben összegyűlt
embereknek: „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből
minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok
látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak”(Ap. Csel. 2:17).
Péter sem magyarázza a csodát, csak kijelenti, hogy ami itt történik,
amit itt látnak és hallanak, az a Szentlélek munkája. Nem lehet
megmagyarázni, hogy mi a Pünkösd, vagy hogy ki a Szentlélek. Ez
titok, olyan titok, amelyet ha el kezdünk magyarázni, semmivel nem
kerülünk közelebb hozzá.
De - és ez az Istennek a kegyelme, hogy van ilyen – Isten feltár
ebből a titokból annyit, amennyi számunkra most szükséges. Mert ezt a
titkot nem érteni kell, hanem hinni kell Istenben, Isten Szentlelkében.
És milyen különleges, Isten Szentlelke fejti fel előttünk a saját titkát,
hogy ki is Ő valójában. Megmutatja az életünkben azzal, hogy hitet
ébreszt bennünk, hogy megvilágosítja értelmünket, hogy bizalommal és
reménységgel tölt el Isten iránt, és még hosszan lehetne sorolni a
Szentlélek munkáját.
A címben idézett ének szerzője ezt a titkot tudta nem csak felfogni,
hanem csodálatos módon megfogalmazni, és érdemes a teljes éneket
idézni:
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„Az Úr csodásan működik,
De útja rejtve van,
Tenger takarja lábnyomát,
Szelek szárnyán suhan.
Mint titkos bánya mélyében,
Formálja terveit,
De biztos kézzel hozza föl,
Mi most még rejtve itt.
Bölcs terveit megérleli,
Rügyet fakaszt az ág.
S bár mit sem ígér bimbaja,
Pompás lesz a virág.
Ki kétkedőn boncolja őt,
Annak választ nem ád.
De a hívő előtt az Úr,
Megfejti önmagát.
Ne félj tehát, kicsiny csapat,
Ha rád felleg borul.
Kegyelmet rejt, s belőle majd,
Áldás esője hull!
Bízzál az Úrban, rólad Ő,
Meg nem feledkezik,
Sorsod sötétlő árnya közt,
Szent arca rejtezik!”
Legyen ilyen áldott Pünkösdünk, hogy Isten fejtse meg magát
előttünk, és kerüljünk Hozzá közelebb hitben és Lélekben!

Szalkay László
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TAVASZVÁRÓ
Jézus legyőzte a halált,
és kivirult a föld s az ég,
rügyeket dajkál minden ág:
a kikelet üzenetét!
Madár ujjongva dalra kél,
a dermedt föld nyújtózkodik
bimbózik, s szétnéz avirág:
egy új tavasz most születik!
Az ember a szabadba lép,
arcán mosoly, s az égre néz.
Akad már dolga épp elég,
munkára lendül most a kéz…
De azt a két szelíd kezet,
mely keresztre szögeztetett,
s újra mozdult harmadnapon,
áldott húsvét hajnalon:
De azt a két szelíd kezet
ember, soha el ne feledd,
szíved rejtett zugában él,
ő felsegít, ha elestél!
S ha éles, gyilkos fegyvered
vad öldöklésre emeled –
Jézus élő, áldott keze
lefogja sújtó két kezed!
Hogy meghalld az élet dalát,
mely tavaszt zeng földön-egen:
Jézus legyőzte a halált,
hogy örök életünk legyen!
Kertész Klára
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GYEREKSZÁJ A HITTANÓRÁKRÓL
- Hányszor próbálta megmenteni Pilátus Jézust a kereszthaláltól?
- 27-szer
-Hol feszítették keresztre Jézust?
-Egy helyen, Jeruzsálem határában, a Rózsa-dombon!
- Mit kapott Júdás az árulásért?
- Sok pénzet.
- Sok -sok vagyont!
- 50 aranyat!
-Hogyan akarta Péter megvédeni Jézust?
- Sehogy. Háromszor megtagadta.
-Mivel vádolták Jézust?
- Bálványimádással.
-Melyik állat kapcsolódik Péter tagadásához?
- A Sátán.
- Hol fogták el Jézust?
- A főpap házában.
- Mit látott a fáraó álmában kijönni a vízből?
- Hét duci bocit.
- Kik fogták el Jézust?
- A román katonák.
- Ki mondta, hogy mosom kezeimet?
- Pilleus
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„…ÉS TE EGYEDÜL JÁTSZOL?”
Beszámoló a konfirmandus edzőtáborról

Egy héttel a konfirmandus vizsga előtt került sor a gyülekezetben már
hagyománynak számító konfirmandus edzőtábor megrendezésére, ahol
kicsik, nagyok, ifisek és konfisok együtt voltak jelen. A napot közös
utazással kezdtük, az edzőtábornak ugyanis a Szigetcsépi Hucul
lovasudvar adott helyet. Érkezés után áhítattal és közös énekléssel
kezdtük meg a napot, majd a vizsgakérdések kikérdezése következett,
melyben az ifisek voltak a segítségünkre. A konfisok az ifisek
segítségével hangolódtak rá a vizsgára, az ő segítségükkel ismételték és
tanulgatták a kiadott kérdéseket. Az intenzív tanulás után rövid – másfél
órás – szünet következett ebédig, ami alatt megismerkedhettünk
egymással játékok segítségével, és levezethette mindenki a
felgyülemlett energiákat. Ebédre Michelin-csillagos szakácsaink
gulyáslevessel készültek számunkra, illetve sütemény-hegyek vártak
arra, hogy éhes fiatalok elfogyasszák őket. Ebéd után társasozás mellett
a bátrabbak a lovaglást és íjászkodást is kipróbálhatták, de sokan a
csendes pihenés mellett tették le a voksukat. Az ifisek kedvesek és
segítőkészek voltak, a konfisok pedig egymásra nyitottak. A
társasozások közepette, mikor csendes-pihenőhöz kerestem helyet, hangzott el a címben is idézett mondat, amit az egyik nagy konfis
mondott nekem, és nagyon jól esett; az egyik nagyobb csoportból
odaszólt nekem egy fiú, mikor terítettem le a pokrócomat: „És te
egyedül játszol? Nem jössz ide?” Ez a mondat nagyjából az egész napot
jól magában foglalja, és meghatározza a konfirmandus oktatást és a
hívő életet is: Nem kell egyedül lenned! Ez az, amit a konfirmandusok
ezen a napon és konfirmációs órák során is megtapasztalhattak. És én
személy szerint remélem, hogy ez elkíséri őket egy életen át.
Papp Abigél
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KONFIS EDZŐTÁBOR
Reggel 9-kor indultunk Szigetcsépre. Voltak néhányan, akik izgultak,
de mi nem. Reméltük, jól megy majd.
Érkezés után énekeltünk, beszélgettünk, majd kezdődött a kikérdezés.
Mivel a legtöbb embernek egészen jól ment, hamar végeztünk, majd
mehettünk játszani, és ebédelni (ami nagyon finom volt).
Ebéd után is sokat játszottunk, lovagoltunk, íjászkodtunk.
Jó volt újra együtt, sokat tanultunk és jót szórakoztunk is.
A nap végén úgy éreztük, hogy készen állunk a vizsgára.
Takács Emese, Szalkay Tünde

TERVEK PÜNKÖSD UTÁN
Idén szeretnénk a gyerekeknek tanévzáró istentiszteletet tartani, ami a
tervek szerin június 13-án lesz.
Szintén a gyermekeknek nyári tábort is szervezünk, a jelenlegi tervek
június 28 - július 2 között lesz. Hamarosan elkészül a jelentkezési
felület, majd kifejezetten online lehet jelentkezni.
Konfirmanduasink részére is tervezünk kirándulást, ennek részletei
kialakulóban vannak.
Ifiseink Poroszlóra mennek augusztus 27-29 között, de valamikor a
Velencei -tóra is. Néhányan a Csillagpont-ra is mennek július végén.
Óvodánk építésének kezdete is egyre közelebb kerül, a pályáztatás,
szerződéskötések utolsó fázisban vannak.
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KONFIRMANDUSAINK

Fehér Levente

Dávid Anna

Wolf Beatrix

Takács Emese

Szalkay Tünde

Hazafi Levente

Boross Bertalan

Fejes Ádám:
VALLÁSTÉTEL
(Konfirmációra)
A vallástétel, tudod, vallomás.
Nem idejétmúlt, régi, szép szokás.
A szíven át szól bár az értelem,
titkokra mondod: „Mostmár ismerem”.
Tudás, helyeslés, sőt tapasztalat
– gondolj Tamásra majd vizsgád alatt –
vívódásokból terem az „igen”,
a hódolat: ”Én Uram, Istenem!”.
A vallástétel bizony, vallomás:
hogy egy Uram van, Isten, senki más,
hogy bűnösök közt elsők mi vagyunk,
de eleget tett értünk Jézusunk,
hogy félelemre nincs már semmi ok:
a Szentlélek szól, mikor vallotok…
De nem tető ez: „Most csodáljanak” –
jelentkezés, hogy elfogadjanak,
vigyen magával szolgáló sereg,
mely megnyert engem s köztük én nyerek,
így épül majd a drága lelki ház,
Az Egyház vár rád s mint Anyád, vigyáz!
A vallástétel ilyen vallomás.
Helyetted szólhat ott valaki más?
A te ügyed ez! És döntésed is!
Azzal indulsz, Ki döntött érted is!

Kelemen Attila

Hammerlied
Ákos

Vajda Viktória

Herpai Bianka

Bartha Endre

Fridrich Ádám

Papp Ármin
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GYEREKEKNEK
Pünkösdkor, mikor a tanítványok együtt voltak a Szentlélek betöltöttet őket és lángnyelv
formájában megjelent a tanítványok feje felett.
Színezd ki a Szentlélekkel betelt tanítványokat
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ANYAKÖNYVI HÍREK
(április-május)

Kereszteltük:
Kereszteltük: Faragó József és Szabadi Ilona leányát, Emma Ilonát

Halottaink:
Fájó szívvel, de Istenbe vetett reménységgel búcsúztunk:
Gér István 63 éves,
Józsa Imre 86 éves,
Kiss Gáborné sz. Kovács Anna 68 éves,
Piller András Gábor 68 éves,
Gulyás Zoltán Gábor 47 éves,
Gere László 66 éves,
Kántor Sándorné sz. Balla Ilona 93 éves,
Szabó Sándor 60 éves,
Farka Lajosné sz. Budai Tilda 61 éves,
Viczián Miklósné sz. Sipos Erzsébet 61 éves,
Gere Lászlóné sz. Gere Eszter 86 éves,
Cseri Miklósné sz. Szabó Jolán 82 éves
korában elhuny testvéreinktől.
Isten Igéje nyújtson vigasztalást a gyászolóknak:
„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.”
90. Zsoltár 1. vers)
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ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Kedd: 18.00 Imaóra
Csütörtök: 18.00 Bibliaóra
Vasárnap: 10.00 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!

Hajnalcsillag Alapítvány 19185679-1-13

Szigetszentmiklósi Máté János Református Énekkar Közhasznú
Egyesület 18714746-1-13
Egyházközségünk számlaszáma: 11742252-20019718

Egyházközségünk ÉPÍTÉSI/FELÚJÍTÁSI számlaszáma: 1174225220071714
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