Épülnek a falak

Egyházfenntartói járulék

Istennek hála az elmúlt hónap
folyamán
szépen
haladtunk
a
parókiaépítéssel.
Megtörtént
a
szobák alapozása, szigetelése, az
aljzatbeton megöntése, a teljes alap
szigetelése és a falrakás nagyobb
része is elkészült már.

Tisztelettel kérjük mindazokat az
egyháztagokat,
akik
ebben
az
esztendőben még nem fizették be
egyházfenntartói járulékukat, és a
parókiajavításra kirótt összeget, hogy
lehetőségükhöz
mérten
minél
hamarabb támogassák gyülekezetünk
szükségeit ily módon is. A befizetendő
összeget továbbra is lehet részletekben
fizetni,
ha
ez
valakinek
így
könnyebbséget jelent.
Önkéntes adományokat továbbra is
szeretettel fogadunk el a parókia
javítására.

Reméljük,
hogy
hamarosan
állnak
majd
a
falak
teljes
magasságban, ezt követi majd a
betonkoszorú megöntése és Isten
segítségével a tetőszerkezet is
elkészül ebben a hónapban.
A
munka
előrehaladását
könnyítette az, hogy a Kiskereki
Önkormányzattól
adományként
kaptunk száz zsák cementet és egy
nagy autó önteni való kavicsot.
De köszönettel tartozunk a
Transcom cégnek, és vezetőinek:
Buta Attilának és Szabó Zoltánnak
is,
hiszen
az
építkezéshez
szükséges többi kavicsot mind tőlük
kaptuk adományba, nevezetesen
négy nagy vagonnyi kavicsot az
alapöntéshez,
a
szobák
feltöltéséhez,
valamint
a
falrakáshoz.

Isten oltó-kése
Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Bordáim közt próbáid éles kését

Önkéntes
pénzadomány
az
elmúlt hónapban a következőktől
érkezett:
Szkirkánics Erzsébet
15
Stefan Erzsébet
35
Gulyás Mária
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id. Oroszi Kálmán (Szatm.) 100
Póka Géza Szabolcs (Érmih.) 200
Magyarpalatkai Ref. Egyh. 500
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Köszönjük mindenki áldozathozatalát!
Isten áldása legyen a jókedvű
adakozók életén, és munkánk
előrehaladásán!

Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.
Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.
Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom,
És győztes távolba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.

Keserûi
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Sok gyümölcsöt teremjetek!
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely
nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja,
hogy még több gyümölcsöt teremjen. / (…) Ahogyan a szőlővessző nem teremhet
gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. /
(…) Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit
akartok, kérjétek, és megadatik nektek. / Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok
gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.” (Jn 5,1-8)
Ősz idejével ismét elérkezett a betakarítás, a szüret, a termésért való hálaadás ideje.
Jézus a maga tanításait mindig nagyon egyszerűen és közérthetően fogalmazza meg a
hallgatóság számára. Az igazi tanítványi életet egy szemléletes képen át, mutatja be a
szőlőtermesztést ismerőknek.
Az Isten szőlőskertjében, a Krisztusi tőkébe oltva, mi emberek lehetünk a
gyümölcstermő szőlővesszők. A feladatunk az, hogy a tőből táplálkozva megteremjük a Lélek
gyümölcseit (szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség,
mértékletesség), és azzal gazdagon kínáljuk a mellettünk élőket. Meg tudjuk-e teremni
ezeket a gyümölcsöket? Mi azt szoktuk mondani, hogy a termés az időjárásnak, a talajnak a
függvénye. Jézus azonban azt mondja, hogy a gyümölcstermésünk egyetlen feltétele a
Benne maradás! Már a keresztséget is úgy lehet tekinteni, mint a Krisztus testébe való
beoltatás eseményét; az úrvacsora sákramentumát pedig, mint a beoltatás szüntelen
megújítását.
De nem elég a beoltatás sem. Az oltást végző szőlészek, nagyon vigyáznak arra, hogy
a tőkébe oltott vessző abból a hasítékból, amelyikbe helyezték, ki ne lazuljon, mert ha nem
marad meg abban kiszárad. Ezért az oltásnál a tőkét erős zsineggel körülkötik, hogy az
oltóvessző a tőkéből ki ne lazuljon. A mi szőlőművesünk is ismeri és alkalmazza is
életünkben a szorítókötést, amikor egy-egy betegséggel, gyásszal, kárvallással, csalódással,
magához szorít, hogy ki ne szakadjunk Belőle. Ezek által a szorítások által, nem elpusztítani,
hanem maga mellett akar megtartani, és gyümölcsözésre alkalmassá akar tenni bennünket.
Tudatosítsuk magunkban, hogy a szőlőt a gyümölcséért gondozzuk. Milyen csalódás a
ma emberének is, ha vannak évek, amikor a szőlő, nem terem, vagy „vadszőlőt” terem, vagy
nem lehet a termést valami oknál fogva értékesíteni. Ilyenkor sajnáljuk a belé fektetett
munkát és időt, amit a gondozására szántunk.
A mi szőlősgazdánk minden szükséges feltételt megteremt nekünk ahhoz, hogy életünk
jó és sok gyümölcsöt teremjen Isten dicsőségére és az emberek örömére. Amikor hálát
adunk a földi gyümölcsökért, akkor ne feledkezzünk meg a mi gyümölcshozó feladatunkról
sem.
Kérjünk erőt a testi és a lelki megújulásra, hogy mi is jó gyümölcsöt teremjünk! Ámen.
Oroszi Magda

Karsay Eszter

Az ötvös mûhelyére…
… volt kíváncsi egy asszony. Egy bibliakörben Malakiás próféta könyvét
tanulmányozták, és a harmadik fejezetben ezt olvasták: „Ahogyan leül az ötvös és
megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait” (Mal 3,3). Ez a kép teljesen
lenyűgözte az asszonyokat, és azon gondolkodtak, hogy vajon mit akar kifejezni ez az állítás
Isten munkájáról.
Az egyik nő felajánlotta, hogy utánanéz, miként tisztítják az ezüstöt, és majd a
legközelebbi alkalmon megosztja ismereteit a többiekkel. Azon a héten ez a hölgy felhívott
egy ötvöst, és megbeszélte vele, hogy szeretne elmenni hozzá, hogy megnézze a munkáját,
mert kíváncsi az ezüsttisztítás folyamatára. Amikor ott volt a műhelyben, látta, hogy az ötvös
megfogott egy darab ezüstrudacskát, a tűz fölé emelte és ott tartotta, hogy felmelegedjen.
Közben magyarázta, hogy ahhoz, hogy az ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell
tartani, ott, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőlük. A nő
elgondolkodott a képen, s azon tűnődött, hogy Isten is egy ilyen forró lángban tart
bennünket? Felelevenítette az igeverset: „…leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt.”
Megkérdezte hát a férfit, hogy igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél ott kell ülnie az
ezüsttisztítás teljes ideje alatt. A férfi igennel válaszolt, és elmagyarázta, hogy nemcsak,
hogy ott kell ülnie, és tartania kell az ezüstöt, de a szemét is rajta kell tartani az egész idő
alatt. Mert ha az ezüst a kelleténél akár egy perccel is tovább marad a lángok között, akkor
megsemmisül. A nő egy ideig csöndben ült. Majd megkérdezte: „Honnan tudja, hogy mikor
teljesen tiszta az ezüst?” Az ötvös mosolyogva így válaszolt: „Ó, az nagyon egyszerű —
akkor, amikor látom magamat benne.”
Sokféle képet használ a Biblia Istenről. A fenti Ige az ötvös munkáját hozza hasonlatul.
Sokatmondó élmény, ha valaki nem csak elméletben tűnődik rajta, hanem a valóságban is
utánajár, látja és megfigyeli a mesterséget és műveletet, amiről a próféta beszél. Isten
megtisztítja az övéit, mint az ötvös az ezüstöt, és ez a tisztítás fájdalmas: tűzben tartja és
kiégeti belőlünk a rosszat és a gonoszt. Persze mi szeretnénk fájdalommentesen élni.
Szeretnénk gyötrelmek nélkül megtisztulni bűneinktől, sokféle szennyből, bajból és
kigyógyulni minden betegségből. De Isten nem ígér fájdalommentes életet. Azt ígérte, hogy
küld Szabadítót, Aki megvált a bűn hatalmától és erejétől. Jézus sem ígérte, hogy fájdalom
nélkül élhetnek azok, akik követik Őt és hisznek Benne. Jézus gyógyított mindenfajta
betegséget, az akkor fájdalommentes volt. De azután következnie kell a folytatásnak: vállalni
kell a tisztulást is, ami fájdalmas folyamat. Különbség van tehát a gyógyulás és a tisztulás
között. Fájdalommal jár az is, amikor helyére teszik a kificamodott végtagot. Elviseljük, ha
tudjuk, hogy mi a célja a beavatkozásnak. A tisztulás azonban még fájdalmasabb: fáj, ha az
emberek megmondják nekünk az igazat, ha látják tévedéseinket, leleplezik bűneinket. De
elviseljük attól, aki szeret, és tudjuk, hogy a javunkat szolgálja.
A mi korunkban különösen elterjedt a fájdalom kiküszöbölésének eszméje. Fontos és
szükséges, hogy a gyógyításban használjunk fájdalomcsillapítókat, mert az elviselhetetlen
kínok torzítják a lelket. Kérdés azonban, hogy hol van a határa ennek a törekvésnek. A
fájdalom hozzátartozik az életünkhöz, mert az érlel minket. Reménységünk, hogy Isten tudja,
hogy pontosan meddig tart a tűzpróbában, hogy megtisztuljunk, és el ne pusztuljunk. Nem
ad elviselhetetlen kínokat, sőt velünk van, és kezében tartja az életünket, mint az értékes
ezüstöt az ötvös. Velünk van és azért tart a tűzben, hogy tisztítson, érleljen, amíg megjelenik
rajtunk az Ő arca, az elveszett istenarc.
(Reformátusok lapja, LI. évf., 48 szám.)

Mibe kerül
a hited?
Két egyetemi hallgató lakott
egy kollégiumi szobában, egy
vallását gyakorló, aki el nem
mulasztotta volna a vasárnapi
templomozást,
és
egy
élsportoló. Egyévi együttlakás
után azt kérdezte az atletizáló a
spiccesen
hazabotorkáló
és
vallásos szobatársától:
– Mondd, tulajdonképpen
mibe kerül neked a hited?
–
Hogy-hogy
mibe?
–
bámult a lakótársára. – Nem
értem a kérdést.
–
Akkor
világosabban
fogalmazok. Hogy magasabbra
ugorhassak néhány centivel,
naponként órákat edzem. Téged
még nem láttalak imádkozni,
Bibliát olvasni. Minden vasárnap
templomozol,
engem
meg
akarsz téríteni, de hétfőtől
szombatig úgy élsz, mint bárki
más a kollégiumban: iszol,
nőzöl, bagózol. Nekem néhány
centiért
mindezt
meg
kell
tagadnom magamtól. Nekem
egy centi is sokba kerül. Nem
gondolod, hogy igen olcsó a te
vallásoskodásod?
Vagy
mi
atletizálók volnánk az új világ
aszkétái, szerzetesei?
Nos vannak „keresztyének”,
akik úgy lépnek ki a templomuk
ajtaján, mintha bent se lettek
volna, és a következő vasárnap
úgy lépnek be rajta, mintha
nem úgy éltek volna odakint,
ahogyan éltek.

Számadó Ernő

Õszi Elégia
Megnémult a kakukkhangos erdő,
Lápok közt az őszi szél matat,
Valahol az irdatlan vadonban
Széttépték a medvék a nyarat.
Szertefröccsent aranypiros vére,
Erdő, mező, dombhát, csupa vér,
Föl, ameddig a vén Meszes orma
Gyöngyházfényű fellegekbe ér.
Hóharmat hull az őszirózsákra,
Kertek alján köd és csend borong,
Nádasokra, mint lelőtt királysas
Haldokolva hull a napkorong.
Pirosodik már a kecskerágó,
Avarlombon madárvér ragyog,
Tavak szélén őszi nefelejcset
Kaszálnak a korai fagyok.
Halkan sír az ősz ezüst vonója
Beteg szívem is beléremeg,
Szívem fölé vajon mikor hulltok
Vérütötte, bíbor levelek?
Úgy elszálltak fölöttem az évek,
Mint a ködös, Őszi égen át
Elszárnyalnak sebesen suhogva
Nyársirató vándor vadlibák.
Számlálgatom, számlálgatom egyre
Tűnő évek suhanó sorát
Eltűnődve bámulok a ködbe:
– Jön-e még több, vagy már nincs tovább.
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