(Nagyapámtól hallottam elõször…annakidején verselték az iskolában, majd
néhány éve örömmel találtam rá egy
könyvben)

Dicsérjétek az Urat!

Aranyábécé
(részlet)

Szülõtisztelet
ATYÁDAT, Anyádat tiszteld,
Hogy Isten áldását megnyerd!
Emberbecsülés

BECSÜLD meg az embereket
Úgy nyersz te is becsületet!
Nyájas, szíves, ne légy kevély
Mindenkivel békében élj!
Amit nem kívánsz magadnak,
Te sem tedd embertársadnak!
-folytatjuk-

Reggeli imádság
Én Istenem felébredtem,
Te õrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál,
Hogy felettem virrasztottál.
El ne hagyj a mai napon,
Légy kísérõm a jó úton,
Hogy parancsod meg ne szegjem,
Szívembe szállj le Istenem.
Ámen
Válogatta: Kiss Katalin beosztott lelkész

ADATOK A GYÜLEKEZET
ANYAKÖNYVÉBÕL
Temetés:

2014. április 2.: Kiss Mihály – élt: 87 évet.
2014. április 11.: Görömbei Lászlóné,
született Igó Mária – élt: 85 évet.
2014. április 15.: Deák Sándorné,
született Bogárdi Ilona – élt: 90 évet.
2014. április 15.: Zahradnik Ferenc
– élt: 79 évet.
Isten Szentlelkének vigasztaló kegyelmét
kérjük hátramaradott szeretteik életére.
Esküvõ:

2014. május 3.:
Held Nikoletta és Kreisz György

Szeretettel gratulálunk Tóth Emma, 3. osztályos hittanosunknak, aki a Magyarországi
Lepramisszó által kiírt rajzpályázaton alsós
kategóriában 1. helyezést ért el. A rajzpályázaton résztvevõ gyermekek létszáma
meghaladta a 300-at. Az ország több részébõl érkeztek a rajzok, a munkák.
Kiss Katalin, beosztott lelkipásztor

Pünkösdre elõkészítõ ökumenikus imahét
Istentiszteleteinek rendje 2014.
A Budapest-Soroksári Református Gyülekezetben
Május 26-30. hétfõ - péntek, minden nap 18.00 óra
A SZENTLÉLEK GYÕZELME
Az Apostolok Cselekedetirõl írott könyv alapján.
1.nap Május 26. Hétfõ: A Szentlélek gyõzelme a fenyegetések felett.
Apostolok Cselekedetei 4. rész, 23-31. versei.
Börzsönyi János, Szabótelepi ref. lelkipásztor.
2. nap: Május 27. Kedd: A Szentlélek gyõzelme a pénz felett I.
Apostolok Cselekedetei 5. rész, 1-11. versei.
Veress Gábor, ref. lelkipásztor és a Klapka téri Gyülekezet szolgálata.
3. nap: Május 28. Szerda: A Szentlélek gyõzelme a pénz felett II.
Apostolok Cselekedetei 8. rész, 5-25. versei.
Takaró Tamás, beosztott lelkipásztor,
és a Pesterzsébet- Központi Református Gyülekezet énekkara.
4. nap: Május 29. Csütörtök: A távozó Krisztus nem fenyeget, hanem áld.
Lukács evangéliuma 24. rész, 50-53. versei.
Katona Béla baptista lelkész, és a Baptista Gyülekezet énekkara,
valamint a liturgia több pontján közremûködõ katolikus közösség.
5. nap: Május 30. Péntek: A Szentlélek gyõzelme a megkötözött lélek felett.
Apostolok Cselekedetei 16. rész, 16. vers.
Gyõri János Sámuel, evangélikus lelkész, és gyülekezetének szolgálata.
Gyülekezetünk minden tagját, és minden kedves érdeklõdõ testvérünket
szeretettel várjuk ünnepi alkalmainkra
(Soroksári Református Egyházközség, 1239 Bp. Hõsök tere 11.)

CSENGÕSZÓ
A Budapest- Soroksári Református Egyházközség idõszakos kiadványa
Kiadó: a Presbitérium. Szerkeszti: Kiss Péter lelkipásztor. Tördelõ-szerkesztõ: László István. Nyomdai munkák: Griffo Bt.
A fotókat Szabó László és Ilonka Mária készítették. Kiadványunk évente négy alkalommal jelenik meg.

,
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CSENGOSZO
III. évfolyam 3. szám
Pünkösd

„És a Lélek és a
menyasszony ezt
mondják: Jövel!”
Jelenések 22,17

A Soroksári Református Gyülekezet i d õszaki kiadványa

Jövel teremtõ Szentlélek!
Minden hívõ keresztyén ember közös
imádsága ez, és nem

csupán Pünkösd nagy ünnepéhez közeledve. Így könyörögtünk Nagyhéten is, amikor három estén is Végh Tamás, BudapestFasori református lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. Így könyörgött gyülekezetünk

énekkara, hittanosai, ifjúsága Nagypénteken, az Istentiszteleten bemutatott Passióval Máté evangéliuma szerint.
Így fohászkodtak gyermekeink, amikor május elsõ vasárnapján mûsorukkal, örömteli szívvel, lelkesen adtak
hálát az édesanyákért, akiken keresztül elõször tapasztaljuk meg
személyesen Isten teremtõ munkáját bennünk. Mindezen eseményekben is a teremtõ Szentlélek
áldásait vehettük! Legyen Övé
ezért a hála, és dicsõség! Legyen továbbra is közös könyörgésünk: Jövel teremtõ Szentlélek.
Ostromoljuk vele az eget, hiszen miénk az ígéret: Kérjetek és
adatik néktek! Amikor közös imádsággá lesz Krisztus hívõk ajkán, ott megváltozik az igehallgatás, még olyan megszokott
együttléteken, mint Ökumenikus imahetünk templomunkban május 26-30. között.
Legyen mindennapos kéréssé Jövel terem-

tõ Szentlélek, amikor találkozásra készülünk testvérgyülekezetünk tagjaival a
Székelyudvarhely III. számú református
közösséggel.
Mindig így érkezünk Pünkösd idejéhez, és tovább fohászkodunk: Jövel teremtõ Szentlélek! Szülj új életre minket, gyermekként, fiatalként, szülõként, szépkorúként! Hadd legyen igazzá ígéreted: „Így
lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem
megcselekszi, amit akarok, és szerencsés
lesz ott, ahová küldöttem.” (Ézsaiás
55,11) Jövel hát teremtõ Szentlélek!
Ámen!
Kiss Péter lelkipásztor
Pünkösd
Sebesen zúgó széllel
Pünkösdi Fényességgel
Kettõs tüzes nyelvek
Szent Lelket tereltek
Leszállt a Lélek
Hozva Keresztséget
Embernek nemzetségnek
Megkötve a szövetséget
Gátat tört az öröm
Lett cél a vertikális
Nincs titok a földön
Közel jött a Magasság is
Víz és a Szent Lélek
Közösséget alkot
Utasa lett a Mennynek
Ki Krisztussal tartott
S. Kiss István

Pünkösdi Istentiszteletekre

Két zenés alkalomra is hívjuk kedves testvéreinket!

MEGHÍVÓ

Az egyik június 15-én a Soroksári Református templomban tartandó zenés
istentisztelet délelõtt fél 10-kor. Ezen gyülekezetünk kórusa, az Osváth Viktor
Énekkar együtt szolgál az éppen akkor Soroksáron vendégeskedõ erdélyi testvérgyülekezetünk, a Székelyudvarhelyi Református Gyülekezet énekkarával.

2014. június 8. Pünkösdvasárnap,
9:30 óra: Ünnepi Istentisztelet
Úrvacsoraosztással.
Igét hirdet:
Kiss Péter lelkipásztor.
2014. június 9. Pünkösdhétfõ,
9:30 óra: Ünnepi Istentisztelet
Úrvacsoraosztással.
Igét hirdet:
Kiss Katalin beosztott lelkipásztor.
Ünnepi Istentiszteleteinkre
mindenkit nagy szeretettel hívunk
és várunk!

A másik alkalom, amire szeretettel hívjuk Testvéreinket,
egy világi rendezvény, a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében, amelyre
június 21-én, szombaton 16 órakor kerül sor a Soroksári Helytörténeti Gyûjteményben. Ez alkalommal énekkarunk nemcsak egyházi mûveket ad elõ.

Mindkét eseményre várunk mindenkit, sõt arra bíztatunk,
hogy hívogassanak másokat is!

Jókai Anna elõadása gyülekezetünkben
2014. március 23-án Jókai Anna frissen kitüntetett Kossuth Nagydíjas író-és költõnõ tartott
elõadást a gyülekezet érdeklõdõ tagjainak. Az elõadásban a keresztény ember megpróbáltatásairól
volt legfõképpen szó.
Az elõadás elején arról beszélt, hogy
mennyire kirekesztett életet élnek azok az
emberek, akik Krisztus nevében a keresztség hatalmával igyekeznek élni mindennapjaikat. „A világ megmaradásában a
KERESZTÉNYSÉG az egyetlen, amiben
a világ reménykedhet.” Jelentette ki az írónõ. Szeretné érezni minden ember, hogy
amit mondott, tett a gyermekeinek az általa képviselt értékeket tovább adják a következõ generációnak. Nem szabad a felelõsséget sem a pártokra, sem a társadalomra hárítani, hiszen minden embernek saját
felelõsséget adott az ÚR.
Újszerû fogalmak, melyeket a haladás
jelképében használnak például a nyitottság. ,, Kedves TV szerkesztõség ez az ember nem nyitott, hanem LÖKÖTT” mondta egy régi lantmûvészrõl a TV-ben, akit a
média celebbé formált. Nem mindegy,
hogy MIRE vagyok nyitott? CSAK a jóra,
Istenre szabad nyitottnak lenni, ha a rosszra is nyitottak vagyunk, inkább maradjon
csukva a lelkünk. Kínnal küszködõ pillanatainkban is meg kell kérdeznünk a betörni akaró „farkastól”, hogy KI VAGY
TE? Ha ezt a kérdést országunk feltette
volna, nem kellene most ilyen mély gödörbõl kikapaszkodni.
A szerelem felfogása is nagy témakör
volt az elõadásban. Szerelem, mint ISTENI CSODA. Az igazi szerelem gyönyörû,
és NEM csak egy kémiai folyamat. " Szerelem párti vagyok” - mondta az írónõ, ez
alatt a Lelki, Testi, Szellemi HARMÓNIÁVAL megáldott szerelemrõl beszél, ami
mindhárom birtokában csodálatos tud lenni. Nem igaz, amit a „szingli” szó jelentése hordozni kíván, mert nem az a szingli,
aki még nem találta meg élete párját, és
nem az a férfi/nõ, aki a hidegedõ konyhában ül, mert most vesztette el a szerelmét:
ez egy nagy MEGPRÓBÁLTATÁS, ISTEN megpróbáltatása. A szingli az, aki beül egy kibeszélõ show-ba, és azt kezdi hirdetni, hogy õ NEM IS AKAR társat, hiszen nem kell senkihez alkalmazkodni.
Egyedül lenni Nem Jó, aki volt már igazán
egyedül ismeri a sötét ablakok látványát.
„PRÓBÁLJA megkeresni mindenki a
SZERELMET” - buzdítja az embereket az
írónõ, aki a BIBLIA 2000 éves üzenetében
is rátalált a SZERELEMRE: „Egymás terhét hordozzátok.” A fiatalok körében is az

egymásra találáskor már csupa seb a lélek,
amit gyógyítani kell. Tulajdonképpen egymást kellene gyógyítaniuk. EZ A HÁZASSÁG, egymás lelkének építése. Amikor
hazajön az egyik fél, akkor nem biztos,
hogy a saját bajunk kibeszélésével kell
kezdeni, ez mindig attól függ, hogy kinek
van nagyobb szüksége a GYÓGYÍTÁSRA. Valahogy ebbõl alakul ki egy olyan
szövetség, amibõl világra hozzuk gyermekeinket. A család nem egy boldog fáklyásmenet, de a harcokkal együtt a szeretet a
lényeg. A CSALÁD a MEGBOCSÁTÁSON alapul. „Én nem szeretnék összeköltözni a gyerekeimmel, mert rengeteg konfliktus adódik ebbõl és nem rosszindulatból, csak mert az az õ életük…” A lényeg,
hogy ha baj van, fölemelem a telefont, és a
család a vonal túlsó végén ott van, és ha
baj van, segít. „Nyugodt vagyok, ha 1-2
hétig nem hívnak, mert akkor tudom, hogy
nincs semmit baj, mindenki éli a saját életét. Kötelességbõl ne hívjanak fel.”
A lélek, aki egy emberhez bekéredzkedik, úgy érzi, hogy azon a helyen tudná
legjobban beteljesíteni az õ sorsát, és a
csatornában találja magát, és kezdõdik újra ez a lelki vándorlás. Készüljenek fel
azok a párok, akik az abortuszt választják,
hogy mikor már nagyon szeretnének gyermeket, soha nem adatik meg nekik ez a lehetõség, vagy ami gyakoribb, hogy sehogy
sem tudják KIHEVERNI az abortusz lelki
traumáját és lidércként tér vissza a házasságba az a kicsi emberkezdemény: ott ül a
házasságban egy lidérc. „Ha úgy adódik,
hogy ott van a gyerek, ott kéredzkedik a

szívünk alatt, akkor meg kell szülni azt a
gyermeket.” Gyereket szülni erre a világra? Hangzik el rengetegszer ez a kérdés. A
világ mindig ilyen volt, mindig volt és lesz
is valamilyen válság, amibõl az emberiségnek ki kell/kellett lábalnia, IGEN ERRE a VILÁGRA. Ha nem szülünk, gyermeket ERRE a világra, akkor megáll a teremtés és még a Jóságos ATYA ÚR ISTEN
sem tud mit tenni, ha a saját teremtése
megállítja a szaporodást.
Nagyon sok dologgal kell szembe néznünk, nekünk, keresztény embereknek
például azzal is, hogy magyarnak születtünk és a hazaszeretettel. Nem csak nekünk magyaroknak van jogunk arra, hogy
Isten népe legyünk, ezen a csodálatos földön. Isten minden népnek adott valami
küldetést. IGAZÁN szeretni a hazát úgy
lehet, hogy a másik ember hazáját SEM
gyûlölöm. A sátánnak nem az kell, ami
semmit sem ér õ azt akarja elvenni, ami
KRISZTUSÉ azt, ami fontos, az emberi
lélek veleje. Gondoljunk Jugoszláviára,
amikor a népek elkezdtek mozgolódni az
még addig Isten szerinti természetes dolog
volt, élje mindenki a saját hazájának életét.
DE abban a pillanatban, hogy a szerb katona falhoz vágta az albán asszony csecsemõjét, míg annak a feje szét nem robbant
OTT, átvette a legszentebb érzést, a HAZAFISÁGOT az ördög. CSAK a legszebb
dolgokat lehet tönkretenni. Én szeretem a
hazámat, világosan tudom, hogy OKKAL
születtem ide.
Azt mondják: nagydolog, hogy Európához tartozunk. „Nekem Európáról van
egy vízióm: Azt mondják, hogy volt egy
lány Europe, akibe Zeusz beleszeretett és
bika képében a földre szállt és elrabolta,
de összeházasodtak és ebbõl a tiszta nászból született meg a gyönyörû Európa. Nekem a mai Európáról nem egy tiszta leány
jut eszembe, hanem inkább egy idegbeteg,
erkölcstelen hisztérika, aki kóborol a labirintusban, de senkit nem talál, de üldözõbe
veszi az aranyborjú, aki utoléri, és meg is
erõszakolja és ez a lány még örül is neki
mondván: Jobb, mint a semmi és ebbõl
nem a nagy tudósok születtek, hanem a
mai brókerek, akik elárasztják Európát.” A
12 egy misztikus szám a kereszténységben, de minden 12-es közepén ott van Isten. Ezzel szemben itt van ez a csodaszép

zászló 12 csillaggal és üres a közepe. Ide
kell behozni az ÉLÕ ISTENT.
LESZ MÉG EGYSZER ÜNNEP A VILÁGON! El akarják venni azt az egy ünnepet a világon, mert a sátán azt mondja,
hogy amíg azt KRISZTUS elhozza a globalizációt, addig sok idõ van, és ahhoz meg
is kell ám változnod, de nekem jó vagy így
piszkosan, hazugon nem kell megváltoznod, majd ÉN megteszem neked. Vigyáznunk kell, hogy ne tudja megtenni, mert ez
az ÖRDÖG GLOBALIZÁCIÓJA. Ha lesz
ilyen, akkor tiszta lesz és KRISZTUSI
KOMÚNNIÓNAK FOGJÁK NEVEZNI.
ELKESEREDÉS „Amikor rendszerváltás volt én voltam a Magyar Írószövetségnek az elsõ szabadon választott elnöke 3
évig, mert úgy nézett ki, hogy feloszlik a
szövetség. Közben láttam a belharcokat, és
3 év után nem hagytam magam újra válasz-

tani, úgy éreztem nincs értelme annak,
amit csinálok. Fel akartam adni az írást is,
mi értelme van, segíteni úgy se tudok.” A
TV-bõl szólt nekem Isten egy beszélgetésbõl, ami kalkuttai Teréz anyával folyt, akitõl udvariatlanul azt kérdezte a magas riporter: Mondja, MAGA nem látja, hogy értelmetlen, amit csinál, és mindenki szenved? Akkor fölkapaszkodott Teréz anya
magához húzta a mikrofont és ezt mondta:,
Tetszik tudni, én nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy a világ egy rettenetes,
szörnyû, bûnös ÓCEÁN, de tetszik tudni
én meg a lányaim minden nap elveszünk
egyetlen cseppet ebbõl a rettenetes óceánból, Tetszik tudni, EZÉRT ÉLÜNK…”
Nem nekünk kell megváltani a világot, a
VILÁG MEG VAN VÁLTVA! Nekünk az
a dolgunk hogy azt a pici cseppet minden
nap elvegyük. ISTEN tudja, hogy ahhoz

hogy az evangéliumot be tudjuk fogadni,
élnünk, kell, ennünk kell. „NE FÉLJETEK, ÉN VELETEK VAGYOK a VILÁG
VÉGEZETÉIG.” És a világnak soha nincs
vége.
Az elõadást szerintem a gyülekezet
mindenegyes tagjának felemelõ érzés volt
hallgatni és gyönyörû szavaival lenyûgözött az írónõ, nem lehetett nem odafigyelni
õrá. Õ is napról-napra küzd az élettel a HIT
minden erejével. Arra kérem a kedves olvasókat, hogy amikor ezt olvassák, akkor
is küldjenek egy SZERETETSUGARAT a
kedves írónõ felé, hogy könnyebben éljen
a terhekkel és önöknek is hasonlóakat kívánok!
„LEGYEN ÖNÖKÖN ÁLDÁS, LEGYEN
ÖNÖKÖN BÉKESSÉG”
Szabó Emõke, VIII. osztályos tanuló,
leendõ Lónyai utcai református gimnazista

Versmondásra termett
Szabó Emõke 8. osztályos tanuló a Grassalkovich
Általános Iskolában. A kislány több irodalmi
szavalóversenyt nyert már, s mint mondja, nagyon
szeret olvasni. A közelmúltban Wass Albert szavalóversenyen a szép magyar beszédért különdíjat
kapott. Az iskolán kívüli szavalóversenyekre egyedül
készül, a versmondó erõmérõk kötelezõ verseinek
felkészítésében Nagy Judit magyar nyelv és
irodalomtanára segít neki.
– Mit jelent neked az írott szöveg?
– A verseket nagyon szeretem. 3-4. osztályos korom óta
járok versmondó versenyekre. A lírai és a szerelmes
verseket szeretem, de igyekszem változatosan verset
mondani. Mivel a szüleim erdélyi származásúak, korábban Wass Albert verseket mondtam. Elõször a meséi hatottak rám, de most már értem a verseit is, azok
mondanivalóját. A hazaszeretetrõl szólnak. A szüleim és minden rokonom erdélyi. Ady Endrének a
nyomorról szóló versei fogtak meg leginkább. Más
gyerekek a versmondó és általános iskolai versenyeken inkább olyan verseket mondanak, ahol kevésbé
van szó a hátrányos helyzetû magyar emberekrõl és
az életrõl. Én azokat szeretem nagyon, amelyek Erdélyrõl, Felvidékrõl és a régi Magyarország elszakított
tájairól szólnak. Ezekrõl a vidékekrõl próbálom különbözõ költõk mûveit kiválasztani.
– Tudatos a magyarságod? Hogyan lehetséges, hogy 14
évesen már egészen világos véleményed van róla?
– Édesanyám székelyudvarhelyi születésû, ott is élt, édesapám pedig Szentegyházán született, énekelt is a Fili néven ismertté vált gyermekkórusban. Természetesen mindig
alkalomhoz illõ verset keresek és az több mindenrõl szólhat. Szeretem Márai Sándor verseit is.

– Hogyan tovább?
– Szeretnék a Vörösmarty Mihály Gimnázium
drámatagozatára jelentkezni és oda is készültem
verssel a felvételire, de megcéloztam a Lónyay
utcában található Református Gimnáziumot is –
hangsúlyozta Szabó Emõke.
A 8. osztályos diák elmondta még, hogy
olyan verset választ, amelynek szavalása szívbõl jön, könnyen tud vele azonosulni és így
gyorsan megtanulja a szöveget, utána következik a finomítás. Nagyon fontos a szövegértelmezés és ebben nagy segítségére vannak a felnõttek. Fiatal életkorából adódóan meghallgatja
a felnõttek tapasztalatait és ennek megfelelõen
hangsúlyozza ki a mondanivalót a mûvekben.
Amikor nem készül külön szavalóversenyre, akkor szívesen olvas, tanulmányozza a matematikát
és más tantárgyakat. Ami érdekli, azt könnyen
megtanulja. Otthon komoly feladatok várják, hiszen van két kisebb testvére: az egyik a
„Grassiba” jár, a másik csupán egy éves, mindkettõ lány. Gyakran felügyeli a legkisebb testvérét,
ami közös játékot jelent.
Szöveg és fotók: Ilonka Mária

