
Bizonyára sokan 
vannak, akik hozzám 
hasonlóan nagyon sok 
időt töltenek külön-
böző dolgok keresé-
sével. Nem találjuk a 
távirányítót, a kulcsok 
mindig a legrosszabb 
pillanatban tűnnek el, 
a gyerekek pont azt 
a ruhadarabot akar-
ják felvenni, ami épp 
nincs sehol, és a tor-
nazsák…! Miért nincs 
a helyén? Hol van? 
Már kutatásokat is vé-
geztek, amelyekben 
azt állapították meg, 
hogy az emberek nagy 
része jelentős, hetek-
ben mérhető időt tölt 
kereséssel élete során. Pedig nagyon egyszerű: azért 
nem találjuk meg a dolgainkat, mert nem ott keressük, 
ahol vannak.  

Ugyanezt látjuk a húsvéti történetben is. Az asszo-
nyok a szombat elmúltával kora hajnalban kimennek 
a temetőbe, hogy szeretett halottjuk körül elvégezzék 
a még szükséges feladatokat. De a sír szájáról a kö-
vet elhengerítve találják és a sírban nem lelik Jézus 
testét. Kétségbe esnek, találgatják, vajon ki vihette el 
és hová tette. Aztán jönnek a tanítványok, szaladnak 
az üres sír hírére, keresik Jézust, de ők sem találják, 
csak az összehajtogatott halotti leplet. Aztán megje-
lennek az angyalok a síró, elkeseredett asszonyok-
nak: „Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen 
itt, hanem feltámadt!” Emberek, mind rossz helyen ke-

resitek Jézust! Pedig 
Ő megmondta, hogy 
az Emberfiának sokat 
kell szenvednie, meg-
ölik, de harmadnapon 
fel fog támadni. Nem 
hallottátok a szavát, 
nem hittétek, hogy ez 
igaz lehet? Nincs itt a 
halottak között, mert 
Ő él!

Emberek, rossz he-
lyen keresitek Jézust! 
Keresitek a vagyon-
ban, az anyagi gyara-
podásban, az egész-
ségben, a sikerben, és 
ha ezek megvannak, 
minden rendben van. 
De ha valamelyikben 
is hiányt szenvedünk, 

felkiáltunk, hol van Isten? Hogy engedheti ezt Isten? 
Hol van az Ő szeretete? Nézz a keresztre, ott láthatod 
Isten mennyire szereti a világot, benne téged, hogy a 
mi bűneinkért Jézus halt meg, a mi adósságunkat Ő fi-
zette ki halálával. De ne a kereszten keresd Jézust, az 
üres sír Isten hatalmát hirdeti, Jézus győzött a bűn, a 
gonosz és a halál felett egyszer s mindenkorra. Nincs 
a halottak között, mert Ő él!

Mit keresel? Szeretetet, boldogságot, békességet? 
Vagy társat a magányban, értelmet az életedben? Ke-
resd Jézust, és Őbenne mindezeket megtalálod! Ke-
resd Őt, mert Ő már rég keres Téged, hogy Őbenne 
támadj fel új életre. 

Harmathy Andrásné, Ágota beosztott lelkész

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente

2016. március XII. évf. 1. szám

www.szre.hu

„Miért keresitek a holtak között az élőt? 
Nincsen itt, hanem feltámadt!” Lukács 24: 5-6.

A csengersimai református templom kazettás mennyezetének részlete 
A templom építése a XII-XIII. század fordulójára tehető. Fenntartásáról a 

hitújítás korától fogva a református egyház gondoskodott; a teljes műemléki 
helyreállítás 2000-ben fejeződött be.  A templom a térség jól feldolgozott, 

mintaszerűen helyreállított középkori emlékei közé sorolható.

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, 
és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” 

Jel. 3,20
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HÍREINK2. oldal

Isten iránti hálával mondhatjuk el, hogy a mögöttünk lévő 2015. 
év sok áldást és örömet jelentett gyülekezetünk életében, mert sok 
ajándékot kaptunk Istentől úgy testiekben, mint lelkiekben. 

Vasárnapról vasárnapra szólt az igehirdetés a délelőtti két al-
kalmon, és rendszeresen megtartottuk a gyermek foglalkozásokat 
is három csoportban. Folytattuk az orgonazenés intézményi is-
tentiszteletek gyakorlatát a hókezdő vasárnapokon a Református 
Gimnázium kápolnájában neves orgonaművészek és református 
kántorok közreműködésével, zenei bizottságunk gondozásában, 
szeptembertől zenés gyermek-istentiszteletet is tartva ekkor. 

Egész év során zajlottak az iskolai hittanórák, szeptembertől 
24 órarendi hit- és erkölcstan csoportban 218 tanulóval, valamint 
9 fakultatív délutáni csoportban 97 tanulóval. A hittanórákat az év 
első felében dr. P. Tóth Béla lelkipásztor és Németh Ildikó beosztott 
lelkész, az év második felében pedig Szénási László helyettes lel-
kipásztor és Németh Ildikó beosztott lelkész tartották. A Reformá-
tus Óvodában 4 csoportban 108 gyermek hitoktatását végeztük. A 
Református Gimnáziumban dr. P. Tóth Béla, Sebestényné Jáger 
Orsolya és Szénásiné Lénárt Zsófia lelkészek 16 csoportban 290 
gyermek hitoktatását végezték. Tehát városi szinten összesen 663 
diák (azért nem 713, mivel 50 gyermek iskolai hitoktatáson is és 
konfirmációi felkészítésen is részt vesz) kapott rendszeres refor-
mátus hitoktatást. Két pedagógus asszonytestvérünk – gyülekezeti 
támogatással – továbbra is eredményesen folytatta tanulmányait a 
hároméves nagykőrösi hitoktató-képzőn, s így a következő tanév-
től már tudják segíteni a lelkészek munkáját a hitoktatásban.

Idén is folyt a tanítás gimnáziumunkban 480 tanulóval, óvo-
dánkban pedig 108 kisgyermeket gondozunk. Mindkét taninté-
zetünkben teljes telítettség és kétszeres túljelentkezés volt. A 
Református Gimnázium diákjai számára az év során háromszor 
volt csendesnap, nagypénteken diák passióval, karácsonykor bet-
lehemes játékkal. Gimnáziumunk a 2015. október végén közzétett 
országos rangsorban a mintegy 1000 középiskola között a 74., az 
egyházi középiskolák között a 12., míg a református középiskolák 
között a 3. helyen végzett. 

Nagy örömet jelentettek a gimnáziumban negyedévente meg-
rendezett komolyzenei koncertek, amelyeket Zenei Bizottságunk 
gondoz, gimnáziumi egyesületünk részvételével.

Januárban volt az ökumenikus imahét, virágvasárnapon pe-
dig a konfirmáció a virágokkal gazdagon feldíszített templomban. 
Énekkarunk több alkalommal szolgált Bokorné Forró Ágnes veze-
tésével istentiszteleti és ünnepi alkalmakon. Virágvasárnap dél-
utánján gimnáziumunk kápolnájában adott koncertet a városi Mu-
sica Beata kórus, a Musicantus Gyermekkar és az Új Szentendrei 
Kamarazenekar, augusztus 20-án este pedig ünnepi szimfonikus 
hangverseny volt a reflektorfényes templomkertben. De örömteli 
alkalom volt a gimnázium kápolnájában az adventi ökumenikus 
kórushangverseny is a szentendrei egyházi kórusok részvételével.

Két gyülekezeti családi napot is tartottunk, mindkettőt nagyon 
szép látogatottság mellett. Egyiket pünkösd második napján a gim-
názium udvarán, a másikat pedig szeptember közepén az óvoda 
épületében. Gyülekezetünk asszonyköre idén is sokféle szolgá-
latot végzett. Karácsony előtt Ács Endréné presbiter vezetésével 
140 csomagot készítettek a 70 éven felüli egyháztagjainknak és 
250-et a gyülekezetünk gyermekeinek. Az utóbbiakkal ünnep előtt 
kétszer is megtelt a templom, egyszer az óvodásainkkal, egyszer 
pedig gyermek-istentiszteleteseinkkel, ahol szép műsort adtak a 
legkisebbek. 

Rendszeresen megtartottuk az év során kedd esti bibliaórán-
kat (havonta egyszer), csütörtök reggeli bibliaóránkat (hetente), az 
asszonykör bibliaóráját (havonta egyszer), óvónők és dajkák bib-
liaóráját (hetente), és szeptembertől az ifjúsági bibliakört is (két-
hetente).

Missziói Bizottságunk idén két „Szeretetvendégség” elneve-

zésű rendezvényt szervezett – márciusban és novemberben – a 
hit- és erkölcstanra járó gyermekek és családjaik részére, igehir-
detéssel, kiscsoportos beszélgetésekkel, gyermekprogramokkal.

2015-ben három nyári gyermek-táborozásunk is volt, mindhá-
rom Németh Ildikó beosztott lelkész és Szentgyörgyiné Kormos 
Mária testvérünk vezetésével és összesen 85 gyermek részvéte-
lével. 

Nyolcoldalas Kehely című gyülekezeti újságunkat az idén is 
ingyenes szolgálattal hozták létre a munkatársak. Kolos Emőke fő-
szerkesztő szolgálatát Kádár Péter nyomdai munkája és ingyenes 
papír adományozása segítette, a tördelést pedig szintén adomány-
ként Deák Péter végezte. A segítő egyháztagok szolgálatával ne-
gyedévente minden gyülekezeti tag címére eljuttattuk újságunkat, 
on-line változata pedig honlapunkon (www.szre.hu) folyamatosan 
megtalálható volt a templomban elhangzott vasárnapi igehirdeté-
sekhez hasonlóan. De használtuk az e-mailes körlevelek küldését 
is gyülekezetünkben, amely révén gyors és ingyenes közléseket 
tudtunk küldeni.

A régi református temetőt Virág Zoltán presbiter egész éves 
hűséges szolgálatával, valamint a gimnázium két osztályának 
segítségével húsvét és a halottak napja előtt az elmúlt évben is 
rendbe tettük. A templomi orgonálást dr. Bartha Zsolt, dr. Farkas 
Zoltán presbiterek, Bokorné Forró Ágnes egész évben ingyenesen 
végezték, Ferenczi Alpár és Kovács Katalin segítették alkalman-
ként szolgálatukat. Gyermek-istentiszteleteinken szolgáltak: Ballai 
Boglárka, Bartha Erzsébet, Boros Krisztina, Császár Domonkos, 
Csikai Attila, Dragon Tünde, Hajek Zsuzsanna, Kádár Péter, Kádár 
Péterné, Kovács Eszter, Lapis Andrea, Lázár Enikő, Mester Anikó, 
Nagy Emese, Nándori Dorina, Malomsokyné Benkó Ágnes, Szalai 
Lilla, Szegedi Anna, Szegedi Virág, Szentgyörgyiné Kormos Mária, 
Wiesner Vanda.

Idén befejeződött a 270 éves parókia épületének teljes körű fel-
újítása és tetőtér-beépítése, amely munka az év végén még kiegé-
szült a beköltöző héttagú lelkészcsalád elhelyezéséhez szükséges 
átalakításokkal.  Az átépítés, felújítás teljes költsége mintegy 62 
millió Ft-ot tett ki, amiből 27 millió forint jutott erre az évre. Gyüle-
kezetünk tagjai 438.857 Ft adománnyal járultak hozzá a költségek 
fedezetéhez.

Pilisszentlászlói szórványunkban havonta volt református is-
tentisztelet Tímár Pál ny. lelkész gondozásában egész év során, 
kétszer úrvacsorával. Illesse köszönet szentendrei gyülekezetünk-
ben Péntek Sándor és dr. Harmat József testvéreinket, akik sok al-
kalommal végeztek egyházközségünk javára értékes és ingyenes 
segítő munkát. A templomunkban elhangzott igehirdetések egész 
évben kinyomtatva is rendelkezésre álltak Farkas Turánka presbi-
ter jóvoltából – betegek, házhoz kötöttek számára, illetve ajándé-
kozás céljára.

A templom takarítását - az iskolai szünetek kivételével - gimna-
zistáink részvételével szervezte és vezette Pongrácz Zsuzsa test-
vérünk. Az iratterjesztést gondozta Fülöp Zsolt presbiter, a pénztár 
kezelésével Szentgyörgyi Árpád pótpresbiter, az egyházközsé-
gi adminisztrációban Szabó Sándorné presbiter segített. Anyagi 
ügyeinket, számtalan adminisztrációs és sok más teendőnket pe-
dig Sikolya Zsolt gondnok úr intézte, akit év végén köszöntött a 
gyülekezet gondnoki szolgálata megkezdésének 25. évfordulója 
alkalmából. Ingyenes számvizsgálói munkát végzett Somogyi Me-
linda, valamint Szabó Sándorné és Pungor Lászlóné presbiterek, a 
gimnázium szakmai-pedagógiai ellenőrzésével dr. Bárdos László, 
pénzügyi ellenőrzésével pedig Véber Zita és Tomka Alpár pres-
biterek szolgáltak. Az intézményeink fenntartásával kapcsolatos 
számos teendőben, a ránk háruló gondok és feladatok megoldá-
sában sokat segített dr. Szalai Zsolt intézményi gondnok, presbiter 
testvérünk.

Áprilistól Kádár Péter presbiter testvérünk elkezdte diakónusi 

Jelentés a Szentendrei Református Egyházközség 
2015. évi életéről
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Új lelkészek egyházközségünkben
Tavaly szeptemberi számunk-

ban beszámoltunk a megüresedett 
gyülekezeti lelkészi állás betöltésé-
re egyházközségünkben lefolytatott 
lelkészválasztási eljárás akkori állá-
sáról. Az ezt követő eseményekről 
csak most adhatunk tájékoztatást, 
mert bár decemberi számunk meg-
jelenése idején már ismert volt az 
eljárás tényszerű eredménye, de a 
jogorvoslati időszak még nem zárult 
le, és ezért nem tartottuk volna he-
lyesnek már akkor ismertetni azt hírlevelünkben.

A lelkészválasztási eljárás során először lelkészjelölő bizottsá-
gunk tett név szerinti javaslatot a presbitériumnak dr. Harmathy 
András lelkipásztor meghívására. A presbitérium a jelölttel októ-
ber 17-én bibliaóra és beszélgetés keretében ismerkedett meg 
közelebbről, és október 21-én ellenszavazat nélkül döntött a jelölt 
meghívásáról. November 15-én volt a meghívott lelkész bemutat-
kozó szolgálata gimnáziumunk zsúfolásig megtelt kápolnájában, 
amelyet ugyancsak beszélgetés követett. Végül november 22-én 
gyülekezetünk ellenszavazat nélkül dr. Harmathy Andrást válasz-
totta meg lelkipásztorának. A választási eredmény december 14-
ével jogerőre emelkedett. Esperes úr ezzel a nappal állította ki az 
ún. Concessát, amely arra adott engedélyt, hogy a megválasztott 
lelkész január 1-jétől elfoglalja egyházközségünk lelkipásztori állá-
sát. Miután Szénási László nyugalmazott lelkész kirendelése ép-
pen december 31-ével fejeződött be, így a Mindenható gondosko-
dott arról, hogy gyülekezetünk egy napig se maradjon lelkipásztor 
nélkül. Legyünk hálásak végtelen szeretetéért!

Már a jelölési időszakban megismerkedtünk dr. Harmathy And-
rásnéval, aki mindig elkísérte hitvesét a találkozásainkra, és aki 
ugyancsak lelkész. Miután már a lelkészválasztásra készülő pres-
biteri beszélgetéseken felmerült, hogy egyházmegyénk egyik leg-
nagyobb gyülekezetében és két intézményében olyan sok a lelkészi 
feladat, hogy két beosztott lelkészre is szükségünk lenne, presbitéri-
umunk december 20-i ülésén új beosztott lelkészi állás létesítéséről 

döntött, és dr. Harmathy Andrásné 
kirendelését kérte püspök úrtól az 
állás betöltésére. A kirendelés ja-
nuár 1-jei hatállyal meg is érkezett, 
így most már Németh Ildikó mellett 
dr. Harmathy Andrásné is beosztott 
lelkészünk. A részletes feladatmeg-
osztás még most van kialakulóban 
lelkészeink között, de azt már jóvá-
hagyta a presbitériumunk, hogy mi-
után dr. P. Tóth Béla nyugalmazott 
lelkipásztor testvérünk január 31-

ével lemondott gimnáziumunkban betöltött oktatói állásáról, a hit-
tanóráinak egy részét dr. Harmathy Andrásné vegye át.

Isten gazdag áldását kérjük mindhárom lelkészünk munkájára!

 Sikolya Zsolt gondnok

3. oldal
szolgálatát, és mindeddig közel 70 idős, 70 év feletti egyházta-
gunkat látogatta meg a 140-ből, és segített azoknak, akik erre rá-
szorultak.

Lássuk egyházközségünk életét a számok tükrében: esküvőt 
tartott 10 vegyes vallású és 4 tiszta református pár, azaz 28 fő. 
Megkereszteltünk 8 fiút és 6 leányt, valamint 1 felnőtt férfit, össze-
sen 15 főt. Koporsó mellett megálltunk 20 alkalommal, 7 férfi és 13 
nőtestvérünket temettük el. Konfirmált 13 fiú és 12 leány, összesen 
25 ifjú, ezen kívül 1 felnőtt férfi és 2 felnőtt nő, vagyis a konfirmál-
tak száma az ifjakkal és felnőttekkel együtt 28 fő volt. 

Anyagi gazdálkodásunk főbb adatai: egyházfenntartói járu-
lék 9.766.472 Ft, perselyes adakozás 3.768.380 Ft, adományok 
4.238.378  Ft értékben voltak, ez összesen 17.773.230 Ft volt. In-
gatlan örökjáradékból befolyt 10.776.522 Ft, ingatlanbérleti díjak-
ból 8.423.029 Ft. Valamennyi kiadási kötelezettségünknek eleget 
tudtunk tenni, és rászoruló személyeket, valamint egyházmegyén-
ket és közegyházunk különböző misszióit, építkező gyülekezeteit 
anyagilag is támogattuk.

Az év rendkívüli eseményeiről: május végén gyülekezetünk 33 
éven át hűséggel szolgáló lelkipásztora, dr. P. Tóth Béla bejelen-
tette, hogy augusztus 1-től nyugalomba vonul, így presbitériumunk 
fölállított két új és ideiglenes bizottságot, mégpedig a Lelkészvá-

lasztó Bizottságot és a Búcsúztató Bizottságot. Isten iránti őszinte 
hálával mondhatjuk, hogy mind a kettő magasan reményeink fölött 
végezte szolgálatát, hisz október 4-én méltó módon búcsúztattuk 
szeretett lelkipásztorunkat és hitvesét, november 22-én pedig tel-
jes egyetértésben választottuk meg új lelkipásztorunknak dr. Har-
mathy András lelkipásztort, aki héttagú családjával december 30-
án be is költözhetett a gyönyörűen felújított parókiára. Augusztus 
1-től december 31-ig Szénási László helyettes lelkipásztor látta el 
gyülekezetünk vezetését, akinek hitvese rengeteg segítséget nyúj-
tott számára az öt hónap során. 

Isten iránti hálával köszönjük minden testvérünk jó szívvel 
hozott áldozatát, sok-sok segítő munkáját és imádságait. Urunk 
meghallgatta könyörgéseinket, erőt adott, táplált és vigasztalt min-
ket az elmúlt 2015-es esztendőben is. Neki köszönjük a szolgálók 
szeretetét, az igehallgatók, imádkozók és adakozók hűségét. Soli 
Deo Gloria!

Áldott, békés újesztendőt kívánunk minden testvérünknek tes-
ti-lelki jó egészségben és örömben!

Szentendre, 2015. december 31.

Szénási László kirendelt helyettes lelkipásztor

„Éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát 
adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.” Ef. 5,2

Dr. Harmathy András 1969-ben született Budapesten. Villamos-
mérnöknek készült, de időközben elhívást kapott a lelkészi szolgá-
latra, így három év műszaki tanulmány után teológiát kezdett tanulni. 
A budapesti teológián 1998-ban végzett, közben egy évet tanult Lon-
donban is. A budapesti Pozsonyi úti gyülekezetnél kezdett szolgálni 
feleségével, Ágotával együtt, aki szintén lelkipásztor. Innen 2000-
ben kerültek Szigetszentmiklósra azzal a megbízással, hogy egy új 
gyülekezet szervezését kezdjék el az ottani lakótelepen. Így született 
meg a Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Egyházközség, ami 
2006-ban, az önállóvá válásakor megválasztotta lelkipásztorának. 
2006 és 2012 között az USA-beli Seattle-ben, a BGU egyetem leve-
lező doktori iskoláját végezte el nagyvárosi misszió témában. Teoló-
giai doktori dolgozatát a munka teológiájából írta, arról a kérdésről, 
hogy mit tehet egy gyülekezet annak érdekében, hogy az emberek 
munkájukat Isten szolgálataként végezzék. Lelkészi szolgálata mel-
lett a Magyarországi Református Egyház Zsinata által 2012-ben 
életre hívott Egyházi Jövőkép Bizottságának elnöki tisztét látja el.  
Öt gyermekük van, a legidősebb 17, a legfiatalabb pedig 5 éves.
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Egyházalkotmányunk szerint a presbitérium az egyházközség 
vezető testülete, lelki és anyagi életének irányítója. Ennek megfe-
lelően a presbitérium hozza meg gyűlésein az egyházközség lelki 
és anyagi életével kapcsolatos legfontosabb döntéseket. A legtöbb 
ilyen döntésnek év elején kell megszületnie.

A január 31-i presbiteri gyűlés anyagait januárban megtárgyal-
ta a presbitérium missziói és diakóniai bizottsága, gazdasági bi-
zottsága és az intézményi igazgatótanács, majd az anyagok ez 
után kerültek a presbitérium elé. Arra nincs mód, hogy részletesen 
ismertessük a több órás presbiteri gyűlésen elhangzottakat, de a 
következőkben néhány fontos információt szeretnénk megosztani. 
A gyűléseken egyébként bármely egyháztagunk részt vehet, és a 
jegyzőkönyvek is megismerhetők.

A presbitérium elfogadta az egyházközség 2015. évi missziói 
jelentését, és ahhoz kapcsolódóan meghallgatta Kádár Péter dia-
kónus beszámolóját az idős egyháztagjaink körében végzett mun-
kájáról. A legfontosabb információk ezen lapszámunk más írásai-
ban szerepelnek.

Döntött a presbitérium a 2016. évi missziói munkatervről is. Ez 
egy átmeneti munkaterv, amelyet még biztosan felül kell vizsgálni, 
hisz lelkipásztorunk mindössze két héttel a munkaterv elkészül-
te előtt kezdte el szolgálatát köztünk, és még meg kell ismernie 
gyülekezetünk missziói igényeit és lehetőségeit. Addig is főként a 
korábbi missziói programok és diakóniai munkák folytatódnak to-
vább. Különösen szívünkön viseljük a gyermekeknek szervezendő 
nyári táborokat, amelyre presbitériumunk gyűjtés hirdetését hatá-
rozta el. Szeretettel fogadjuk erre a célra a testvérek adományait. 
Az elmúlt évekhez képest újdonság lesz a Skanzenben tervezett 
ökumenikus családi nap, amelynek várható időpontja június 4., 
szombat. Kérjük a testvéreket, hogy ezt már jó előre jegyezzék be 
naptárjukba!

Elfogadta a presbitérium a gimnázium, az óvoda és az egyház-
község 2016. évi költségvetését. Gimnáziumunk mintegy 14 millió 
forintot tervez beruházásokra fordítani, amelynek több mint felére a 
számítógéppark felújításához, bővítéséhez van szükség. Óvodánk 
is közel ilyen értékű beruházásokat tervez. Ezek közül a legtöbb 
ráfordítást a játékok felújítása, bővítése, az esésvédelem megol-
dása és a csoportszobák előtti teraszokra árnyékolók készítése 
igényli. A három szervezet éves költségvetése együtt megközelíti 
az 500 millió forintot, amely komoly gazdálkodási felelősséget ró a 
vezetésre. Egyházközségünk idén csak kisebb felújításokat tervez, 

mivel pénzügyileg még le kell zárnunk a parókiafelújítást, ami több 
mint 5,5 millió Ft kiadást jelent majd.

Ugyancsak a presbitérium döntött a választói névjegyzék elfo-
gadásáról. A mintegy 750 nagykorú gyülekezeti tagunk közül azok 
rendelkeznek választói joggal – tehát például azok szavazhattak a 
lelkészválasztáson –, akik konfirmált reformátusok, és anyagilag 
rendszeresen támogatják egyházközségünket. Sajnos az év végi 
felülvizsgálat során 39 olyan gyülekezeti tagot kellett törölnünk nyil-
vántartásunkból, akik bár korábban bejelentkeztek egyháztagnak, 
de többszöri kérés ellenére sem járultak hozzá egyházközségünk 
fenntartásához. Tavaly év végén megkerestük azokat a gyülekeze-
ti tagjainkat is, akik konfirmációjáról nem állt rendelkezésre biztos 
információ, hogy pontosan tudjuk összeállítani az idei választói 
névjegyzéket. Azoknak a testvéreinknek, akik nem válaszoltak, a 
Kehely mellé egy kis levélkét is tettünk, hogy megadhassák hiány-
zó adataikat.

Kérjük a testvéreket, hogy kísérjék imádságban és segítsék 
egyházközségünk és intézményeink működésének szép rendjéért 
felelős őrállóink munkáját!

Sikolya Zsolt gondnok

4. oldal

Beszámoló a január 31-i presbiteri gyűlésről

Köszönet az 
ajándékért

A szentendrei gyüle-
kezetben öt hónapig tartó 
helyettesítési szolgálatunk 
ideje alatt a Református 
Óvodában az óvónő és 
dadus testvéreinkkel hétről 
hétre együtt kerestük az 1. Korinthus 13. üzenetét a bibliaórá-
kon. Együtt örültünk és adtunk hálát Istennek, amikor a Szeretet 
himnuszából, Isten szeretetének “szivárvány színeiből” újabb és 
újabb szín ragyogott fel számunkra.

Ilyen volt az is, amikor megláttuk, hogy az a szeretet-agapé, 
amelynek eredete attól van, aki maga a SZERETET, találékony 
is tud lenni. Ez jutott eszembe, amikor szolgálatunk befejezé-
sekor a gyülekezet megajándékozott bennünket két üdülési 
utalvánnyal. A Gyulai Gyógyfürdőben elöltött öt nap elmélyítet-
te bennünk ezt az igazságot: a szeretet találékony. Ennél jobb, 
örömet, pihenést, felüdülést és gyógyulást adó ajándékot nem 
is kaphattunk volna a gyülekezettől! Hálás szívvel köszönjük a 
mi Urunknak a gyülekezetben töltött időt és nagyon köszönjük a 
szolgálatunk “jutalmául” kapott ajándékot is.

Szénási László és felesége

Rendelkezés az SZJA 1+1%-áról
Aki személyi jövedelemadót fizet, rendelkezhet annak kétszer 
1%-a felől. Az egyik 1% felajánlásához valamelyik alapítvá-
nyunkat ajánljuk a testvérek figyelmébe:

Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért 
adószáma 19179337-1-13

Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért 
adószáma 18710247-1-13

A másik 1%-kal a Magyarországi Református Egyházat tá-
mogathatják, amelyhez a nyilatkozaton a 0066 technikai szá-
mot kell feltüntetni. Ezzel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy ez 
utóbbi 1% nem ugyanaz, mint amit egyházi törvényeink alapján 
presbitériumunk kér egyháztagjainktól, hogy nettó jövedelmük 
legalább 1%-át szánják egyházközségünk fenntartására. Az 
SZJA 1%-a, amely névtelenül érkezik a Magyarországi Refor-
mátus Egyházhoz, az országos közegyházi intézmények fenn-
tartását szolgálja, míg az egyházfenntartói járulékokból tudjuk 
biztosítani egyházközségünk működését.
A Kehely mostani számához mellékelünk egy olyan rendelkező 
nyilatkozatot, amely a fentiek szerint van kitöltve. Az alapítványi 
1% esetében a gimnáziumi alapítvány adószáma van megjelöl-
ve, de ez lecserélhető az óvodai alapítványéval is. A lap hátol-
dalán megtalálhatók a rendelkezéssel kapcsolatos tudnivalók.
A 2014. évi személyi jövedelemadókból 2015-ben gimnáziumi 
alapítványunk javára 1.294.902 Ft, óvodai alapítványunk javára 
308.037 Ft felajánlás érkezett. A teljes összeget az alapító ok-
iratokban rögzített célra, vagyis a gimnázium, illetve az óvoda 
támogatására fordították a kedvezményezettek. Köszönjük a 
felajánlásokat, és szeretettel várjuk azokat idén is!

Szentendrei Református Hírlevél
Kiadja:  az egyházközség - Cím: 2000 Szentendre Rákóczi út 14. 
Telefon: 06 26 310-524 - Felelõs kiadó: Dr. Harmathy András
Fõszerkesztõ: Kolos Emőke (E-mail: emoke.kolos [kukac] gmail.com)
Olvasói levelek: hirlevel@szre.hu
Tördelõ: Deák Péter • Nyomtatás: Kádár Péter www.digitalisnyomda.net

A kiadványunkban megjelenõ cikkek, írások nem feltétlenül fedik min-
denben a szerkesztõség véleményét, hanem elsõsorban azok 

szerzõinek gondolatait tükrözik.
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GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL

„Ura így szólt hozzá: Jól van, jó 
és hű szolgám, a kevésen hű voltál, 
sokat bízok rád ezután, jöjj, és osz-
tozz urad örömében!" (Mt. 25,23)

Advent utolsó vasárnapján ke-
rült sor Sikolya Zsolt gondnok úr 
szolgálata 25. évfordulója megün-
neplésére a 10 órakor tartott isten-
tisztelet keretében. A presbitérium 
részéről dr. Szalai Zsolt köszöntötte 
gondnok urat és átadta a jelképes 

ajándékot, amely egy bőrkötésű, újfordítású Biblia és egy emléklap 
volt a presbiter és pótpresbiter testvérek által válogatott igeszaka-
szokkal. Ezt követően a jelenlévő presbiter és pótpresbiter test-
vérek kézfogással és személyes szavakkal köszöntötték gondnok 
urat. 

Szénási László lelkipásztor is köszönetet mondott szolgálatá-
ért – külön kifejezve elismerését a helyettesítés során kapott sok 
segítségért és támogatásért, majd imában is hálát adott gondnok 
úr szolgálatáért. A köszöntésre adott válaszban Sikolya Zsolt meg-
említette, hogy 25 éve, amikor elvállalta ezt a tisztséget, egy év 
próbaidőt kért, mert nem volt biztos a saját alkalmasságában… 
Most – immár két és fél évtized után – itt a Kehely lapjain is kérjük 
Isten gazdag áldását gondok úr életére, családjára és szolgálatára!

5. oldal

Sikolya Zsolt gondnok úr 
szolgálata 25. évfordulójának 

ünneplése

2015 áprilisában az a megtiszteltetés ért, hogy felkérést kap-
tam diakóniai munka végzésére dr. P. Tóth Béla nagytiszteletű 
úrtól. Néhány szó a diakóniai munkáról. A diakónia a gyülekezet 
közösségének tagjai felé kifejtett szolgálat. Jakab apostol így szól 
erről (Jak 1, 27): „Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya 
előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságuk-
ban...”

A diakónia nem szociális munka! Nem a testi, hanem a hiányzó 
emberi, lelki szükségletek kielégítésére szolgál.

Miben szenvedünk hiányt? Szeretetben, törődésben, egymás-
ra figyelésben, emberi-társas kapcsolatokban, megértésben, meg-
hallgatásban és néha anyagiakban is. Ezek azok a dolgok, ame-
lyek mentén igyekszem kialakítani a diakóniai munkámat. Ahhoz, 
hogy ezt a szolgálatot megfelelően elláthassam, előtte kerestem 
egy olyan gyülekezetet, ahol jól működik a diakóniai szolgálat. Ez a 
Budai Gyülekezet volt, ahová több alkalommal elmentem, és tőlük 
kaptam segítséget az elinduláshoz.

Dr. P. Tóth Béla tiszteletes úr azt az elvárást fogalmazta meg 
felém, hogy az első időben az idősek látogatása legyen a felada-
tom. Ez kezdetben a 70 éven felüli egyháztagok (jelenleg 145 fő) 
gondjainak, örömeinek, esetleges problémáinak feldolgozásával 
kezdődött.

Mivel idős emberekről van szó, ezért legelőször időpontokat 
kértem a város különböző szociális ellátást biztosító intézménye-
inek vezetőitől. Segítségemre voltak többek között a Gondozási 
Központ, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodája és a Háziorvosi 
Szolgálat munkatársai. Felmértem és összesítettem, hogy milyen 
lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, és azokat hogyan tudjuk 
igénybe venni. Mindezek birtokában megkezdtem a látogatásokat, 
amelyek a mai napig is tartanak.

Mivel dr. P. Tóth Béla lelkészünk bejelentette nyugalomba vo-
nulását, ezért a diakóniai szolgálat egy ideig idősek látogatásában 
merült ki, hiszen az átadás-átvételre való felkészülés vette igénybe 
tiszteletes úr idejét, így nem kerülhetett sor a szolgálat kiterjeszté-
se. Helyettes lelkészünk pedig meg kívánta várni az új lelkészt a 
változtatásokkal. Ennek ellenére heti rendszerességgel konzultá-

ciót tartottam az éppen aktuálisan szolgáló lelkésszel. Ezeken a 
találkozókon beszámoltam az idősek állapotáról, elfoglaltságáról, 
a velük való gondoskodásról, amennyiben szükséges volt, támo-
gatást kaptam a felmerült problémák megoldásához.

Több ízben segítséget nyújtottam a rászoruló testvéreknek 
például a Gondozási Központhoz való csatlakozásban, étkezés ki-
szállításában. Volt olyan egyháztagunk, aki természetbeni juttatást 
kapott: egy köbméter tűzifával támogattuk. Arra is volt példa, hogy 
egyik presbiter testvérünk favágást végzett szolgálatból rászoruló 
egyháztagunknál, mások segítettek református testvéreiknek el-
jutni a vasárnapi istentiszteletekre. Két esetben segítettem ápoló 
személyt találni egyháztagunk hozzátartozójához, egy időszakos 
és egy 24 órás ápoló személyében. Tettem látogatást haldoklónál 
és súlyos betegségben szenvedőnél is.

Istennek hála dr. Harmathy András személyében immár újra 
van állandó gyülekezetvezető lelkészünk, így tovább tudjuk fej-
leszteni a diakóniai szolgálatot. Január folyamán bejelentkeztem 
a Református Szeretetszolgálat Szeretethíd programjába, ahol a 
térségi koordinátori feladatot kaptam. A 2016-os esztendőben a 
Szeretethídra május 20-21-én kerül sor, ahol a későbbiekben meg-
határozandó, elvégzendő hasznos cselekedettel szeretnénk részt 
venni. Erről a Hírlevélben fogjuk tájékoztatni a testvéreket.

A diakónia eszköztárát szeretnénk bővíteni család- és beteg-
látogatással, kórházi látogatással, idős testvérek autóval történő 
szállításával szükség szerint, évente több alkalommal céladako-
zással, jótékonysági akciókkal, vásárokkal. Nagyon fontos lenne 
önkéntes segítőket találnunk, akik indíttatást éreznek arra, hogy 
alkalmanként részt vegyenek a diakóniai munkában. Ehhez szeret-
nénk segítséget kérni azoktól az egyháztagjainktól, akik szívesen 
részt vennének ennek a szolgálatnak a részfeladataiban, termé-
szetesen kinek-kinek képessége és lehetősége szerint.

A jelentkezőket várjuk a diakonus.szre@gmail.com e-mail 
címen, vagy a (30) 952-1972-es telefonszámon, illetve a lelkészi 
hivatalban hivatali időben, munkanapokon keddtől péntekig 17 és 
18 óra között a (26) 310-524-es telefonszámon.

Kádár Péter diakónus

Éves beszámoló a 2015. évi diakóniai munkáról
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A Szentendrei Református Óvoda alapítványának kurátorai 
úgy döntöttünk, hogy idén is – már hetedik alkalommal – megren-
dezzük a gyermekek javára a mostanra hagyománnyá vált Far-
sangi bálunkat.

Gondos szervezés előzte meg az eseményt. Kezdeményezé-
sünket ebben az évben is a fenntartó, a Református Gimnázium, 
az óvoda dolgozói, a szülők, az Asszonykör és városi vállalkozók 
támogatták.

Február 6-án, szombaton a korábbi évekhez hasonlóan közel 
száz fő tisztelte meg az eseményt. A bál vendégeit, köztük új lel-
kipásztorunkat, dr. Harmathy Andrást és feleségét az óvoda ve-
zetője, Bene Andrásné Erika köszöntötte. A jó hangulatról idén is 
a Lombos Music Band zenekar gondoskodott.  A vacsora előtt és 
után pedig műsorral kedveskedtünk a vendégeknek. A népzenész 
Patonai Bátor és testvérei segítségével a bál fergeteges néptánc-
cal folytatódott Rigó Erika néptánc tanárnőnknek köszönhetően. A 
vendégek lelkesen kapcsolódtak be a programba.

A tombola és az árverés idén is nagyon eredményes volt, így 
meg tudjuk valósítani a kitűzött célunkat, amely ebben az évben 
mozgásfejlesztő játékok vásárlása az óvodások számára.

Köszönetet mondunk Földi János igazgató úrnak, aki a helyi-

séget számunkra ebben az évben is biztosította, valamint minden-
kinek, aki bármi módon a kezdeményezésünket támogatta! 

Kádár Péterné óvodavezető helyettes, az alapítvány képviselője

6. oldal

Jótékonysági farsangi bál 
a szentendrei református óvodások javára

Ádámok és Évák Ünnepe a Nemzeti Színházban

INTÉZMÉNYI ESEMÉNYEK

A Nemzeti Színház ifjúsági prog-
ramjai között fontos helyet foglal el az 
Ádámok és Évák Ünnepe középisko-
lás játék, amely országos mozgalom-
má fejlődött az évek során. 

Az elmúlt évben 190 budapesti 
és Budapest környéki diák és tanár 
ünnepelte együtt a Magyar Kultúra 
Napját a Nemzeti Színházban bibliai 
történetek előadásával. A nézőteret 
zsúfolásig megtöltötte a barátok, is-
kolatársak, rokonok serege.

2016. január 29-én az eredeti 
ötlethez tért vissza a színház: a di-
ákok Az ember tragédiáját játszot-
ták el. Idén is egy öttagú zsűri, A. Szabó Magda, Ráczkevei Anna, 
Rideg Zsófia, Seregi Zoltán, Kiss József értékelte a csoportokat. A 
Nemzeti Színház által delegált mentorunk Söptei Andrea művész-
nő volt.

A Szentendrei Református Gimnázium diákjai a Tragédia má-
sodik színét adták elő. E rész a Paradicsomban játszódik, és a 
bibliai bűnbeesés történetét dolgozza fel. Lelkes és tehetséges di-
ákcsoportunk kiérdemelte a zsűri elismerő szavait, ami különösen 
is értékes annak fényében, hogy az intézményünk évek óta nem 
rendelkezik önálló színjátszó körrel.

Az alábbiakban a főszereplők nyilatkoznak a felkészülésről, és 
magáról a fellépésről:

„Nemzeti Színház. Teltházas előadás. Nagyszínpad. El se hi-
szem, hogy mindez velem, velünk történt! Óriási lehetőség volt ez 
számunkra, és egyben kitüntetés is. A művészbejárón való belé-
pés; a neves színművészek öltözői melletti elhaladás (Törőcsik 
Mari, Tompos Kátya, Trill Zsolt, Blaskó Péter…) és a „Művészklub-
ban” rendelt almalé elfogyasztása, miközben két asztallal odébb 
Trill Zsolt szerepre készül… Hatalmas élmény, amelyet sosem fo-
gok elfelejteni. Az előadás pedig kifejezetten jól sikerült, aminek 

mindnyájan nagyon örültünk. Ám azt, 
hogy idáig eljussunk, rengeteg mun-
ka előzte meg. Minden egyes próba 
nagyszerű hangulatban telt el. Min-
den percét élveztük.” (Kelecsényi 
Panni) 

„A sok próba nemcsak mókás 
volt, de remek kikapcsolódás is az 
iskola után. A felkészülés során sok 
új dolgot ismertem meg magammal 
kapcsolatban. A Nemzeti Színházban 
való fellépés pedig már csak hab volt 
a tortán.” (Albert Levente)

„A próbák és az együtt eltöltött idő 
legalább annyira emlékezetes marad, 

mint a Nemzetiben eltöltött napunk és maga a fellépés! »Színésztár-
saim« nem voltak ismeretlenek előttem, így egykettőre meg tudtunk 
nyílni egymás előtt. Sosem felejtem el, hogy ott álltam két almával a 
kezemben a Nemzeti Színház színpadán!” (Damenija Givi)

Sipos Dávid
felkészítő tanár, Szentendrei Református Gimnázium

Hittantáboraink
Ez évben is tervezünk ifjúsági hittantábort konfir-

mált fiataljaink részére, sátras hittantábort a 3-6. osz-
tályosok részére, és napközis hittantábort 1-4. osztá-
lyosok részére. A táborozások időpontjainak tervezé-
se még tart. A pontos dátumokat hamarosan hirdetjük 
a Testvéreknek, illetve közzétesszük honlapunkon is 
(http://szre.hu/hirdetmenyek/). A táborozásokkal kapcso-
latban Németh Ildikó beosztott lelkész tud majd részletes 
információkkal szolgálni.

„Ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre 
jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.” 

Zsid. 5, 8-9

Patonai Bátorék Rigó Erika közreműködésével idén is megtáncol-
tatták a résztvevőket
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7. oldalMÉLYBENÉZŐ

Amikor próbáltam megfogal-
mazni, hogy valójában mit jelen-
tenek nekem ezek az ünnepek, 
életem különböző szakaszai jöttek 
elém. Én is, mint sokan mások, Is-
ten nélküli állapotban születtem és 
éltem gyermek-, ifjúsági-, sőt felnőtt 
életem jó részét. 1952-ben költöz-
tünk Szentendrére, itt jártam álta-
lános- és középiskolába, itt konfir-
máltam, édesapám itt volt presbiter, 
én is itt éltem gyülekezeti életet, de 

sajnos nem tértem meg. Amikor férjhez mentem, Pestre kerültem, 
és bár hetente visszajártam szüleim, rokonaim miatt, de ettől kezd-
ve Isten kimaradt az életemből. 

Sokévi „üresjárat” után egyik osztálytársamon keresztül 1992-
ben Isten megkeresett, így kerültem el egy szentendrei szeretet-
vendégségre. Itt ajándékba kaptam Josh McDowell Több mint 
ács című könyvét, amely gyökeresen megváltoztatta az életemet. 
Megszületett a vágy, hogy Jézus Krisztust kövessem. Ekkor imá-
ban átadtam neki az életemet.

 A hitre jutás nem megy egyik napról a másikra, vannak nehé-
zségei. Egy ágyba kényszerített betegség alatt értettem meg, hogy 
nincs rendben a kapcsolatom Jézus Krisztussal. Joó Sándor ige-
hirdetését olvasva üzentet kaptam: „Én vagyok Jézus, azt akarom, 

hogy élj, és hogy az uralmamat elfogadd magad fölött” (Fil.2,11b). 
Rájöttem, nem tudom kimondani, hogy Jézus az én Uram. A beteg-
ágyon sok vívódás után végre sikerült. Megértettem, hogy Krisztus 
nagyon drága áron, a kereszten kifolyt vére árán vásárolt meg, és 
mentett meg bűneim büntetésétől. Ezért én az Övé vagyok és Ő az 
én Uram! Egyedül Jézus Krisztus áldozatáért lehetek én igaz Isten 
előtt (Róma 5,8-10) és lehetek az Ő gyermeke (János 1,12). Nagy 
kiváltság ez! Felemelő érzés tudni, hogy Jézus Krisztus úgy szeret 
engem, hogy átvállalta helyettem bűneim miatti jogos büntetésemet 
(Kol.2,13-14). Ő az én Megváltóm (Ef.1,7), Megmentőm és Szaba-
dítóm, ezért lehet a húsvét ünnepe számomra az öröm ünnepe.

Krisztus feltámadott – olvassuk, mondjuk, és tudom, hogy ez 
számomra is igaz! Ő az én élő Uram, és Szentlelke által meg is 
élhetem ennek valóságát. Ahogy ígérte, velem van minden napon 
(Máté 28,20b), akár érzem, akár nem. Sajnos vannak időszakok, 
amikor az ember elbizonytalanodik, „kiürül”. Ilyenkor kapaszko-
dom, hogy visszaálljon az a békesség, amelyet csak Ő tud adni 
számomra. (Ef.2,14a)

Zarándokok vagyunk itt a földön, igazi otthonunk a mennyben 
van (Zsid.13,14a; Fil3,20). Ott készített helyet nekünk, hogy ahol 
Ő van, mi is ott lehessünk (Ján.14,3b). Ezt megígérte, és tudom, 
hogy ez így igaz!  Ez a feltámadás üzenete az én számomra is.

Mindezért hálás vagyok Istennek, aki jó tervet készített az övé-
inek.

Hegedűsné Ibolya

Mit jelent számomra a húsvét ünnepe, a feltámadás üzenete?

„Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, 
és vétkeidre többé nem emlékezem.”  Ézs. 43,25

Húsvéti ünnepi rendünk
Konfirmációi vizsga: március 19., szombat, du. 4 óra

Virágvasárnap, március 20.
 de. 8 óra: Istentisztelet
 de. 10 óra: Konfirmációi istentisztelet
 du. 6 óra: Hangverseny a Református Gimnázium 

kápolnájában

Március 22 – március 24., du. 7 óra: Bűnbánati esték

Nagypéntek, március 25.
 de. 10 óra: Ünnepi istentisztelet, úrvacsora
 du. 6 óra: Passio, úrvacsora

HÚSVÉT I. nap, március 27.
 de. 7 óra:  Régi református temető, feltámadást 
  köszöntő istentisztelet
 de. 8 óra:  Ünnepi istentisztelet, úrvacsora 
  (külön-kelyhes)
 de. 10 óra: Ünnepi istentisztelet, úrvacsora 
  (külön-kelyhes)

HÚSVÉT II. nap, március 28.
 de. 10 óra: Ünnepi istentisztelet, úrvacsora

VIRÁGVASÁRNAPI 
HANGVERSENY

2016. március 20-án, vasárnap 18 órakor a
Szentendrei Református Gimnázium 

kápolnájában
a Musica Beata Vegyeskar és az
Új Szentendrei Kamarazenekar 

közreműködésével

Műsor:
J. S. Bach: h –moll szvit

A.Vivaldi: B-dúr kettősverseny oboára és hegedűre
J. S. Bach: Korál a 147. kantátából 
Liszt Ferenc: Nun danket alle Gott

C. Franck: 150. zsoltár
Liszt Ferenc: Tu es Petrus – részlet a Krisztus című 

oratóriumból
J. S. Bach: Ó, Krisztusfő, te zúzott – korál a 

Máté Passióból
Szólisták: Czifra Gergely - fuvola, 

Molnár Eszter Éva - oboa, Schuster Andrea – hegedű
Szotyori Nagy Gábor - orgona

Vezényel: 
Bokorné Forró Ágnes és Wolfné Kovács Zsuzsanna

Belépő: 1500 Ft
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PORTRÉ

Egy hosszadalmas meghívá-
sos lelkészválasztási folyamat vég-
eredményeként 2016. január 1-től 
dr. Harmathy András tölti be egyház-
községünk megüresedett lelkipász-
tori állását feleségével, dr. Harmathy 
Andrásné Sárai Ágotával együtt, aki-
nek személyében egyúttal még egy 
segítő kézzel, egy újabb beosztott 
lelkésszel is gazdagodott gyüleke-
zetünk. A felújított lelkészlakást újból 
megtöltötte az élet: András és Ágota 
öt gyermekével Balázs (17), Dániel 
(15), Attila (12), Károly (10), Júlia (5)  
nem kis szervezésnek köszönhetően 
az óév utolsó napjaiban költözött be a 
parókiára a gyülekezet számos tagjá-
nak önzetlen közreműködésével.

Megtalálták-e már a helyüket 
Szentendrén? Milyenek az első 
benyomásaik a város, a parókai 
új lakóiként? 

Szentendre mindenki szíve csücs-
ke, így természetesen mi is gyakran jártunk ide kirándulni, kikapcsolódni. 
De hogy itt lakni is lehetne, arra nem is gondoltunk soha. Bevallom, kicsit 
álomszerű történet ez… Olyan gyorsan zajlott minden, hogy igazából még 
most sem hiszem el, hogy itt élünk. Gondosan felújított parókia várt ben-
nünket, olyannyira, hogy igazából zavarban is vagyunk tőle. Templom- és 
gyülekezetépítő múltunkból megszoktuk korábban, hogy amit magunk el-
végzünk, abból lehet gazdálkodni. Ha csöpög az eresz, ha beázik a tető, 
ha ránk omlik a vakolat, azt kell megoldani, élhetővé tenni. Ehhez képest 
egy ilyen szépen felújított parókiára beköltözni szokatlan érzés, igazi aján-
dék mindnyájunknak.

Korábban feleségével a Szigetszentmiklós-Újvárosi Református 
Egyházközségben szolgáltak; Ön mint megválasztott lelkipásztor, 
Ágota mint beosztott lelkész. Hogy vezetett az út ideáig, mi vonzotta 
a lelkészi hivatásban?

Gyermekkoromtól a Budapest-Fasori gyülekezetbe jártam. Én tuda-
tosan nem akartam lelkész lenni... Abban a gyülekezetben ugyanis, ahol 
felnőttem, a rendszerváltás előtti években nagyon aktív volt az ifjúsági élet. 
Az akkori gyülekezetben az egyetlen élő közösség mi voltunk – hol lelkészi 
vezetéssel, hol annak ellenére. Ebben a közösségben jutottam hitre és 
szerettem meg Isten szolgálatát mint életformát. Ennek a tapasztalatából, 
és az egyetemes papságról vallott református tanítás alapján született meg 
bennem a „program”, hogy én majd megmutatom, hogy egyszerű gyüleke-
zeti tagként is lehet Istennek szolgálni. Így választottam a villamosmérnöki 
pályát és lettem egyetemi tanulmányaim alatt a BME MEKDSZ-es bibliakö-
rének (újra)alapító tagja. Isten azonban másként döntött felőlem, így nem 
lett belőlem villamosmérnök, mert az Ő hívására felhagytam a „kamaszos 
programommal”, és a műszaki tanulmányok helyett elkezdtem teológiát ta-
nulni. Nem bántam meg, sőt hálás vagyok, hogy „teljes állásban” szólhat 
az életem az Ige szolgálatáról. Kezdettől ez vonzott engem: az Ige szere-
tete, nem valamiféle lelkészi szerep, vagy karrier. Persze nagyon fontosak 
voltak azok a lelkipásztorok és tanárok az életemben, akik hitelesen élték 
meg szolgálatukat. Mint például gyermek és fiatalkoromban a fasori gyüle-
kezet ifjúsággal foglalkozó beosztott lelkészei, akiktől megtanultam, hogy 
az egyház mindenekelőtt anya és szent, vagyis, hogy egyszerre szeretettel 
befogad, gondoskodik és közben Istenre mutat, és Hozzá vezet. A misszió 
iránti elköteleződésem szintén ebből a gyülekezetből indul, hiszen nyila-
dozó szemeim láttára ott alakult meg a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió.

Feleségem, Ágota hamarabb fejezte be a teológiát, mint én, így vele 
együtt váltottam én is gyülekezetet, és lettem tagja a Budakeszi református 
gyülekezetnek, ahová ő mint segédlelkész került. Egy év múlva a Buda-
pest-Pozsonyi úti gyülekezethez kerültünk, ahol a teológia elvégzése után 
1998-ban kezdtem a segédlelkészi szolgálatot. Ágotát váltottam itt, mivel 
akkor ő már első gyermekünket várta.  Innen három év után  kerültünk Szi-
getszentmiklósra, egy „nem létező gyülekezet” lelkipásztori szolgálatára, 

hogy beosztott lelkészként életre 
hívjunk egy új gyülekezetet az ottani 
lakótelepen. Egy átalakított rendőr-
ségi épületben 2000 decemberében 
tartottuk az első istentiszteletet, és 
2006 júniusában már ki is monda-
tott a Szigetszentmiklósi református 
gyülekezet szétválása két önál-
ló anyaegyházközségre. Ekkortól 
már mint a megalakult gyülekezet 
megválasztott, önálló lelkipászto-
ra végeztem tovább a gyülekezet 
építését egészen 2015. december 
31-ig. Különleges élmény volt szá-
momra, hogy láthattam egy gyüle-
kezet születését – ahogy Jézus a 
semmiből összegyűjti az Ő népét, 
ahogy közösséget formál szabadító 
szeretete, ahogy kirendeli minden 
szükségünket: Igében, szeretetben, 
közösségben, munkatársakban, 
anyagiakban. Kiváltság, hogy része-
se, alakítója lehettem ennek!

Januártól nálunk szolgál egy teljesen más életutat magáénak tudó 
gyülekezetben. Hogyan érte a felkérés? Mi érlelte meg, hogy igen 
mondjon rá?

Egyrészt amiért eredetileg Szigetszentmiklósra mentünk, azzal a fel-
adattal elkészültünk. Létrehoztunk egy önálló gyülekezetet, templom is 
épült, és amikor ez az elhívás megtalált bennünket, éppen olyan időszaká-
hoz ért a gyülekezet is, amikor könnyebben elengedhettük egymást. Ágo-
tával már korábban szerettük volna újrafogalmazni a saját szerepeinket; 
a legkisebb gyermekünk is már öt éves, így Ágota is aktívabban szeretett 
volna visszatérni a munkába. Imádkoztunk azért, hogy ha most van itt az 
idő, akkor Isten készítse ezt elő számunkra. De új helyet nem kerestünk 
magunknak. 

És akkor megjelentek a szentendrei lelkészválasztó presbiterek…
Meg kell mondjam, valóban diszkréten dolgozott a bizottság, olyany-

nyira, hogy hozzám csak két nappal előtte érkezett el a hír...Tudtam, hogy 
megüresedett Szentendrén az állás, volt javasolt jelöltem is ide, de eszem-
be sem jutott, hogy akár mi is lehetnénk azok. Meglepetésként ért a fel-
kérés, de így visszanézve Isten készített fel, hogy igent tudjunk mondani. 
Amikor megszólítottak, öröm volt bennem is, és Ágotában is.

Milyen tervei vannak, merre szeretné továbbvinni a szentendrei 
gyülekezet életét?

A mi erősségünk a közösségépítés. Amikor megnéztük a gyülekezet 
honlapját, a Kehely lapszámokat, azt láttuk, hogy itt komoly kiépített in-
tézményrendszer működik. Mi azzal a várakozással jöttünk ide – amit mi 
szeretnénk hozzátenni a meglévőkhöz –, hogy a közösség életét még ak-
tívabbá tegyük. Meglepő, hogy mennyi fiatal van itt az óvódának, gimnázi-
umnak köszönhetően, és ez óriási lehetőség is egyben! Ha el tudnánk érni, 
hogy a gimnáziumba járók otthonuknak érezzék a gyülekezetet és fordítva, 
ez nagyon jó lenne! Intézmény és gyülekezet kapcsolata ugyanis az egy-
házunknak is nagy kérdése.Vannak intézményeink, de abból nem feltétlen 
lesz gyülekezeti tagság. Izgalmas kihívás, hogyan lehet ezt úgy csinálni, 
hogy az intézmény és a gyülekezet kölcsönösen erősítse egymást, és ne 
párhuzamosan, egymástól függetlenül működjön.

Az első benyomásokon már túl vannak, de rengeteg új, ismeretlen 
feladat vár Önökre. Mibe tudtak kapaszkodni ebben a döntések, válto-
zások terhétől hemzsegő időszakban?

Az Úr azt mondja, hogy „Ne félj, mert én veled vagyok!” (Ézs 43:5) – ez 
az az üzenet, ami bátorított az elindulásra, és amibe most is kapaszkodunk. 
Minden mozgásban van körülöttünk, ez az új helyzet a munkánkra, de a 
családra nézve is egy földrengéssel felérő változás – a megszokott helyek, 
emberi kapcsolatok, barátok terén is. Jó tudni, hogy Ő a biztos pont, és ha 
Ő azt mondja, hogy itt van velünk, akkor a tenger is lecsendesedik. 

Kolos Emőke

8. oldal

Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézs 43,5)

Beszélgetés dr. Harmathy Andrással, gyülekezetünk újonnan megválasztott lelkipásztorával elhívásról, 
a szabadító szeretetről és a közösség erejéről
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