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Van-e helyünk Jézus és szerettei számára?
„Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják… És történt, hogy amíg ott
voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba
fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lk. 2:3, 6-7.)
lemnek, kegyelemnek és
A karácsonyi történetet
megértésnek, melyet Isten
olvasva sokszor odáig jumutat az emberek gyöngetunk csak el, hogy megkeségei iránt. Ne marasztald
ressük, kiket marasztalhatel túl hamar azt, aki már
nánk el azért, hogy Jézus
nem hisz Istenben, mert
Krisztusnak ilyen méltatlan
lehet, hogy éppen saját
körülmények között kellett
hidegséged és kapzsisámegszületnie. S így okoljuk
god, középszerűséged és
aztán a római császár és
anyagiasságod, érzékiséudvartartása féktelen kapged és önzésed ölte ki bezsiságát, a betlehemiek és
lőle a hitet.”
a Betlehembe érkezők érA karácsonyi történet is
zéketlenségét és önzését,
azzal az örök emberi maamelynek
köszönhetően
gatartásunkkal szembesít,
nem volt, aki egy vajúdó
hogy szinte képtelenek
kismama és születendő
vagyunk a befogadásra.
gyermeke javára lemonHiszen mit látunk? Néhádott volna saját (vagy sanyak kapzsisága sokakat
játjának vélt) szállásáról.
futásra kényszerít, többen
Pedig ezen az úton sosem
pedig széttárt karokkal azt
jutunk el a történet lényemondják: nincs helyünk
géhez, sőt egyre távolabb
számotokra. Tegyük fel hát
kerülünk attól. Hiszen az
magunknak a kérdést: taelső karácsony története
lán mi is csak kevesekkel
éppen hogy új irányba forés egyre kevesebbekkel
dítja tekintetünket, vagyis
akarjuk megosztani az ünkifejezetten segít szakítatnepünket, az életünket?
nunk azzal a fajta gondolDonatello: Pazzi-Madonna  
Mi is egyre gyakrabban, és
kodásmóddal, hogy mindig
(1422 körül, Staatliche Museen, Berlin)
egyre többeknek mondjuk
a hibásakat, a bűnösöket
keressük és ostorozzuk ahelyett, hogy Jézushoz hasonlóan az élet legkülönbözőbb helyzeteiben: nincs helyünk számotoklehajolnánk, szeretnénk és segítenénk azokat, akik bűnök ra? Mert ha igen, akkor használjuk adventünket Jézus Krisztus
keresésére és befogadására, hiszen ez a kulcsa annak, hogy
sötétségében élnek.
Thomas Merton trappista szerzetes A szemlélődés mag- képesekké váljunk az Ő szeretteinek a befogadására is. Ha
vai című kötetének egy részlete épp erről tanít: „Ne gondold, pedig elindulunk ezen az úton, jó segítség lehet számunkra
hogy azzal mutatod meg Krisztus iránti szereteted, ha gyű- a már eddig is idézett mű, amely az imádság egy fajtájával, a
lölöd azokat, akik a földön ellenségeinek látszanak. Tegyük szemlélődéssel igyekszik megismertetni bennünket. „A szemfel, hogy csakugyan gyűlölik Őt: Ő akkor is szereti őket… lélődés tiszta és szűzies tudás, mely szegény a fogalmakban,
Ha gyűlölöd az Egyház ellenségeit, ahelyett hogy szeretnéd még szegényebb a gondolkodásban, ám képes arra, éppen
őket, annak a veszélynek teszed ki magad, hogy az Egyház szegénységéből és tisztaságából adódóan, hogy kövesse az
és Krisztus ellenségévé leszel. Ő ugyanis ezt mondta: »Sze- Igét bárhová megy is.”
Merton soraival kívánok tehát áldott és békés karácsonyi
ressétek ellenségeiteket!«, és »Aki nincs velem, az ellenem
van.« Ha nem állsz Krisztus oldalán, és nem szereted azo- ünnepeket minden kedves Testvérünknek: „Ha azt akarod,
kat, akiket ő szeret, akkor Krisztus ellen vagy.” Sőt tovább hogy a földön élő Krisztus érzelmei és szándékai töltsék el
is megy: „Ne juss túl hamar arra a következtetésre, hogy az szívedet, ne a saját képzeletedtől kérj tanácsot, hanem a
ellenséged Isten ellensége, csak azért, mert a te ellenséged. hittől. Lépj be a belső lemondás sötétjébe, foszd meg lelkeTalán pont azért az ellenséged, mert nem talál benned sem- det a képektől, és hagyd, hogy keresztjével Krisztus alakítmit, ami Istent dicsőítené. Talán azért fél tőled, mert nyomát sa ki benned Önmagát.”
Németh Ildikó beosztott lelkipásztor
sem leli benned annak a szeretetnek, kedvességnek, türe-
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HÍREINK

A konfirmáció újragondolása
Egyházunkban a konfirmációval kapcsolatban alapviccnek számít a templomtorony denevérmentesítése. Amikor
az egyik lelkész arról panaszkodik a másiknak, hogy denevérek költöztek be a templomuk tornyába, és szeretné onnan valahogy kiűzni őket, a másik erre csak annyit válaszol:
„Nem nagy ügy. Csak konfirmálni kell őket és utána biztosan
eltűnnek!” Valóban ilyen törvényszerű, hogy a konfirmáció
után eltűnnek fiataljaink a gyülekezetből? S ha igen, mit kezdünk ezzel a keserű tapasztalattal?
Olcsó vigasz lenne azzal nyugtatgatni magunkat, hogy a
nyugat-európai protestáns felekezetekhez képest nálunk még
nem is olyan rossz a megmaradók aránya. Éppúgy tévút lenne azt mondani, hogy töröljük el az esküt, és ne kelljen egy
életre elkötelezni magukat a fiataloknak az egyház közösségébe való tartozás mellett. Ezt csak akkor tehetnénk meg, ha
a konfirmációt csupán valami vallási, kulturális képződménynek tartanánk, afféle egyházi nagykorúsági ünnepnek. De a
konfirmációnak elsősorban nem antropológiai, hanem teológiai indítékai vannak: éppúgy kapcsolódik a keresztséghez,
mint az úrvacsorához, csak míg az előbbinek a következménye, addig az utóbbinak az előzménye.
A keresztségből természetszerűleg következik az Isten
népe iránti elköteleződés, hiszen az nem más, mint a Jézus
által nekünk ajándékozott szövetség megragadása, Istennek fölöttünk való tulajdonjogának rögzítése. Azzal, hogy
Őhozzá tartozik életünk, elválaszthatatlanul összefügg az,
hogy egymáshoz is tartozunk. A keresztség felől nézve a
konfirmációt, az következmény: én magam is igent mondok,
azaz elkötelezem magam, vagyis megerősítem – latinosan
mondva konfirmálom – azt, hogy az Úr már igent mondott
énrám. Az úrvacsora felől nézve mindez előzmény, hiszen
azért sorakozom fel magam is az Úr asztalához, áldozatában való részesedéshez, mert már hozzá tartozom, Uramnak és Megváltómnak ismertem fel Jézust. Már meg tudom
vallani, hogy én általa, vele és neki élek.
Önmagunk nyilvános elkötelezésének elhagyásával nem
igazabbak leszünk – „egy hazugsággal kevesebb” –, hanem
mi magunk leszünk szentségeink meghamisítóivá, mintha
bizony részesedni lehetne azokban önmagunk odaszánása
nélkül is. Meggyőződésem, hogy az út nem erre vezet, hanem arra, amerre tartalommal igyekeznek megtölteni a kiürült formákat, amerre azon fáradoznak, hogy súlya legyen
a kimondott szónak, még ha ennek ára is van!
A presbitérium, ezzel összhangban három elvet mondott
ki, amelyet érvényesíteni szándékozik gyülekezetünk konfirmációi gyakorlatában:
1. Az önkéntesség elve, vagyis hogy a konfirmáció
nem lehet sem családi „üzleti” alku („megkapod, ha lekonfirmálsz”), sem gimnáziumi vagy gyülekezeti kötelező elvárás.
2. Az érettség elve, vagyis hogy a konfirmandusnak
képesnek kell lennie önálló döntésre, és ennek érdekében
a tekintéllyel való konfrontálódásra is. Ezért a jelentkezés
életkori alsó határa a betöltött 14. életév.
3. A gyülekezeti közösség elve. Mivel keresztyénnek
lenni életformát jelent és nem csupán dogmatikai tantételek
felmondását, ezért a konfirmandusnak meg kell tapasztalnia

ezt az életformát – szembesülve hitünknek az élet teljességére kiterjedő igényével is. Ennek természetes közege és színtere a gyülekezet közössége. Nem lehet tehát a felkészítést
azonosítani a lelkipásztor és a konfirmandus „különóráival”,
kihagyva abból a gyülekezet aktív szerepvállalását és fordítva, a konfirmandus részvételét a gyülekezet közösségében.
Ezeknek az elveknek a megfogalmazása, de még a megvalósítása sem old meg mindent egy csapásra. Hogy is lenne
ez lehetséges, amikor minden módon Istenünk kegyelmére
utaltak vagyunk! De pontosan a hálás élet az, ami szüntelenül keresi annak a módját, hogy még inkább Istenünk dicsőségére tudjon élni, s hogy ebbe minél többeket meghívhasson, hogy velük és általuk szüntelen növekedjen, erősödjön
hitében. Ha ebbe az irányba haladunk, akkor jó úton járunk!
Harmathy András lelkész

Ifiseink új és önálló szolgálata
Ifiseink bibliakörük megalakulásától fogva végeznek
szolgálatot gyülekezetünkben. Minden olyan eseményünkön, ahol gyermekek is részt vesznek, nagy segítséget
nyújtanak a velük való foglalkozások során. Igazából nem
is tudtunk még tőlük olyat kérni, amire nemet mondtak
volna, így lelkipásztorunk nyári napközis hittantáborunkon – mindamellett, hogy a teljes öt nap során segítették
munkánkat a gyermekek körül – még egy bábelőadásra
is felkérte őket. Ezt sem utasították el, elszántan készültek, és aztán nagy sikert is arattak. Ezen felbuzdulva pedig elhatároztuk, hogy októberi óvodai családi napunkra
már nem hívünk külsősöket bábelőadás tartására, hanem
ifiseinket kérjük fel.

Ifiseink szolgálata az óvodai családi napon

Jó döntés volt! A Jónás és a cet című előadásukról
szülők és gyermekek egyaránt nagy örömmel számoltak be. Ez újabb lendületet adott az addig is lelkes csapatnak, s így lelkészünk egy újabb kérdésére, mégpedig hogy elvállalnák-e a Káposztásmegyeri Református
Egyházközség családi napján való vendégszereplést,
ismét igent mondtak. Fiataljaink új és önálló szolgálata
tehát jó úton halad, büszkék vagyunk rájuk, kérjük tehát a
Testvéreket, hogy hordozzák őket imádságaikban!

Németh Ildikó beosztott lelkész

„Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben.”

Lk. 1:46b-47.
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GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL

Imahármasok
gyülekezetünkben
„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és
megadatik néktek.” (Jn. 15,7.)
Sokszor gondolunk úgy az imádságra, mint egy olyan
automatára, amibe „bedobom” a kéréseimet, óhajaimat, vágyaimat, elmondom ezeket Istennek, és az Ő dolga, hogy
teljesítse azokat, lehetőleg azonnal. A tapasztalatunk persze egészen más, és nem értjük, hogy miért van ez így.
Valamit rosszul csinálunk, vagy Isten nem hall bennünket?
Azt hiszem, ha másként tekintenénk az imádságra, sok
mindent megértenénk. A legfontosabb talán az, hogy az
imádság egy kapcsolatot feltételez – abból a csodából indul ki, hogy Isten megszólított, és a Vele való közösségre hív. Ezt a közösséget gyakorolhatjuk az imádság által;
imádhatjuk Őt, megvallhatjuk bűneinket, hálát adhatunk Isten ajándékaiért, kiönthetjük előtte szívünket, elmondhatjuk
kéréseinket, és könyöröghetünk másokért is. Az imádság
különleges alkalom. Lehet egyszerűen csendben lenni Isten előtt. Lehet énekkel, szavakkal imádkozni. Lehet sírva,
lehet örömmel ujjongva dicsérni őt. Lehet magányosan és
lehet közösségben is.
Másokkal együtt imádkozni persze nem könnyű. Átéljük,
ahogy a torkunkban dobog a szívünk, hogy nem találjuk a
szavakat. De miért fontos mégis, hogy együtt, közösségben
álljunk Isten elé? Mert maga Isten bíztat minket erre, hogy
egy szívvel és egy szájjal dicsérjük Őt, és azt ígéri, hogy
„ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, én
is ott leszek közöttük.” (Mt. 18:20)
Ezért gondoltuk, hogy kezdjünk el rendszeresen közösen imádkozni gyülekezetünkben. De hogyan? Mivel nagy
közösségben nehéz őszintén megnyílni egymás előtt, imahármasokat szerveztünk. Ez azt jelenti, hogy három-négy
ember összefog, és egy általuk megbeszélt helyen és
időpontban minden héten találkoznak azzal a céllal, hogy
együtt imádkozzanak. Nyolc ilyen imahármas kezdte meg
szolgálatát, amelyek hetente, kéthetente összejönnek
imádkozni: egymásért, gyülekezetünkért, az „imakérések”ládában talált kérésekért, iskolánkért, óvodánkért, városunkért, az ország és a világ életéért, mindazért, amit szívükre
helyez az Úr.
Mi történik egy ilyen imaalkalmon? Néhány szóban köszöntik egymást a testvérek, megosztják, hogy éppen mi
foglalkoztatja őket, milyen imatémákat hordoznak magukban. Aztán megbeszélik a közös, gyülekezeti imatémákat,
amit a lelkészek küldenek körbe, és elcsendesedve Isten
elé viszik mindezt – együtt, egy szívvel, egy akarattal. Lehet énekelni, igét olvasni is ezeken az alkalmakon – ezek is

Miért van szükségünk arra, hogy egymásért imádkozzunk?

segítenek Istenhez fordulásunkban. Mivel nem az a célunk,
hogy jót beszélgessünk egymással, hanem hogy hálaadásunkat, kéréseinket, közbenjárásunkat Isten elé vigyük, így
általában fél óra elegendő egy-egy ilyen imahármas-találkozóra.
Október elejétől végzik imaszolgálatukat ezek a kis csoportok gyülekezetünkben, kezdjük felfedezni az imaközösség áldásait, a testvérekkel való találkozás örömét. Isten is
bíztat bennünket, több imakérésünkre adott már választ,
meghallgatta imádságunkat. Havonta egyszer közös imaestre jövünk össze itt a gyülekezeti teremben, hogy mindenki, aki imádkozni szeretne, akár tagja egy imahármasnak,
akár nem, együtt állhasson Isten elé, hogy magasztaljuk Őt,
hogy könyörögjünk, elcsendesedjük.
Az imádság kiváltság, amelyben mindannyian részt vehetünk. Nekünk van szükségünk rá, mint a levegővételre.
Ezért a gyülekezeti közös imádságba bármikor be lehet
kapcsolódni, akár imahármasok formájában, akár egyedül,
vagy a havonkénti imaestek alkalmával. A legfontosabb,
hogy hordozzuk gyülekezetünket, testvéreinket és a körülöttünk élőket, vigyük mindezeket Isten elé. Ő bizonyosan
nem hagyja válasz nélkül imádságainkat.
Harmathy Andrásné, Ágota – lelkész

„Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb
Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled,
aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.”
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intézményi események

Itt van az ősz, itt van újra! Hajrá REFI!
Becsengettek. 2016. szeptember 1., elkezdődött a
2016/2017-es tanév. Ismét gyerekhang tölti be a Szentendrei Református Gimnázium épületét.
Nagy tolongás jellemezte a tanév elején az iskolát. Az
osztályok útra keltek, és a szélrózsa minden irányába elindultak, hogy egy-, két- vagy háromnapos kiránduláson
hangolódjanak rá az iskolakezdésre. Nyugodtan tették ezt,
mivel a tankönyveik már otthon bekötve várták az első igazi
csengőszóra induló tanítási napot.

Ebben a tanévben a szülőket is iskolapadba ültettük.
A szülők iskoláját októbertől januárig minden hónap
első keddjén tartjuk, ahol az érdeklődők a tanárokkal
közösen két szakpszichológus vezetésével a gyermeknevelés és oktatás aktuális kérdéseiről cserélhetik ki
gondolataikat.

A mi iskolánk nem úgy indul, mint egy megfontolt gőzmozdony. Itt bizony száguldás van az első perctől kezdve. Rögtön
a tanév elején az őszi érettségire jelentkezés, majd a szakkörök kiválasztása jelenti az első feladatot. A nagyobb évfolyamokon ilyenkor már jelentkezni kell az országos középiskolai tanulmányi versenyekre is. Az új kilencedik évfolyamosok még észbe sem kapnak, és máris az Iskolai Közösségi
Szolgálat (nálunk RefX) teljesítésére készülhetnek. Komoly
előadásokat hallgathatnak arról, hogyan tudják teljesíteni az
érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges 50 órát.
Máris itt a szeptember vége. Megérkeztek a német diákcserések Verl városából, és tíz napot tölthettek nálunk. A programokat a német tanáraink szervezték számukra. Közben a
testnevelő tanárainknak köszönhetően az iskola csatlakozott
az Európai Nemzetközi Diáknap programjához. Egy délután
a diákoknak lehetőségük volt focizni, kosarazni, sakkozni,
pingpongozni, Rubik kocka-kirakó versenyen részt venni. A
legnagyobb élményt a tanár-diák röplabda mérkőzés jelentette. A német diákok távozását követően pedig másnap megérkeztek a holland csereiskolások is Middelharnis városából.
Velük angol nyelven zajlott a projekt. A programot a nyelvi
tanszék angolszakos tanárainak köszönhetjük.
Október első péntekén hagyományosan a gólyaavatást
szervezzük meg. Így történt ez most is. Hangos kelepelés
közepette került sor az esemény megszervezésére, hiszen
a tavalyiak most fejezték be, az ideiek most kezdték a kelepelést. A rendezvény után megállapíthatjuk, hogy egészen a
szomszédokig elhallatszott, hogy itt bizony új gólyák találtak
fészekre. Szívből kívánjuk nekik, hogy ne csak fészekre,
hanem igazi otthonra is leljenek!

Ifjú gólyáink Tahiban

Rögtönzött határátkelő a gimnázium bejáratánál a Témanapon

Két hetedik osztályunk a Határtalanul program keretében
határon túli magyarlakta településen járt. Ennek a programnak a zárásaként egy Témanapot tartottunk a nemzeti ös�szetartozás jegyében. Ezen a napon már az iskolába jövet
egy határátkelőhely fogadta a diákokat, majd a nap során a
tanórák is ennek a jegyében zajlottak. A két osztály egy kiállítást is készített az erdélyi és horvátországi útjukról. Végül
az egyik húszperces szünetben az iskolaudvaron élőláncot
alkotva énekeltük el az Összetartozás című éneket, amelyet
tavaly az egyik Csendesnapunkon tanultunk meg.
Máté 9:37 juthat az eszünkbe: „Az aratnivaló sok, de a
munkás kevés.”

Közös éneklés az összetartozás jegyében

„Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz,
amit az Úr mondott neki.”
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intézményi események
Mindeközben természetesen méltó módon megemlékeztünk az aradi hősökről és az 1956-os forradalomról is. Ezeken a napokon iskolánk minden diákja ünneplőben van. Így
is kifejezzük tiszteletünket. Az október 6-i megemlékezés
egy kicsit családiasabb, hiszen ilyenkor az osztályok egyenként egy-egy vértanút kiválasztva emlékeznek. Az október
23-i megemlékezés viszont iskolai szinten zajlik. Ebben a
tanévben a 9. a osztálynak köszönhettük a színvonalas műsort.
Ezeken a programokon kívül még számos esemény zajlott iskolánkban, mint például az Olvasás éjszakája, matematikai és anyanyelvi Bolyai-csapatverseny, Áprily-est, tanári kirándulás, próbatűzriadó, városi helytörténeti verseny.

5. oldal
Rendkívüli módon álljon itt ízelítőül egy beszámoló Kovách Benjamin 6. a osztályos tanulótól:
„Október 2-án a 6.a osztály a leányfalui istentiszteleten vett
részt. Korán kellett kelni, mert a próba már 8-kor elkezdődött.
A műsor szavalatokból és ifjúsági énekekből állt. Nagy élmény
volt számomra, hogy trombitával kísérhettem az osztály éneklését. Leányfalun apukám a lelkipásztor, de nemcsak ő, hanem
az egész családom részt vett az istentiszteleten.
Mónika tanárnőn és Réka tanárnőn kívül Igazgató úr is
megtisztelt bennünket jelenlétével. Olyan sok családtag
vett részt az alkalmon, hogy pótszékeket kellett bevinni a
templomba. Végül mindenki elégedett volt a szereplésünkkel. Reméljük, sikerült új refiseket toboroznunk!
A leányfalui asszonyok hatalmas vendégszeretetről tettek tanúbizonyságot. Annyi sütemény volt, hogy meg sem
bírtuk enni. Még jó, hogy a szülők is besegítettek. Sokan
felfedeztük a leányfalui templomkert meredek lejtőit, ami az
egyenruhánknak nem tett jót, de a hangulatunknak annál
inkább!”
Az őszi szünet előtt Léleknyitogató csendesnapot tartottunk. Majd az őszi szünet után az első nagy esemény a
szalagavató; a végzős diákok egészen szeptembertől kezdve erre készülnek. Ilyenkor minden figyelem feléjük irányul.
Gratulálunk a táncaikhoz nekik és a felkészítő tanároknak is!

Az Olvasás éjszakája is sokakat vonzott

Ha ősz, akkor szupplikáció. Ilyenkor az iskola diákjai hagyományszerűen körbelátogatják a Dunakanyar református
gyülekezeteit, és a vasárnapi istentiszteleten hirdetik iskolánkat és kifejezik hálánkat a sok imádságért, támogatásért,
amelyet a gyülekezetek az gimnáziumért tettek, mondtak.

Szalagavató bál a református gimnáziumban

Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, Jézus
Krisztus, taníts, taníts imádkozni (474. dicséret)
Földi János
igazgató
A 6.a osztály szolgálata Leányfalun

„...Áldott óra, boldog óra,
Nagy hitünknek meghozója,
Ajkunk zengő hálaszóra
Nyílik, édes Jézusunk."
(328.zsoltár, 5.vers)
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A kiadványunkban megjelenõ cikkek, írások nem feltétlenül fedik mindenben a szerkesztõség véleményét, hanem elsõsorban azok
szerzõinek gondolatait tükrözik.
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6. oldal

Gondolatok a Bibliakörről

Készülünk és várakozunk

Gyermekkoromban
csak a nagymamákkal „kellett” templomba menni, s
mivel a nagyszüleim katolikusok voltak, így ezen alkalmakkor sok minden elvarázsolt. Az igehirdetéseket
meg sem hallottam, inkább
a rituálékra figyeltem és a
közösen elmondott, elénekelt imádságokra. A nagyik
büszkék voltak rám – és én
is magamra, hogy milyen
„szépen csinálom”, azaz követem a mise menetét.
Amikor elég nagy lettem, hogy elsőáldozó lehessek, hirtelen hatalmas ellenállás keletkezett bennem az egész templom, vallás és
minden „effélével” szemben. Így a Biblia történeteinek ismerete is kimaradt az életemből. Sok év telt el anélkül, hogy közeledtem volna.
De egyszer úgy hat-hét évvel ezelőtt valami megváltozott.
Megszületett bennem egy megmagyarázhatatlan igény, hogy elkísérjem a férjemet és a kislányomat vasárnaponként a templomba.
Először csupán „résztvevő” voltam, később „hallgatóvá” váltam.
Elkezdett mocorogni bennem egy érzés, hogy szeretnék én is a
részese lenni „úgy igazán”, szeretnék én is ide tartozni. Jelentkeztem konfirmációra.
Remek kis csapat gyűlt össze. Béla bácsi vezetésével sokat
tanultunk; beszélgetünk Istenről, Jézusról, hitről, Bibliáról. A vizsga
után még jó párszor összejöttünk a felmerült kérdéseinket megvitatni, megbeszélni. Béla bácsi megtanította, hogy a Bibliát mindig
magunkra értelmezve, és az Ószövetséget az Újszövetség szemüvegén keresztül kell olvasni. Ezen alkalmak sokat adtak nekem,
és ennek kapcsán szép lassan becsatlakoztam az akkor még hetente egyszer délelőttönként tartott bibliakörbe. Itt alkalmam volt
megismerkedni az idősebb korosztállyal, akik befogadtak, és tőlük
tanultam meg, hogy magam is tehetek a közösségért, szolgálhatok, ha mégoly szerényen is.
Mikor András ismét meghirdette a bibliakört, nagyon boldog
voltam, mert a kedd esti időponton már mind a ketten ott tudunk
lenni a férjemmel. Először félve mentem, mert a bibliaismeretem
még mindig erősen hiányosnak mondható. Izgultam, hogy majd
kilógok a sorból, nem tudok majd lépést tartani a többiekkel, akik
valószínűleg sokkal több tudással rendelkeznek, mint én. Kár volt
aggódnom, hiszen ezek az alkalmak nem erről szólnak.
Idén teljesen elölről kezdtük a Bibliát olvasni (így tulajdonképpen mindenki csak most kezdi, ugyanúgy, mint én). Nagyon
szeretem, hogy a felolvasott igeszakaszt, akár sorról-sorra vagy
szóról-szóra is megvitatjuk. Mindenki elmondhatja – és az a legjobb benne, ha ezt valóban sokan teszik meg – a gondolatait, véleményét, személyes tapasztalatait az elhangzottakkal kapcsolatban. Mindez nemcsak azért nagyszerű, mert így megismerhetek
másokat, vagy valaki esetleg egy teljesen másik oldalról világítja
meg a történetet, ami nekem soha nem is jutott volna eszembe,
hanem azért is, mert ez sokszor megerősít a hitemben, helyreigazít, ha eltévednék, vagy „csak” eloszlatja a kétségeimet.
A beszélgetések alkalmával mind jobban megismerjük a többieket,
és ezáltal már nemcsak látásból, de személyesen is ismerni kezdjük egymást. Szeretem ezeknek az estéknek a családias hangulatát. Olyan jó megtapasztalni, hogy bátran elmondhatom, mi jutott
eszembe az elhangzottakról, megkérdezhetem, ha valamit nem
értek. Soha nem éreztem azt, hogy bárki is furcsán nézett volna
rám, ha valamit esetleg másként látok. Természetesen a Tiszteletes úr finom érzékkel tereli mederbe a hozzászólásokat, hiszen
egy általa meghatározott tematikát követünk.
Nagy öröm számomra, hogy a csoport létszáma folyamatosan
bővül, és egyre többen szánják oda magukat és idejüket is, hogy
eljöjjenek. Talán azért is szeretem a bibliakört annyira, mert itt sokkal személyesebb élményben van részem. Bizton állíthatom, hogy
a bibliaköri alkalmak mostanra számomra éppoly fontosságúak
lettek, mint a vasárnapi istentiszteletek.
Sipos-Stefanek Bernadett

Gyülekezetünk tagjai idén is színes zenei palettával szolgálnak
adventben. E lapszám megjelenését megelőzően, november 20án szerveztünk orgonahangversenyt a gimnázium kápolnájában
Fassang László Liszt-díjas, érdemes művész közreműködésével,
aki ezt megelőzően nagy örömünkre a gimnazistáknak interaktív
orgona bemutatót is tartott.
Advent első vasárnapján gyülekezeti énekkarunk szolgált
Forrai Judit orgonakíséretével, ahol Vaughan Williams 100. zsoltár
és Marcello A Teremtő dícsérete című művei hangoztak el.
Advent második vasárnapján orgonazenés istentiszteleten
Balogh Lázár, a Nagyvárad téri Református Egyházközség orgonista-kántora és kórusvezetője a vendégünk.
December 4-én 16 órától kerül sor szintén a gimnázium kápolnájában az Adventi Ökumenikus Kórustalálkozóra, amelyen
a Szentendre keresztyén egyházaiban működő liturgikus kórusok
énekelnek önállóan és összkarban, illetve a közönséggel együtt is.
A következő két advent vasárnapi, 10 órakor kezdődő istentisztelet közül december 11-én Kresz Richárd trombitaművész örvendeztet meg bennünket játékával, 18-án pedig Kádár-Szabó Bence énekel. Szép üzenete vállalásuknak, hogy a Kresz-család két
gyermeke is a Református Óvodába jár, ahol Bence nagymamája
óvodapedagógus. Bence a gyülekezetünkben nőtt fel, a gimnáziumunkban tanult.
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A karácsonyi istentiszteletekre a gyerekek is lelkesen készülnek
A karácsonyi istentiszteletekre is megkezdődtek a próbák; az
énekkar mellett a gyerekek is nagy izgalommal készülnek. Karácsonyi ünnepségükre dalokat tanulnak, a gyülekezeti éneklést pedig a karzatról hagyományosan gyermekzenekar kíséri majd.
Készülünk… Sok zenével, sok próbával, ám csendes, imádkozó szívvel. Először magunkat hangolva, aztán másokat felkészítve. Az Úr eljövetelére várunk, útja elkészítésében nem fáradva.
Jöjj, közénk, kedves Testvérem!
„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy
szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor
Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” (1Pt. 4,10)
Bokorné Forró Ágnes kórusvezető

„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút
szül, és Immánuélnak nevezik majd
– ami azt jelenti: Velünk az Isten.”

Mt. 1:23.
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7. oldal

Mélybenéző

Megerősődés Istenben – Magyar Belmisszió, Biatorbágy
Úgy éreztem, elsodornak a problémák; a hétköznapok
forgatagában
nincs
nyugalmam és már
csak a világnak élek.
Keresztyén
emberként felemésztem magam? Tudtam, hogy
tennem kell valamit…
A város szélén, távol
a zajtól és a világtól,
egyszerű tiszta házak, gondozott kert, és fegyelmezett beosztás, rend várt rám…
Éppen egyszerre három helyszínen szervezték és indították az ingyenes lelki heteket: huszonéves férfiaknak, gyermekeknek és asszonyoknak. Egy anyukával és kisgyermekével
léptem be a fogadótérbe, akik egy részben közösen eltöltött hét
tudatával érkeztek ide. Meglepődtek, hogy ezen az öt napon
nem fogják egymást látni, nemcsak azért mert a gyerektábor
kint van az erdő közepén, hanem mert jobb a lelki fejlődésben
egyedül lenni.
Én is egyedül és idegenül éreztem magam, de már úgy érkeztem, hogy tudtam, így lesz ez jó. Egy református lelkésznővel és varrónővel, és egy katolikus tanítónővel kerültem
egy szobába, ahol épphogy elfértünk. Örültünk, hogy összeismerkedtünk, és hogy az ebédlőben is egy asztaltársaságot
alkotunk majd. Aztán kiderült, hogy ez minden reggel változik.
Így aztán annyi emberrel összeismerkedtem, annyi emberi
sorssal szembesültem, hogy lassan befogadni sem tudtam.
Fiatal lányok életéből tanultam a gyermekeimmel kapcsolatban, idősebbektől a munkahelyi konfliktusokról, párkapcsolatról, arról, hogyan változott meg az életük, amikor Isten szerint kezdtek élni. Hamar úgy éreztem, nem vagyok egyedül.
Az étkezésnél minden szelet kenyér és zöldség ki volt számolva, felesleg nem maradt, ha mégis, azt a vacsoránál elfogyasztottuk. A takarékos, letisztult élet, a szorgos munka látszott a
táborvezetők életében is. Hihetetlen sokat tanultam ezen a téren: egyszerű keresztyéni életet.
A szolgálatban is részünk lehetett: szilvaszedés, befőzés,
teremrendezés, a tapasztaltabbak voltak az asztalfelelősök.
Három lelkésznő és egy hétvezető érkezett velünk erre a
hétre, akik elvállalták az alkalom lebonyolítását. Ők tartották
a reggeli és esti áhítatokat, csoportfoglalkozásokat, délutáni
előadásokat. Minden időnk be volt osztva. Ennek a hétnek a
témája a fegyelem volt. A fegyelmezett hívő élet; fegyelem a tanulásban, tanításban, imádságban, magánéletben, gyülekezeti
életben, szolgálatban. Persze mindez Isten igéjének fényében.
Példaadásuk és nyitottságuk hatással volt mindenkire; ahogy
megosztották hitüket, az életüket, emberi mivoltukat, botlásaikat. Az emberi szívek kitárulkoztak, mertünk bízni egymásban.
Kinek könnyen ment, volt akinek egy hét után sem. Nehéz dolog ez. Nem elutasításban vagy leszólásban volt részem, hanem segítő kezek nyúltak felém. A bibliai tanítások sok mindenre rávezettek önmagammal kapcsolatban.
Az Úrhoz való közel kerülésemben sokat segítettek a
magányos hajnali séták az erdőben és az utána következő

csendesség. A reggeli találkozások az Úrral mindig rámutattak újabb és újabb bűnökre, amiket nem is tudtam, hogy
vannak, vagy éppen nem akartam tudomást venni róluk.
A bibliai igém, amit a hét elején kaptam: „Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.” (Lk.1.53.)
Csak a hét végére tisztult le bennem, hogy miért is kaptam. Tudnunk kell, mi az Úr gazdagsága megismerésének a
feltétele, hogy befogadhassuk gazdag áldását, és a Szentlélek
munkálkodhasson bennünk. Feltétel, hogy az Úr előtt naponta
megüresítsük magunkat.
A naponkénti imádságról mennyit hallottam már a templomban! Mennyire igaz! Ha nem teszed, elveszíted az életed fonalát, vagy saját magad veszed kézbe az irányítást!
Nem volt könnyű ez a hét, komoly belső munkával telt, ami számomra leginkább az Istenben és az emberekben való bizalom
megerősödését szolgálta.
Csak azt kívánom, hogy ilyen lelki élményekért ne kelljen
messzire menni, hogy a templomunk kapuján belépve megtaláljuk azt a lelki közösséget, amelybe a bizalmunkat vethetjük.
E mellett szívből javaslom a biatorbágyi alkalmakat mindenkinek, igazi lelki nagytakarítás gyanánt, lelki tisztulásnak, vagy
éppen lelki ébredésnek.
Paulovics Ágnes

KARÁCSONYI ÜNNEPI
RENDÜNK
Dec. 16., este 6 óra: Óvodások karácsonya
Dec. 17., délután 5 óra: Gyermekek karácsonya
Dec. 18., de. 8 és 10 óra: Istentisztelet – Advent 4.
vasárnapja
Dec. 19-21., este 7 óra: Adventi bűnbánati esték
Dec. 24., du. 4 óra: Gyülekezeti karácsonyest
KARÁCSONY I. nap, dec. 25.
de. 8 óra: Ünnepi istentisztelet, közös kelyhes
úrvacsora
de. 10 óra: Ünnepi istentisztelet, külön kelyhes
úrvacsora
KARÁCSONY II. nap, dec.26.
de. 10 óra: Ünnepi istentisztelet, közös kelyhes
úrvacsora
ÓÉVI istentisztelet: dec. 31., este 6 óra
ÚJÉVI istentisztelet: jan. 1., de. 10 óra, a templomban

„Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét.
Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából.”

Lk. 1:68-69.
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8. oldal

PORTRÉ

Hit és katonaság, avagy
„Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhívatott”
Beszélgetés Dr. Bárdos Lászlóval, gyülekezetünk presbiterével
A Nemzetvédelmi Egyetem Pedagógiai tanszékének
docense, a doktori
bizottság tagja, a
Szentendrei Református Gimnázium
pedagógiai
szakértője. Tanított a
szentendrei katonai
főiskolán, a budapesti Bolyai János
Katonai
Műszaki
Főiskolán, és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen
is, közel húsz éven át. Szabadidejében sportol: röplabdázik,
úszik és fut. Lenyűgözi a klasszikus zene, leginkább Bach és
Beethoven; a Biblia és Hamvas Béla munkássága pedig mindennapi kenyere. A reggelei házi áhítattal indulnak felesége
társaságában, amelyhez előfordul, hogy kisebbik fia, a huszonöt éves Gábor is csatlakozik.
Mesterséged címere?
A katonai főiskola elvégzése után hivatásos katonaként
szolgáltam, majd diplomát szereztem az ELTE filozófia tanári
szakán, aztán a pedagógia szakon is, amelyet végül a doktori
fokozat megszerzése követett. Leginkább tanárnak vallom magam, hiszen majdnem húsz éven át tanítottam, de jelenleg is
kutatom Kemény Gábor munkásságát, illetve különböző egyetemi doktori bizottságoknak vagyok a tagja, ahol a doktoranduszok munkáját értékelem, javaslatokat teszek, amely igen
megtisztelő poszt számomra.
Hogyan egyeztethető össze a hit és a katonaság?
Nehezen. Sokáig küszködtem ezzel a dilemmával, sok
este telt el úgy, hogy lelkiismeret-furdalást éreztem emiatt, és
vágytam egy humánusabb hivatásra. Akkor már a szentendrei református gyülekezet tagjaként az egyik vasárnap dr. P.
Tóth Béla tiszteletes úrtól és feleségétől kaptam meg csodával
határos módon az igei választ. Egyszerűen a kezembe adtak
egy papírt, amelyen ez állt: „Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhívatott.” (1Kor 7., 20). Felszabadítóan
hatott rám ez az ige, szinte szárnyakat kaptam. Nagyon hálás
vagyok, mert ez megerősített, hogy igen, a hit és a katonaság
összeegyeztethető.
Miben változott meg az életed?
Olyan lehetőségeket kaptam, olyan ajtók nyíltak meg előttem, ami csakis Isten tenyerén való „utazással” lehetséges.
Olyan végzettségeket szereztem, amelyek segítségével vágyott álmomhoz, a pedagógiához, tanári álláshoz jutottam a
katonai egyetemen, ahol a katonákat emberséges, pozitív bánásmódra taníthattam. Óráimat legtöbbször igeolvasás előzte
meg, ilyenkor sokszor kértem imádságban, hogy Jézus menjen be előttem az osztályterembe. Ez meghozta a gyümölcsét:
szerettem a hallgatóimat, és ők is szerettek engem.
Mi az, amit szerettél volna átadni azoknak, akiket tanítottál?
Az emberséges bánásmódot, a szeretetet, hogy lehet másképp élni. Sajnos manapság az iskolák kizárólag oktatási intézmények, ahol nagyon kevés idő és tér jut a jellemformálásra, a nevelésre. Tisztelet persze a kivételnek, a Szentendrei Református
Gimnázium például ilyen. Én elsősorban jellemet szerettem volna
formálni, nem pedig kizárólag ismereteket átadni. Persze, hogy
fontosak az ismeretek, de nem jellemformálás nélkül. A jellem az
örök és maradandó érték, a tudás állandóan változik, és mulandó.
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Az áttanított évek során kutatásba kezdtél a doktori cím
megszerzéséhez. Mit kutattál, mi érdekelt a legjobban?
Neveléstörténeti témakörben kutattam és kutatok, Kemény
Gábor életét és pedagógiai munkásságát. Különös, de hosszú
évek óta foglakoztat egy méltánytalanul sokáig háttérbe szoruló író és gondolkodó, Hamvas Béla életműve is. Emlékszem,
1987-ben az ügyeletes tiszti szolgálatom pihenő ideje alatt is
az akkor még kiadatlan műveit böngésztem, és írtam a jegyzeteimet. Szinte nincs olyan hét, hogy ne merüljek el valamelyik
munkájában. A Biblia sorai mellett sokszor használom írásait
gondolkodási alapnak. Annál is érdekesebb volt számomra,
hogy annak a Kemény Gábornak, akit én kutattam, a lánya Kemény Katalin, teljesen „véletlenül” Hamvas Béla felesége volt.
Hogyan kerültél kapcsolatba a hittel és a szentendrei
gyülekezettel?
1993 óta vagyok tagja a gyülekezetnek, ahová baráti közvetítéssel kerültem. Egy Budaörsön élő barátom református
lelkész ismerőse keresztelte meg Attila fiunkat, aki azt javasolta, hogy második gyermekünket, Gábort már Szentendrén
kereszteljük. Ezzel a kéréssel fordultunk a gyülekezet akkori
lelkipásztorához, aki azt tanácsolta, hogy mi szülők konfirmáljunk előbb, hogy megismerjük azokat a keresztyén értékeket,
amelyeket közvetíteni akarunk gyermekeinknek Megfogadtuk,
és először feleségem, utána pedig én konfirmáltam. Egy teljesen új szemlélet és élet vette kezdetét, barátságok születtek,
amelyek a mai napig is tartanak és erősödnek. Az akkori konfirmációs csoportunk több tagjával házi bibliakört alakítottunk,
hogy ezzel is közelebb kerüljünk az Igéhez.
Miért lesz valaki presbiter?
Felkértek a presbiteri szerepkörre, amelyet nagyon megtisztelőnek tartok, így természetesen elfogadtam, annál is inkább,
hiszen katonaemberként mindig is vágytam lelki dolgokkal foglalkozni. Fejlődésem nagy lehetőségét is láttam ebben a szerepben, mivel hiszek az élethosszig tartó tanulás pedagógiájában.
Mi a feladatod a gyülekezetben?
Az igazgatói tanácsban való közreműködésen túl – amelynek során a református gimnázium és az óvoda pedagógiai
programjait véleményezem – presbiteri jegyzői feladatkört látok
el. A presbiteri gyűléseken született döntések, határozatok megfogalmazásában működöm közre rendszeresen.
Mire vagy büszke?
Arra, hogy az ország egyik legrangosabb egyetemén szereztem doktori PhD fokozatot. A honvédségnél nagyon keveseknek
adatott ez meg, amiért nagyon hálás vagyok az Úrnak. Büszke voltam a hallgatóimra az egyetemen és a tanári közösségre, és arra
is, hogy munkám során egyetemi docensi fokozatot értem el. Mégis a legbüszkébb arra vagyok, hogy nem a főnökeim, hanem a hallgatók felterjesztésére elnyertem a kiváló egyetemi oktatói címet.
Miért adsz hálát?
Nagyon sok mindenért. A gyülekezetért, a családomért, a
szüleimért. Mégis ezek közül leginkább a feleségemért, Editért
vagyok hálás, akit az Úr adott nekem társamul. Ő mindig mellettem áll, sokat segít nekem. Hálát adok azért is, hogy amikor a
feleségem súlyos betegségben szenvedett, a rengeteg imádságunkat meghallgatta az Úr, és mára teljesen egészséges. Végül
hálás vagyok, hogy a sok nehézség ellenére megtanulhattam,
hogy végül minden, ami az életemben történt, történik, a javamat
szolgálja. Ehhez talán az az Ige illik a legjobban, amire nagyon
sokszor emlékeztetem magam: „Aki nem szeret, nem ismerte
meg az Istent; mert az Isten szeretet.” (1 Jn., 4., 8.)
Bogátiné Schütz Gabriella
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