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Feltámadás – tényállás és hitvallás
Tamás a mi emberünk. Igazából meglepő, hogy valaki 2000
évvel előttünk egy másik kultúrában és egy másik világképben a
mi szavainkat és gondolatainkat
fogalmazza meg. Tamás velünk – vagy értünk? – küzd az
eligazodásért. Hallja barátainak
szavait, élménybeszámolóit arról, hogy Jézus feltámadt és él,
de nem engedi közel magához
ezeket. Velünk együtt mondja –
vagy értünk?: „Ha nem látom a
kezén a szegek helyét, és nem
érintem meg ujjammal a szegek
helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.”
(Jn 20:25)

Jézus Tamásnak, de minden bizonnyal értünk(!) mondta: „Mivel
látsz engem, hiszel: boldogok,
akik nem látnak, és hisznek.”
(29.v.)

Amíg az ember e találkozás
előtt áll, a fordulat izgatja, annak
hogyanja és mikéntje. Utána
már az a valóság, amit a feltámadás ténye határoz meg. Jézus azon kortársai, akik hittek a
feltámadásban, nem az örökké
tartó személyes életet értették
alatta, nem a lélek boldogságát fenn a mennyben, hanem
Isten helyreállító munkáját. Azt,
hogy az Úr ítéletével eltörli a
gonoszságot, a Gonosszal és
Mitől tény a tény? Mitől valóa gonoszokkal együtt. Azt, hogy
ság az élmény? A vallás nyilváneredeti, teremtésbeli jó terve
valóan más, mint a természettuvégre újra érvényre jut. Tamás
domány. Azon nem csodálkozés kortársai számára Jézus felnánk, hogyha Tamás a kortársatámadása nem azért volt a valóival együtt könnyedén elhinné,
ságon kívüli jelenség, mert nem
hogy valaki feltámadt. Beleillene
értették a „feltámadás fizikáját”,
Albrecht Dürer: Hitetlen Tamás
abba a képbe, ahogy a mi nemhanem mert az ítélet még nem
(1510 körül, fametszet, papír, Szlovák Nemzeti Galéria)
zedékünk tekint a régi korok emsöpörte el a gonoszságot, mert
bereire, lesajnálva őket. Hiszen a
még mindig bezárt ajtók mögött,
mai emberiség „annyival fejlettebb, tudása összehasonlít- félve találkozhatott csak a tanítványi kör. Az individualishatatlanul nagyobb, gondolkodás sokkal kifinomultabb”. De ta, magányos feltámadás értelmezhetetlen volt számukra.
miért okoz Tamásnak nehézséget elhinnie barátai állítását Tamás gyönyörű hitvallása nemcsak egy tévedés beismeJézusról? Miért, hogy ugyanazokat a feltételeket szabja a rését, nem is csak egy tény elfogadását jelenti, hanem a
valóság hitelesítésére, mint amit a mi nemzedékünk vissz- gyönyörködést is Isten bölcsességében. Az új világkorszak
hangoz: „hiszem, ha látom”? Tamás szó szerint azt mondja, elkezdődött, Isten uralma valósággal érvényesül világunkhogy ha empirikusan megismételhető és igazolható a Jé- ban – még ha jelenleg párhuzamosan is fut a meglévő vizussal való találkozás, akkor és csak akkor hajlandó módo- lágrenddel. Az ítélet megtörtént, a végkifejlet elkezdődött, a
sítani a valóságról, a tényekről alkotott képét.
vég elkerülhetetlen, mert az új élet már megjelent!
A következő mondatok, amiket Tamástól hallunk, már
a hitvallás szavai: „én Uram és én Istenem!”. Bárhogy is
szeretnénk közelebb jutni ehhez a fordulathoz, megérteni
mi történt Tamással és Tamásban, miért változott meg számára – értünk? – a valóság és a tény fogalma, hogyan tudja a feltámadást ebbe beilleszteni, nekünk is csak olyan a
feltámadott Jézus megjelenésének leírása, mint Tamásnak
barátai korábbi tanúsága. Ha magyarázattal nem is szolgál a bibliai történet, arra azért felkészít, hogy Jézus ma is
megállhat mellettünk és megszólíthat. Kész vagy arra, hogy
módosítsd a tényekről és a valóságról alkotott fogalmaidat?

Ebben a bibliai értelemben a feltámadásban hinni nem
a tudományos gondolkodásmód végét jelenti, hanem az Istentől elszakadt, ezért megromlott, és ezért halálra is ítélt
élet végét jelenti. Hadd történjen meg bennünk az Élet győzelme, a boldog hitvallással Jézusra csodálkozó, az Őbenne
gyönyörködő élet: én Uram és én Istenem! Aki ezt nem látja,
az még nem él. Aki már látja, az sóvárogva várja a megváltás teljességét: “Jöjj, Uram Jézus!” (Jelenések 22:20)
Harmathy András
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Beszámoló a Szentendrei Református
Egyházközség 2016-os esztendejéről
Gyülekezetünk hosszú távú missziói munkatervét a thes�szalonikai gyülekezet hitének, szeretetének és reménységének
a példája határozza meg.
„Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és
Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a
ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban
volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a
mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül,
aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.” (1Thess 1:7-10)
Ez a levél volt előttünk vasárnapról vasárnapra szeptembertől, és ez a minta lesz előttünk hosszú évekig, ami irányt mutat
és megméri gyülekezeti életünk alakulását.
Az elmúlt év legnagyobb változása, hogy új lelkészcsalád
költözött a parókiára és kezdte meg szolgálatát. A beiktatás
szép rendben zajlott, jó kedélyű és barátságos hangvételű volt;
sokan, sok felől mondtak áldást, és voltak vendégeink is ezen
az ünnepen. Ez az első év, amolyan „mézes év” volt: egymás
megismerésének, nem a nagy terhek és nagy változások vállalásának ideje. Mégis érdemes madártávlatból visszatekinteni,
mi látszik ebből az évből.
Mindenekelőtt az, hogy alapvetően nem változott a gyülekezet élete, nagyjából a szokott ritmusban haladt az év, de azokból a változtatásokból, amelyek megtörténtek, leolvasható már
a gyülekezeti szolgálat új iránya.
1. Továbbra is megvan a Gimnázium – a tanulók száma idén 488 –, és az Óvoda is: ide pedig 108 kisgyermek jár.
Fontos változás viszont, hogy januártól a gimnáziumnak van
iskolalelkésze dr. Harmathy Andrásné személyében.
2. Továbbra is 33 hit- és erkölcstan csoportunk van,
városszerte 310 tanulóval, és négy fakultatív hittancsoportunk
(Ferences Gimnázium, Szent András Általános Iskola, két konfirmációi előkészítő csoport) 43 tanulóval. A Szentendrei Református Óvodában 4 csoportban 108, a Szentendrei Református
Gimnáziumban pedig 16 csoportban 290 gyermek hitoktatását
végezzük. A hittanoktatást végzik: dr. Harmathy András lelkipásztor, dr. Harmathy Andrásné beosztott lelkész, Németh Ildikó beosztott lelkész, valamint szeptembertől főállásban Lázár Enikő. Továbbá Barta Erzsébet, illetve Sebestényné Jáger
Orsolya és Szénásiné Lénárt Zsófia gimnáziumi vallástanárok,
valamint az óvodában Izsóné Kromcsik Ildikó.
Városi szinten összesen 721 diák kapott rendszeres református hittanoktatást 2016-ban, és ebből 25 gyermek iskolai hittanoktatáson is és konfirmációi felkészítésen is részt vett.
3. A vasárnapi gyermek-istentiszteleteket szeptembertől már négy csoportban tartjunk (új csoport: 5-6. évfolyamosok).
Segítőink idén az óvodások között Nagy Emese, Kádár Péterné,
Szentgyörgyiné Kormos Mária, az 1-2. évfolyamosok között Császár Domonkos, Kádár Péter, Kovács Eszter, a 3-4. évfolyamosok
között Malomsokyné Benkó Ágnes, Nándori Dorina, Németh Ildikó,
az 5-6. évfolyamosok között Barta Erzsébet, dr. Harmathy Andrásné, Lázár Enikő.
4. Az eddig havi egyszer tartott kedd esti bibliaóra heti
rendszerességű lett, és körülbelül háromszor annyian vesznek részt rajta. Lett egy plusz bibliakör is, szerdán 8 órától, a
tavalyi felnőtt konfirmandusokból. Az ifjúsági bibliakör kéthetente volt tavaly, idén minden héten megtartjuk, és körülbelül
kétszer, háromszor annyian járnak. Lett imaközössége is a

gyülekezetnek; nyolc csoportban találkoznak a testvérek hármasával-négyesével minden héten. Az óvónők és dajkák heti
bibliaköre mellett idéntől már tanári bibliakör is indult. A presbiterek pedig idén már nemcsak presbiteri ülésekre jöttek
össze, hanem bibliaóráik is voltak.
5. Az asszonykör továbbra is havi rendszerességű.
Az asszonykör idén is rengeteg szolgálatot végzett: a Kehely
borítékolását, az úrvacsorai tennivalókat (vasalás, töltögetés,
mosogatás) stb. Az idei karácsonyi csomagok száma a 70 év
felettieknek 165 db, a gyermekeknek 250 db volt.
6.
Diakónusunk, Kádár Péter szolgálatát is ki kell emelnünk: bekapcsolódtuk a Szeretethíd országos rendezvénysorozatba, és a karácsonyi dobozos élelmiszergyűjtésbe is – közel
1 tonna áruval.
7. A gyülekezet zenei élete is a szokott kerékvágásban
haladt. A komolyzenei koncertek közül Fassang László orgonaimprovizációja emelkedett ki. Fontosak voltak a virágvasárnapi
és az adventi zenei szolgálatok is – köszönet ezért az énekkarnak és a közreműködő zenészeknek. Külön köszönet a zenei
bizottság tagjainak, illetve a gyülekezet kántorainak, akik önkéntesen végezték hétről hétre az éneklés kíséretét: Bokorné
Forró Ágnes, Farkas Zoltán, Bartha Zsolt testvérünknek!
8. Idén is rendre és időben megjelent a Kehely, Kolos
Emőke főszerkesztő munkájának köszönhetően.
9. Az események közül az ökumenikus családi nap, a
pünkösdi gyülekezeti nap, illetve a hittanos- és a biciklis ifis tábor
emelkedett ki – köszönet érte a megannyi szervezőnek. Még az
év végén is elevenen él bennünk ezek emléke, áldásaik.
10. Egyházközségünk élete a számok tükrében: esküvőt
tartott 5 vegyes vallású és 4 tiszta református pár, azaz 18 fő.
Megkereszteltünk 5 fiú és 7 leány gyermeket, valamint 1 felnőtt
nőt, összesen 13 főt. Koporsó mellett megálltunk 24 alkalommal,
17 férfi és 7 nőtestvérünket temettük el. Konfirmált 12 fiú és 11 leány, összesen 23 ifjú, ezen kívül 1 felnőtt férfi és 5 felnőtt nő, vagyis a konfirmáltak száma az ifjakkal és felnőttekkel együtt 29 fő volt.
11. Az anyagiak közül a következő számokat érdemes kiemelni:
Bevételek közül:
egyházfenntartói járulékok:
10.330.653 Ft
perselyes adakozás:
4.430.730 Ft
adományok:
4.932.202 Ft
ingatlan örökjáradék:
10.941.454 Ft
ingatlanbérleti díjak:
4.551.562 Ft
Kiadások közül:
felújítások költségei:		
8.796.236 Ft
12. Végezetül köszönettel tekintünk vissza presbitereink hűségére, gondoskodására és odaszánt idejére! Külön is
köszönjük Szabó Sándorné iktatási, Bárdos László presbiteri
jegyzői munkáját, Nagy Domokos és Virág Zoltán műszaki, karbantartási segítségeit, pénztárosunknak Szentgyörgyi Árpádnak és a könyvelőnknek Szentgyörgyi Árpádné Kormos Marikának odaadó szolgálatát! Legvégül pedig köszönjük Sikolya
Zsolt gondnok úrnak a mindenre kiterjedő figyelmét és csendesen végzett hatalmas munkáját!
Hálával tekintünk vissza erre az esztendőre, mert Urunk
gondoskodó szeretete őrzött és gyarapított bennünket –
övé ezért minden dicsőség!
Harmathy András
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Köszöntő

Gondolatok az imahármasokról

Belépve a templomunkba a fejem önkéntelenül is balra, az oszlop
előtti padra fordítom, és szememmel még mindig keresem Madarász
Lajos bácsit és feleségét, Éva nénit,
pedig jól tudom, hogy lassan tíz éve
Debrecenben élnek. Akkoriban tőlük vette át a férjem az iratterjesztés
szolgálatát. Lajos bácsi nemcsak
presbiterként és a könyveknél szolgált, hanem temetéseken is énekelt.
Van még egy szép apropója, hogy
mostanában még többet gondolok
rájuk. Nevezetesen ez év január 26-a, amikor Lajos bácsinak
épp a 90. születésnapja volt!
Visszapörgetve az éveket, Gál Gyula bácsi arca is
feldereng, aki – talán emlékeznek a Testvérek – gyülekezetünk
presbitereként
mindig mosolyogva, nagy
szeretettel és nagy puszikkal
fogadott bennünket a templomajtóban. Súlyos kerékpáros
balesetéből felépülve is első
útja a templomba vezetett.
Sajnos a sérült lábai néhány
éve már nem engedik, hogy köztünk lehessen, de tudom, hogy
a mai napig imádságaiban hordoz bennünket. Neki december
27-én volt a 95. (!) születésnapja.
Drága Lajos bácsi, drága Gyula bácsi! Isten éltesse mindkettőjüket, és gazdag áldásával tegye örömtelivé mindennapjaikat!
A szentendrei gyülekezet nevében, szeretettel:
Fülöpné Marian

Önkormányzati
támogatás az
óvodának és a
gimnáziumnak

Aki személyi jövedelemadót fizet, rendelkezhet annak kétszer 1%-a felől. Az egyik
1% felajánlásához valamelyik alapítványunkat ajánljuk a testvérek figyelmébe:
Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért, adószáma: 19179337-1-13
Alapítvány a Szentendrei Református Óvodáért, adószáma: 18710247-1-13

ta a tavalyi évben egyszeri támogatást nyújtott két szentendrei református intézménynek.
A Szentendrei Református Óvotott
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Szentendrei Református Gimnáziumnak pedig 300 ezer forintot adományozott a reformáció évfordulója
alkalmából rendezett művelődéstörténeti és képzőművészeti vetélkedősorozat lebonyolítására.

Merj hinni, merj kérni! Az imakérést, imakéréseket is „meg
kell tanulnunk”.
Nehéz volt elfogadnom, hogy mint cselekvő ember, ne abban bízzak elsősorban, amit kigondolok, létrehozok vagy megteszek, hanem abban, hogy az első számú segítségem, irányítóm az imádság, az imádságon keresztül pedig a közvetlen
kapcsolatom az Úrral. Nehéz volt összekapcsolnom a mindennapi életemet és az imádságot.
Sokat segített egy katolikus szemináriumon az az egyszerű
gesztus, amikor elém tettek egy üres papírlapot és egy ceruzát,
hogy írjam le azt, amit akkor éppen elmondanék Jézusnak. Akkor, ott megdöbbentett annak a lehetősége, hogy személyesen
beszélgethetek vele. Akkor, ott egyszeriben „leesett a tantusz”,
hogy mennyire méltatlan vagyok erre a személyes beszélgetésre. Akkor, ott mégis örömöt és hálát éreztem, hogy ebben az
állapotomban is meghallgat engem az Úr.
Merjük hinni, hogy az egyszerű, hétköznapi imádságos szavaink is méltóak arra, hogy beszélgessünk Jézussal; ezekkel a
szavakkal is hittel kérhetünk. A gyermekeinknek is megtanítunk
sok fontos dolgot; az Úr is tanít minket mindennap, tanít minket
a Bibliában található igékkel. Csak gondoljunk bele, hogy mit
éreznénk, ha gyermekeink egy napig, egy hétig, egy hónapig
nem szólnának hozzánk, nem vennének tudomást rólunk.
Az imádságban kérhetünk segítséget! Legyen bátorságunk
használni a templomban kihelyezett imakérések-dobozt is, mert
így a gyülekezetünk imacsoportjai is hétről hétre közösen viszik
Jézus elé kéréseinket, kétségeinket, gondjainkat, örömeinket,
hálánkat. Ha úgy érzed, hogy a te „orrod alá is oda kell tenni”
az üres papírlapot, akkor merj hinni, merj kérni!
Fülöp Zsolt

Rendelkezés az SZJA 1+1%-áról

Szentendre Város Önkormányza-

dának

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek,
és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.
Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál,
és a zörgetőnek megnyittatik” (Mt 7, 7-8.)

A másik 1%-kal a Magyarországi Református Egyházat támogathatják: ehhez a
nyilatkozaton a 0066 technikai számot kell feltüntetni. 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 Református Egyházhoz, az
országos közegyházi intézmények fenntartását 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 megjelölve, de ez lecserélhető az óvodai alapítványéval is. A lap
hátoldalán megtalálhatók a rendelkezéssel kapcsolatos tudnivalók.
A 2014. évi személyi jövedelemadókból 2015-ben gimnáziumi alapítványunk javára
1.471.468 Ft, óvodai alapítványunk javára 349.801 Ft felajánlás érkezett. Mindkét
kedvezményezett a teljes összeget az alapító okiratokban rögzített célra, vagyis a
gimnázium, illetve az óvoda támogatására fordította.
Köszönjük a felajánlásokat, és szeretettel várjuk azokat idén is!
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GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL

TÁBOROK 2017.

Luther-futás

VÁROS - BIBLIA - GYÜLEKEZET - ISKOLA
Gyülekezeti tábor – 2017. augusztus 6-11., Sárospatak
A Szentendrei Református Egyházközség a reformáció
500. évfordulójához kapcsolódóan 2017. augusztus 6. és 11.
között családos gyülekezeti tábort szervez Sárospatakon.
Táborunk célja az együttlét, a kapcsolatépítés, az Istenre figyelés, a hitbeli növekedés. Mindezek mellett felfedezzük Sárospatak, Gönc, Vizsoly egyházi értékeit, beleértve az eredeti
vizsolyi Bibliát is.
Táborunk Sárospatakon, a Református Kollégium történelmi épületében lesz. Délelőttönként közös programjainkat
korosztályos bontásban, külön a felnőtteknek, fiataloknak és a
gyerekeknek tartjuk.
Már elnyert pályázati forrás révén a szállás túlnyomó részt
ingyenes lesz, továbbá támogatás is kérhető nagycsaládosoknak, rászorulóknak egyházközségi hozzájárulás és adakozás
révén. A részvételi díj felnőtteknek 20.000 Ft, gyerekeknek
15.000 Ft.

Tavaly egyházközségünk sikeresen vett részt a Református
Szeretetszolgálat Szeretethíd jótékonysági programján. Idén
május 19-20-án ismét lesz Szeretethíd, ahol a Reformáció
500 emlékévhez kapcsolódva fogunk többek között részt
venni. LUTHER-futás néven május 20-án, szombaton
a

Dunakorzón

jótékonysági

futóversenyt

szervezünk,

amelyen a táv a gyermekeknek 1517 méter, a felnőtteknek
pedig 3034 méter lesz. A nevezési díjból befolyt összeggel
a Bárczi Gusztáv Általános Iskola halmozottan sérült
gyermekeit kívánjuk támogatni. Segítők jelentkezését várjuk
a lelkészi hivatalban, a gimnáziumban, az óvodában vagy
a diakonus.szre@gmail.com e-mail címen, illetve a 30/9521972-es telefonszámon Kádár Péternél.

Jelentkezni 2017. április 30-ig hivatali időben (hétfőn és
szerdán du. 2-től 4-ig, csütörtökön du 5-től 6-ig) a lelkészi hivatalban, illetve istentiszteletek után lehet.
A jelentkezési lap április 3-tól letölthető a http://szre.hu/ honlapunkról.

Kincskereső napközis tábor a templomnál
Június 19-23. között
A gyülekezetünkhöz tartozó gyermekeket hívjuk erre a táborra
az 1-4. osztályos korcsoportból. A tábor hétfőtől péntekig, naponta 8-16 óráig tart. Részvételi díj: 10.000 Ft.
További információk a honlapon. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet.
Ifjúsági tábor – Július 3-9. között
A tavalyi évhez hasonlóan gyülekezetünk fiataljaival együtt
táborozunk egy hétig. A táborról bővebb információt kapni és
jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet.

„Mert a keresztről szóló beszéd
bolondság ugyan azoknak,
akik elvesznek, de nekünk, akik
üdvözülünk, Istennek ereje.”
I.Kor. 1:18.

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

A kiadványunkban megjelenõ cikkek, írások nem feltétlenül fedik mindenben a szerkesztõség véleményét, hanem elsõsorban azok
szerzõinek gondolatait tükrözik.
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Tavaszi zsongás a Református Gimnáziumban
Bőséges program várta a gimnázium diákjait a 2017-es év
elején. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy mindezekhez megadta
az erőt!
A téli szünet után az énektanári szakon változás következett
be: Körösmezei-Varga Zsuzsanna tanárnő helyettesítésére
Albertné Bereczky Éva tanárnő, gyülekezeti tagunk érkezett,
akit nem kisebb feladat várt, minthogy megszervezze a két
hét múlva esedékes újévi koncertet. Ebben a kihívásban
nem maradt egyedül: Bokorné Forró Ágnes és Bokor György,
gyülekezetünk tagjai nagy segítséget nyújtottak az esemény
megszervezésében és lebonyolításában. Sajnos az időjárás
nem támogatta a rendezvényünket, mert aznapra az egész
utca jégpályává változott, így kevesen jöttek el a rendkívül
színvonalas rendezvényre.

Újévi koncert a gimnázium kápolnájában
Ekkor már az egész iskola a félévzárás lázában égett.
Diákjaink igyekeztek az utolsó javítási lehetőséget is
kihasználni. Ennek eredményeként az iskola tanulmányi átlaga
4,39 lett, ami megegyezik az előző évivel. Diákjaink közül 116an kitűnő vagy jeles rendű eredményt értek el. Ez a diákság
24%-a. Soli Deo Gloria.
2017-ben a reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük, így
számos rendezvény lesz ezzel kapcsolatosan az iskolában.
Tanáraink „Hitkeresők és hitújítók …” címmel kistérségi
versenyt hirdettek meg a Dunakanyar valamennyi általános és
középiskolájának, illetve a Szentendrei Református Gimnázium
Kárpát-medencei testvérintézményeinek. A többfordulós
versenysorozat két tanéven átívelve 2017 márciusában
kezdődik és 2017. október 14-én ér véget. A versenysorozat
egyes versenyeit egyéni versenyzők és/vagy csoportok, illetve
a műveltségi vetélkedőt csapatok részére hirdettük meg két
kategóriában: a 6-8. évfolyam és a 9-11. évfolyam tanulói
számára. A vetéledők között szerepel plakátkészítő verseny,
digitális fotópályázat, képzőművészeti pályázat, logókészítő
verseny, több kategóriás énekverseny, valamint komplex
művelődéstörténeti csapatverseny. A versenysorozat részletes
kiírása iskolánk honlapján (www.szrg.hu) olvasható. Külön
öröm, hogy az iskola a program lebonyolítására sikeresen
pályázott – a pályázatot a Reformáció Emlékbizottság nevében
az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg, amelyen
800 ezer Ft-ot nyertünk. A versenyt Szentendre városa is
támogatja.
Az emlékév első eseménye iskolánkban a Bibliaolvasó Nap
volt, amelynek keretében egy Kárpát-medencei programhoz
csatlakoztunk. Ezen a napon a csatlakozó hatvankilenc

református iskola diákjai előre egyeztetett felosztás szerint
végigolvasták a Bibliát. A nekünk jutott bibliai részeket
iskolalelkészünk szétosztotta az osztályok között, akik egy adott
időpontban osztályfőnökeik vezetésével egyszerre olvasták el
a szöveget.
A tavasz egyik nagy eseménye idén is a felvételi volt. Közel
130 kisdiák jelentkezett iskolánkba. Központi kompetenciaalapú írásbeli dolgozatot kellett írniuk magyar nyelvből és
matematikából, ezt követően szóbeli beszélgetés keretében
ismerkedtünk hitéletükkel és személyiségükkel. A verseny nagy
volt. A döntést nagyon nehéz ilyenkor meghozni, hiszen minden
jelentkező fontos számunkra. Sok sikert és Isten áldását kérjük
minden felvételiző diák életére!
A felvételizők mellett a másik szemünk már a végzősökre
tekint, akik két érettségi vizsgabizottság előtt fognak számot
adni a tudásukról. Az érettségizők körét az idén is sok
előrehozott érettségi növeli. Mindent beszámítva májusban
és júniusban közel 300 vizsga lebonyolítására kerül sor
iskolánkban. A tanárok próbaérettségi íratásával is igyekeznek
segíteni a vizsgára készülőket. Ezen alkalmak lehetőséget
adnak a hiányosságok feltárására és pótlására. Sok sikert
kívánunk minden vizsgázónak!
A szokásainknak megfelelően a diákpresbitérium januárfebruárban új elnököt választott. A következő egy évben
Fogassy Fatime 10.a osztályos tanuló vezeti a diákságot. A
leköszönő elnök Benkő Fanni a 11.b osztályból, akinek hálásan
köszönjük a munkáját, az új elnöknek pedig sok sikert kívánunk.
A farsangi ünnepségünk az idei tanévben is színes kavalkád
volt. A diákok az álarcos felvonulás mellett sok nagyszerű
programon vehettek részt, amelyet hagyományosan most is a
7. évfolyamosok szerveztek meg, a program lebonyolításában
pedig a tanárok nagy segítséget nyújtottak.

Farsangi felvonulás a tornacsarnokban
Húsvétig két izgalmas témahét vár ránk. Az egyik a pénzügyi
tudatosságról szól, a másik a digitalizáció kereteiben zajlik.
Emellett diákjaink mestermunkákat készítenek, amelyeket
májusban lehet majd megtekinteni. Valamint diákjaink
két kisebb csoportja Hollandiába utazik a hagyományos
cserekapcsolat ápolására. OKTV-s diákjaink már az országos
döntőre készülnek. Az iskola jó úton halad, hogy az Új
Nemzedék Központ Minősített Tehetséggondozó Műhely címre
kiírt pályázat minősítési eljárásának keretében nyerjen. Jó
hír, hogy a helyszíni minősítő ülésen maximális pontszámot
kaptunk. Izgatottan – a tavaszi zsongás közepette – várjuk a
végső döntést.
Isten áldja meg a Szentendrei Református Gimnáziumot!
Soli Deo Gloria.
Földi János igazgató
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Jótékonysági farsangi
bál az óvodában
Február 25-én – az előző évi sikereken felbuzdulva –
ismét megrendezésre került a Szentendrei Református Óvoda
jótékonysági farsangi bálja.
Hosszú készülődés előzte meg a rendezvényt; aki
tudott, részt vett benne valamilyen formában: felajánlásban,
támogatói jegyek vásárlásában, szervezéssel kapcsolatos
segítségnyújtásban, amit ezúton is köszönünk.
A bál este 7 órakor kezdődött, és szépen gyülekeztek a
vendégek. Ez idő alatt megtekinthetők voltak az este folyamán
árverezésre kerülő tárgyak és a tombola nyereményei.

Meghitt beszélgetések helyszíne is lehet ilyen
alkalmakkor az Áprily terem
Miután mindenki megérkezett és elfoglalta a helyét, Kádár
Péter köszöntötte a vendégeket és felkérte Bene Andrásné
Erikát, az óvoda vezetőjét, hogy nyissa meg a bált. Ezután
következett Keresztes Nagy Árpád és Fabók Mariann
előadása. Vacsora után Rigó Erika néptánc oktató táncoltatta
meg a vendégsereget. Az árverés és a tombola után hajnali két
óráig tartott a mulatság. A zenét ebben az évben is a Lombos
Music Band szolgáltatta.

Jótékonysági garázsvásár
Kedves Gyülekezeti tagok!
Jótékonysági vásárt rendezünk a gimnáziumban
2017. április 22-én 9 és 12 óra között. Az összegyűjtött
támogatással a pilisszentlászlói reformátusok közösségi
helyének megteremtését segítjük.
A vásár sikeres lebonyolításához tárgyi felajánlásokat
kérünk és várunk, amelyeket 21-én 16-19 óráig veszünk át
a gimnázium aulájában.
Ezek lehetnek feleslegessé vált, jó állapotban lévő:
• ruhaneműk (gyermek, női, férfi)
• játékok, sporteszközök
• konyhai és lakásfelszerelési tárgyak
• csecsebecsék
• táskák, cipők
• könyvek
Ami nekünk megunt, másnak kincset jelenthet! Úgy jótékonykodhatunk, hogy közben megszabadulunk a felesleges
holmijainktól.
Ezen kívül a lebonyolításhoz szorgos kezekre is szükségünk van: pénteken 18-20 óráig, szombaton 8-12, illetve
11-13 óráig; az utolsó időpontnál erős férfikezekre is nagyon számítunk!
A szolgálatra jelentkezni Fülöpné Mariannál személyesen
vagy a 20/226-4533-as telefonszámon, illetve Varnyú Böbénél személyesen vagy a 30/604-5354-es számon lehet.
Szeretettel hívunk Mindenkit, akár hoz, akár visz,
vagy mindkettő! Legyünk aktív támogató részesei a refis
garázsvásárnak!

Szentendrei Tavaszi Fesztivál

VIRÁGVASÁRNAPI
HANGVERSENY
2017. április 9-én 18 órától a Szentendrei Református
Gimnázium kápolnájában
WOLFGANG AMADEUS MOZART
D-DÚR MISSA BREVIS KV 194.
Közreműködik a Musica Beata Kórus

Össztánc az óvodai bálon
Az est folyamán befolyt bevételből az óvodás gyerekek
részére kis motorokat, rollereket, futó kerékpárokat, tricikliket
és kerékpárokat vásároltunk.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, reméljük, jól érezték
magukat, és jövőre újra megtisztelnek jelenlétükkel.
Kádár Péterné
óvodavezető-helyettes, az alapítvány képviselője

és az Új Szentendrei Kamarazenekar.
Karvezető: Bokorné Forró Ágnes
Koncertmester: Schuster Andrea
Vezényel: MEDVECZKY ÁDÁM Kossuth-díjas karmester
Belépő: 1500 Ft
www.szentendreprogram.hu
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Mélybenéző

Kereszt-kérdések
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Mt. 28., 19.)
Éveken át igen erőteljesen talált szíven, és foglalkoztatta a gondolataimat
ez a felszólítás. Megszólításnak éreztem, de mindig
ott visszhangzott bennem
a kérdés: Igen Uram, de
hogyan?
A válasz egy meghívásban talált rám, amelyet
elfogadva a szentendrei
Alpha-kurzuson
vettem
részt, és lettem segítő éveken át. Ebben az evangelizációs szolgálatban megélhettem azt a csodát, hogy
Isten munkatársaiként lelkeket tudunk Őhozzá vezetni. Óriási kegyelem volt látni, hogy a hittől igen távol élő,
vagy akár „névleges” keresztyének szíve a Szentlélek ereje által hogyan formálódik; a szemünk előtt bontakoztak ki csodás
ráébredések, megtérések, ami minket is újra és újra megerősített.
Így amikor lelkipásztorunk meghirdette a Kereszt-kérdések
sorozat indulását, és hogy segítőket vár erre a szolgálatra,
gondolkodás nélkül jelentkeztem. Nagy öröm és várakozás
volt a szívemben, hogy evangelizációs szolgálatot végezhetek
a saját gyülekezetemben, hiszen a családi napok alkalmával
megtapasztalhattuk, hogy sok ember szívében ott él a vágy,
hogy a hittel, a gyülekezettel valahogyan kapcsolatba lépjen,
de sokszor nehéz az első lépéseket megtenni. Sokakban vis�szatartó erő, hogy nincs semmiféle „keresztyéni előképzettségük”, és nem tudják, hogyan lépjenek be a templomba, hogyan
közeledjenek a közösséghez. A Kereszt-kérdések épp ezt az
átjárást könnyíti meg az érdeklődők számára a világ és a gyülekezet között. De mi is az a Kereszt-kérdések sorozat?
Tíz héten át találkozunk csütörtök esténként. Az alkalmakat a nagyon lelkes háttér-segítő csapatnak és a főzést-sütést
készségesen vállaló szolgálóknak köszönhetően csodálatosan
megterített és dekorált asztalnál, finom vacsora mellett, kötetlen beszélgetéssel kezdjük. Az együtt étkezés segíti a feloldódást, és a közösség élményét kínálja. Ezt követi egy csoportos
beszélgetés, amelyben Márk evangéliuma alapján a keresztyén hit igazságait fedezhetjük fel, legfőképpen azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mit tett, és ez személy szerint hogyan
érinti az életünket. Majd meghallgatjuk lelkipásztorunknak a témához kapcsolódó előadását, és annak alapján tovább folytatjuk a beszélgetést. A témák megvitatása során mindenki bátran
megfogalmazhatja gondolatait, kérdéseit, kétségeit.
Az alkalmaink előtt mi, segítők mindig összejövünk. Megbeszéléssel, bibliatanulmányozással és imával készülünk az
estékre. Az izgalom, a várakozás, az együtt imádkozás minket

is nagyon szépen összekovácsolt, igazi kis közösséggé formálódtunk. Külön öröm számomra, hogy a szolgálatban férjemmel
együtt veszünk részt, ami mind a hitünket, mind a kettőnk kapcsolatát erősíti, színesíti.
Amikor ezeket a sorokat írom, a hatodik alkalmon és egy
egész napos szombati programon vagyunk túl. Magunk mögött
van már jó néhány építő beszélgetés és sok örömteli felismerés. Természetesen a magok nem egyforma talajba hullanak,
de végtelen boldogság megtapasztalni, hogy a Szentlélek milyen erővel munkálkodik a szívekben, hogyan erősödik a szeretet közöttünk, és hogy lelkek miképpen nyílnak az Örömhír
üzenetére.
Mindeközben sohasem szabad elfelejtenünk Pál apostol
szavait: „Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz,
hanem csak Isten, aki a növekedést adja.” (1 Kor. 3., 6.)
Majszinné Galambos Ildikó

Húsvéti ünnepi rendünk
Konfirmációi vizsga: április 7., péntek, 18 óra
Virágvasárnap, április 9.
8 óra:

Istentisztelet

10 óra:

Konfirmációi istentisztelet

18 óra:

Hangverseny a Református Gimnázium
kápolnájában

Április 10 – március 13., 19 óra: Bűnbánati esték
Nagypéntek, április 14.
10 óra:

Ünnepi istentisztelet, úrvacsora – kis kelyhes

18 óra:	Passió
HÚSVÉT I. nap, április 16.
7 óra:

Régi református temető, feltámadást köszöntő
istentisztelet

8 óra:

Ünnepi istentisztelet, úrvacsora – nagy kelyhes

10 óra:

Ünnepi istentisztelet, úrvacsora – kis kelyhes

HÚSVÉT II. nap, április 17.
10 óra:

Ünnepi istentisztelet, úrvacsora – kis kelyhes

„Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg,
egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét,
elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.” Jn. 12:24-25.
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PORTRÉ

Semper reformanda!
A reformáció
évszázadából
származó anyakönyveinkben a
k ö v e t k e z ő k é ppen van megnevezve
egyházunk:
evangélium
szerint
reformált. S ma
is ugyanerre a
fajta megújulásra
van szüntelenül
szükségünk mind
az egyes hívő és
a hívők közössége, vagyis az
egyház tekintetében, mégpedig
az evangélium
szerinti
megújulásra. A reformáció korszakának elindítója, Luther Márton
(1483–1546) életpéldájának megismerése sokat segíthet számunkra ennek az igazságnak a megértése és a saját életünkre
és egyházunkra való alkalmazása szempontjából.
Ágoston rendi szerzetesként kezdte egyházi pályafutását,
de az erfurti kolostor falai között nem találta meg áhított lelki békéjét. Teste a sok böjtöléstől, virrasztástól teljesen lesoványodott, szerzetestársai sokszor félholtan szedték föl cellája hideg kövéről. „Ha valaha szerzetes az ő aszkézise által
mennybe jutott, úgy én odajutottam volna” – írja egy későbbi
emlékezésében. Staupitz János a rend vikáriusa atyai módon
igyekezett a fiatal Mártont útbaigazítani: „Mit gyötröd magad,
inkább olvasd a Bibliát és Ágoston írásait, és biztosan megtalálod a kegyelmes Istent!” S hogy igazán elmélyedhessen a
Szentírás tanulmányozásában, 1508-ban ideiglenesen, 1511től pedig véglegesen Wittenbergbe küldte, hogy teológiát tanuljon. Itt történt meg aztán, hogy Pál apostol leveleiben fölismerte a bűnbocsátó Istent: „Ó milyen más ez az Isten, aki a
bűn átkát egészen Fiára tette, és benne mindent nekünk adott.
Nem kell böjtöléssel, a test sanyargatásával kiérdemelnünk
bűnünk bocsánatát, csak alázatos szívvel elfogadni.” A teológia doktora lett és a város igehirdetőjeként a Bibliából felismert
igazságokat mind szélesebb körben kezdte hirdetni. Nagy felháborodással prédikált például a búcsúval való visszaélések
ellen. Minden erejével igyekezett megértetni hallgatóságával,
hogy Isten bűnbocsátó kegyelme ajándék, és nincs az a pénz
és jó cselekedet, amellyel az „megvásárolható” lenne. Küzdelme azonban meddőnek bizonyult, így 1517. október 31-én tollat ragadott és 95 tételben összefoglalta mindazt, amit a Szentírásból a megigazulásról felismert, és kiszögezte a wittenbergi
vártemplom kapujára. Tettének motivációi között egyáltalán
nem szerepelt a pápa megtámadásának szándéka, sokkal inkább a megértett jó hír továbbadása. Egyik tételében azt írta:
„Föl kell világosítani a keresztyéneket, hogyha a pápa tudna
a búcsúárusok üzelmeiről, inkább akarná, hogy a Szent Péter templom porrá égjen, mintsem hogy saját juhainak bőrén,
húsán és csontján épüljön föl.” A közzétett tételek hamar elterjedtek mind Németországban, mind Európa többi országában,
és nagy lelkesedést váltottak ki az emberekből. A „búcsú üzlet”
pedig igen jelentős mértékben romlott. Nem csoda tehát, hogy
X. Leó pápa 1518 januárjában megindította vele szemben az

eretnekek elleni szokásos eljárást, de ő egyik tárgyaláson sem
volt hajlandó tételei visszavonására. Fordulóponthoz a lipcsei
dispután (1519. június 27– július 16.) került az ügy, amikor is
Luther a búcsú kérdéskörén túllépve kijelentette, hogy a pápaság csupán emberi intézmény, hogy az üdvösséghez nem
szükséges Róma főségét elismerni, és hogy mind a pápa, mind
az egyetemes zsinat tévedhet.
Ezt követően már tudatosan lép rá Luther Márton a pápai
egyházzal szakító reformátori útra. 1520-ban kiadja három fő
reformátori művét, amelyekben tagadja, hogy az egyházi hatalom a világi felett áll, hogy csak a pápa magyarázhatja, éspedig tévedhetetlenül a Szentírást, és hogy csak ő hívhat össze
zsinatot. Valamint bírálja a hét sákramentumot és csak hármat
hagy meg belőlük.
Csakhamar megjött azonban minderre a római válasz:
1521 január elején minden követőjével együtt kiátkozta őt a
pápa. Luther azonban még ekkor sem hátrált meg, és az 1521.
április 18-án tartott wormsi birodalmi gyűlés résztvevői a következő párbeszéd szem- és fültanúi lehettek. A trieri püspök megbízottja: – „Elismeri-e, hogy a neve alatt megjelent könyveket
ön írta, és vállalja-e a bennük mondottakat?” Luther: – „Amíg
engem Szentírásbeli bizonyságokkal vagy világos észokokkal
meg nem győznek, addig az én lelkiismeretem Isten igéjének a
foglya, ennélfogva nem tudok és nem is akarok semmit visszavonni, mert sem nem barátságos, sem nem tanácsos bármit is
a lelkiismeret ellen cselekedni.”
Ezt követően a birodalmi gyűlés elítélte Luthert, azaz elrendelték az egyházi hatóságoknak való átadatását, valamint
könyveinek mint eretnek iratoknak az elégetését. Bölcs Frigyes
azonban – az ítélettel egyet nem értve – megmentette, és Wartburg várában György lovag álnéven házi őrizetben tartotta. Itt
fordította le német nyelvre a teljes Újszövetséget. 1522 márciusában térhetett csak vissza Wittenbergbe, ahol aztán folytatta
megkezdett reformátori tevékenységét, aminek mi magyarok is
sok gyümölcsét élvezhettük. Hazánk fiai ugyanis nagy számban mentek ki ebben az időben a wittenbergi egyetemre, hogy
őt hallgathassák. Mintaszerű diákszervezetben éltek, a Magyar Cőtusban. Vigyáztak egymás viselkedésére, tanulmányi
színvonalára, erkölcsi életére és kötelezettséget vállaltak arra,
hogy külföldön hazánknak barátokat szereznek. Ez a wittenbergi Magyar Cőtus lett a mintájává a Debreceni Református
Kollégium diákönkormányzatának.
Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia –
nagy szükség volt a reformáció századában, és igen nagy
szükség van ma is ilyen és ezekhez hasonló lelkileg fölébresztő, éspedig az Isten igéjéből vett üzenetekre. Hiszen a
lutheri figyelmeztetésekhez hasonlóan a prófétai tisztánlátással kimondott isteni szó képes felrázni bennünket bűneinkből,
eltévelyedéseinkből. A reformációra, vagyis reformátor őseink
bátor és prófétai helytállására emlékezni tehát még 500 év
után is csakis azzal lehet, ha mi magunk is készek vagyunk
önmagunkat, gyülekezetünket és egyházunkat Isten akaratának megfelelően folyamatosan reformálni. Éspedig nem azzal,
hogy valami forradalmian új dolgot találunk ki, hanem azzal,
hogy Isten Igéjét, üzenetét vesszük igazán komolyan, mégpedig semmiféle világi és egyházi hatalomtól sem rettenve meg.
Istenünk legyen segítségünkre ebben!
Németh Ildikó
beosztott lelkész

