
Amikor nincs munka-
hely a környéken, amikor 
sorra költöznek el a fiata-
lok,  amikor bezárják az 
iskolát, amikor már bolt 
sincs…  Zárva van a temp-
lomajtó. Nincs, aki zörges-
sen, nincs, aki koptassa 
padjait. Már csak az idegen 
kíváncsi arra, mit hagyott 
maga után az a nemzedék, 
akinek fontos volt az isten-
tisztelet. De már késő, csak 
a végkifejlet látható: az élet 
elköltözött, bezárult. Ma-
gyarországi történet.

Van egy bibliai történet 
egy júdeai királyról, Áház-
ról, aki maga záratja be 
a templom ajtaját. Nem 
azért, mert elnéptelenedett 
Jeruzsálem – jóllehet fogy 
az ország. Nem is azért, 
mert már megfizethetetlen-
né vált annak helyreállítása 
– jóllehet szétrabolják az 
országot. Nem is azért, mintha közömbös lenne az isten-
tisztelettel szemben – épp ettől várja az ország felemelke-
dését. Csak már nem akarja azt az Istent ismerni, akit ősei 
tiszteltek.  

Bármibe fog, a jobbítás vezérli. Körülnéz a világban, és 
amiről azt látja, hogy működik, hogy prosperál, azt hazaviszi. 
Amikor megakad, segítséget a legjobbaktól, a legerősebbtől 
kér. Ki róhatná fel neki azt, hogy a hatalmasokhoz húz, hogy 
az élenjárókat utánozza? A féltőn szerető Úr maga! Mert Ő 
akkor sem mond le az emberről, ha az nem akar róla többé 
tudomást venni. Áház bezáratja a templom ajtaját – miután 
kifosztotta és összetörte annak berendezését – csak azért, 
hogy kizárja Istent a saját világából.  Rá lehet vágni Istenre 
az ajtót?! Bármilyen kultuszt, értékrendet, erkölcsöt beve-
zethet, akár gyerekeit is feláldozhatja?! Igen, mindezt meg-
teheti. De nem következmények nélkül. A segítségül hívott 
erős barát prédának nézi és kifosztja a gyengét. A sikeres 
példaképek, akiket követve megtagadta múltját, feláldozta 

jövőjét, rajta demonstrálják 
hatékonyságukat, fölényü-
ket, végigrabolva az orszá-
got. 

Mit tesz Áház király, 
amikor sorra dőlnek össze 
reményei, amikor nyilván-
valóvá lesz, hogy maga 
okozza az ország romlá-
sát? A Biblia tanúsága sze-
rint önmagát kezdi istení-
teni. Hihetetlen? Járjon ki-
ki maga utána a 2Krónikák 
28. fejezetét elolvasva!

De nem ez a legmeg-
lepőbb ebben az egész 
történetben, hanem az, 
ahogy Isten látja Áházt: 
„Ezért Arám királyának a 
kezébe adta őt Istene, az 
Úr.” (2Krónikák 28:5.) Áház 
minden lázadása ellenére 
Istenhez tartozása semmit 
sem változott. Ő továbbra 
is az Úré, Isten pedig to-
vábbra is az ő Istene. Is-

ten hűségét az ember hűtlensége nem változtathatja meg.  
Csak fordítva lehetséges mindez: Isten hűsége az ember 
hűtlenségét megváltoztatja. Így jön velünk szembe Jézus 
története. Így áll előttünk a kereszt mint saját bukásunk, íté-
letünk tükre. Akinek felnyílik a szeme, hogy önmagát pillant-
sa meg az ítéletben, az elé Isten a feltámadás képét tárja: 
lásd ebben is önmagad, szabad vagy, mégis tiéd az élet! 

„Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat 
be.”(Jelenések 3:8)

A keresztyén hit alapdallama a hála, a dicséretmondás 
Istennek. Mi más lehetne, mint az örök rácsodálkozás az 
Atya kegyelmére, a Fiú szeretetére, a Szentlélek életet át-
formáló jelenlétére? 

A nyár elmúlhat, 
amikor az éjszakák és a terhek megnyúlnak, 
a bezárt ajtók mégis feltárulnak, 
mert a feltámadt Úr köztünk jár!

dr. Harmathy András
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„Testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje.” 
II. Thessz. 3:1a.



HÍREINK2. oldal

„Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el 
hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyos-
sággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti ér-
deketekben, ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, 
amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogad-
tátok be az igét. 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. Szükség-
telen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik ró-
lunk, 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 1:5-10.)

 
Gyülekezeti életünk hosszú távú tervezésénél ez az ige 

vezet bennünket. Első olvasásra is feltűnik, hogy a gyüleke-
zeti életben egyformán hangsúlyos az evangélium befogadá-
sa és annak továbbadása. Ha mi magunk is erre az egyen-
súlyra törekszünk, akkor fontos azt látnunk, hogy ez a kettős 
hangsúly nem annyira sorrendiséget jelent, hanem inkább 
egyfajta szemléletet tükröz. Hiába várunk ugyanis arra az ide-
ális állapotra, amikor már „elég erősnek érezzük magunkat”, 
illetve már „elég befogadónak” ahhoz, hogy megnyissuk ma-
gunkat kifelé is – mindig nagyon sok tennivaló vár még ránk 
saját köreinkben. Viszont ha kezdettől fogva jellemez minket 
a körülöttünk élőkhöz való odafordulás és a hívogatás, ak-
kor felfedezzük, mekkora élményt és erőt jelent magunknak 
is látni Isten munkáját körülöttünk és ismerőseink életében! 
Gyakorlati értelemben ez azt jelenti, hogy egyszerre tárjuk ki 
a templom ajtaját hét közben is azok felé, akik már részesei 
az istentiszteleti közösségnek, és azok felé is, akik még csak 
fontolgatják ennek a küszöbnek az átlépését. 

 
Nagyon tanulságos azt is észrevenni ebben az igében, 

hogy azok a keresztyén erények, amelyeket Európa-szerte 
olyan sokra tartanak, vagyis a hit, a remény és a szeretet 
nem légüres térben teremnek, hanem a gyülekezet közös-
ségében. Olyannyira így van ez, hogy a hívogatás gyakor-
latilag fölöslegessé is vált Thesszalonikában, mert annak a 
híre, ami közöttük történt, előbb érte el az embereket, mint 
az igehirdetés. Mindenki „vevő volt” erre a jelenségre! Ez a 
kincs a mi kincsünk is, a mi életünk épp olyan jó termőtalaj 
Isten Szentlelkének, mint az övék volt. Erre a közös fölfe-
dezésre, és „gyümölcstermésre” hívjuk most mindazokat a 
testvéreinket, akik sajátjukként tekintenek gyülekezetünkre!

 
Az istentiszteleteken túl három megújuló, illetve új hétkö-

zi alkalomra hívjuk a Testvéreket:

1. Bibliakörök – ahol együtt olvassuk, értelmezzük a 
Szentírást, és keressük annak mai üzenetét. Szeptember 

végétől indul el az a sorozatunk, ahol Isten tervét követjük 
végig a Biblián, rácsodálkozva arra, hogy a 66 könyv volta-
képpen egy történetet tár fel előttünk. Ezeknek a köröknek 
nemcsak az a célja, hogy otthonosan mozogjunk a Biblia 
világában, hanem az is, hogy útitársakra, közösségre talál-
junk a gyülekezeten belül, akik megerősítenek, bátorítanak, 
formálnak Isten felé vezető utunkon. Erre utal a Bibliakör 
megnevezés is – kiemelve a közösség fontosságát – a szo-
kásos bibliaórai elnevezés helyett.

2. Imahármasok – ahol együtt tudunk imádkozni mind-
azért, ami személy szerint fontos, és azért is, ami az egész 
gyülekezetet érinti. Felgyorsult világunkban nehéz sok em-
bernek egyszerre szabaddá tennie magát, s közben mégis 
sokunknak hiányzik a rendszeresen félretett idő az imád-
ságra, arra, hogy ne csak mindig önmagunk körül forogjunk, 
és hogy ne csak mindig a kérések sora jellemeze imádsá-
gainkat. Könnyebben találjuk meg így az időt, könnyebben 
tanuljuk az imádságot, és könnyebben nyílunk is meg két-
három ismerősünk előtt. Ez az imahármas. Micsoda erő van 
abban a közösségben, amit átjár az imádság, ami láthatat-
lan hálózattal szövi be és öleli körül a várost, ahol élünk! Az 
imahármasok azok, ahol a legkülönbözőbb emberek, a vá-
ros legkülönbözőbb pontjain, otthonaiban, munkahelyein, a 
legkülönbözőbb időpontokban egy akarattal állnak Isten elé. 

3. Keresztkérdések – ahol azok, akik még nem tudják 
önmagukat hívőnek mondani, megfogalmazhatják kételye-
iket, feltehetik kérdéseiket. Ezen a tíz alkalomból álló so-
rozaton hívők és nem hívők együtt olvassuk végig Márk 
evangéliumát, mindvégig megadva a résztvevőknek a kü-
lönállás vagy a hitetlenség szabadságát. Úgy mutatjuk be a 
keresztyén hitet, annak teológiai és gyakorlati oldalát egya-
ránt, hogy nem várjuk el az elköteleződést vagy az imád-
ságot, jóllehet meghívjuk erre a résztvevőket. Ennek a so-
rozatnak a közege nem az előadóterem, vagy a templom, 
hanem az asztalközösség. Közös vacsorával kezdünk, és 
megmaradunk az asztali beszélgetésnél akkor is, amikor 
már az étkészlet helyett a Biblia van előttünk és a munka-
füzet, amelybe gondolatainkat vagy az otthon olvasottakkal 
kapcsolatos kérdéseinket jegyeztük fel. Ha van olyan, akit 
szeretnénk elhívni, ha fontos nekünk, hogy a kételkedők bá-
torítást nyerjenek a hitre, hogy a református gyülekezettel 
mint nyitott, befogadó közösséggel találkozzanak, ahonnan 
„tovább terjed az Úr beszéde”, akkor kérjük a testvéreket, 
hogy vállaljanak ebben aktív szerepet!

 
Adja az Úr, hogy miként a thessalonikai gyülekezet, úgy 

a szentendrei református gyülekezet is példa lehessen ab-
ban, ahogy életünket és közösségünket formálja, és mások 
számára is forrássá teszi Jézus Krisztus!

dr. Harmathy András
lelkipásztor

Új kezdet - az első lépések

„Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, 
amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” I. Jn. 5:4. 



GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL

Az előző évek sok-sok építkezése, felújítása mellett nem 
volt lehetőségünk arra, hogy a gyülekezeti házunkkal is tö-
rődjünk, ami már erősen meglátszott az épületrész állagán. 
Ezért idénre beterveztük annak belső festését, mázolását 
és a legszükségesebb karbantartások elvégzését. Időköz-
ben felmerült, hogy a jelenlegi nem egészen 2 m2-es kony-
ha helyett találjunk valamilyen jobb megoldást a gyülekezeti 
alkalmainkhoz, szeretetvendégségeinkhez szükséges en-
ni-innivaló elkészítésére is. Mivel a gyülekezeti házat nem 
lehet tovább bővíteni, ezért a nagy gyülekezeti terem hátsó 
részét fogjuk beépíteni konyhának és szekrényeknek. Ér-
demesnek tűnt továbbá ezt összekötni a padlózat megújí-
tásával és a nyílászárók problémájának megoldásával, sőt 
az egész terem esztétikus belsőépítészeti átalakításával is. 
Már korábban is foglalkoztunk új ablakok nyitásával a Tisz-
teletes utcai oldalon, de mivel a hatóságok csak két régi, 
egykor befalazott kis ablak nyitását engedélyezték volna, 
akkor elálltunk ettől a tervtől. A terem új belsőépítészi kon-
cepciójához viszont jól illenének ezek a régi ablakok, ezért 
most a megnyitásukról döntöttünk. Az építkezések nyilván-
valóan nehézséget fognak okozni a gyülekezeti alkalmaink 

megrendezésében, de reméljük, hogy mindezzel még idén 
elkészülünk, és a szép, új gyülekezeti terem, a kényelmes 
konyhahasználat kárpótolni fog bennünket a kényelmetlen-
ségekért.

A gyermek-istentiszteleti csoportok száma ősztől újabb 
csoporttal bővül, amelyet elegendő terem híján egyelőre 
csak a lelkészi hivatal szobájában tudunk elhelyezni. Ezért 
gondolkodunk azon is, hogy a gyülekezeti terem tetőterét is 
beépítsük ifjúsági szobának. Ennek tervezése folyamatban 
van, de a kivitelezéséről még nem döntöttünk.

Az új tervek megvalósításához az eredeti költségveté-
sünkben tervezett 800 ezer Ft helyett – a tetőtér-beépítés 
nélkül is – 6-7 millió Ft-ra lesz szükségünk, ezért presbitéri-
umunk úgy határozott, hogy gyűjtést hirdet gyülekezetünk-
ben. Kérjük a testvéreket, hogy adományaikkal támogassák 
gyülekezeti házunk megújítását!

Sikolya Zsolt
gondnok

3. oldal

„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a 
kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek… 

Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.” 
AJk. 4:8,10.

Átépítjük a gyülekezeti házunkat

HétKöZI AlKAlmAK rendje
Istentisztelet – vasárnaponként 8 és 10 órai kezdettel a templomban, 
minden hónap első vasárnapján 10 órakor a református gimnázium 
kápolnájában

Gyermekistentisztelet – párhuzamosan a 10 órás istentisztelettel,        
3 éves kortól 13 éves korig, 4 korcsoportban 

Bibliakörök – kedden este 7 órától, szerdán délelőtt 8 és 9:30 órai 
kezdettel a gyülekezeti teremben

Keresztkérdések – csütörtökönként este 7 órától a református 
óvodában

Imahármasok – egyéni megbeszélés szerint 

Ifjúsági alkalom konfirmált fiatalok részére – 
pénteken délután 5 órától

Konfirmáció – pénteken délután 4 órától

Egyházfenntartói 
járulékok befizetése

Kérjük azokat a testvéreket, 
akik az éves egyházfenntartói 

járulékot egy összegben fizetik, 
hogy a járulékukat legkésőbb 

november 15-ig 
fizessék be a vasárnapi 
8 órai istentisztelet után 

Szabó Sándorné testvérünknél, 
a 10 órai istentisztelet 

után gondnokunknál, vagy 
átutalással az egyházközség 

11742087-20000679-es 
számlaszámára. 

Köszönjük!



INTÉZMÉNyI ESEMÉNyEK

„Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava ha-
tározott, bölccsé teszi az együgyűt. Az úr rendelkezései helyesek, 
megörvendezteti a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá 
teszi a szemet.” (Zsolt. 19: 8-9.)

Hálatelt szívvel, hittanos tanévnyitó istentisztelettel kezdhet-
tük meg az idei tanévet, hiszen Istenünk nagyon sok ajándékot 
készített számunkra. Lázár Enikő, gyülekezetünk régóta hűséges 
tagja elfogadta lelkipásztorunk azon felkérését, hogy főállású hitok-
tatóként szolgáljon egyházközségünkben. Gyermek-istentiszteleti 
segítőink az eddigiektől is nagyobb odaszántságukról biztosítottak 
bennünket tanévkezdő megbeszéléseinken. A városunkban refor-
mátus hitoktatásra beiratkozottak száma pedig – gimnáziumunk és 
óvodánk gyermekeit nem beleszámítva – minden eddiginél maga-
sabb: 340 fő. 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a vasárnap 10 órakor kezdő-
dő istentiszteleteinkkel egyidőben – az eddigi hárommal szemben 
– már négy csoportba várjuk a gyermek-istentiszteletek résztvevőit. 
Az óvodásokat Kádár Péterné, Nagy Emese és Szentgyörgyiné Kor-

mos Mária, az 1-2. osztályosokat Császár Domonkos, Kádár Péter 
és Kovács Eszter, a 3-4. osztályosokat Malomsokyné Benkó Ágnes, 
Nándori Dorina és Németh Ildikó, az 5-6. osztályosokat pedig Bartha 
Erzsébet, dr. Harmathy Andrásné és Lázár Enikő várják.

Mindamellett azonban, hogy Urunk nem volt szűkmarkú, ami-
kor gyermekeket bízott ránk és szolgálattevőket hívott el, szüksé-
günk van a gyülekezet tagjainak hitből fakadó imádságaira. Kérjük 
tehát azokat a Testvéreket, akiknek hozzánk hasonlóan szívügye 
gyermekeink hitre nevelése, támogassák közöttük végzett szolgá-
latunkat imádságaikkal!

A hitoktatás rendjét – helyszínek, időpontok, hitoktatók és elér-
hetőségeik – a www.szre.hu/hitoktatas, hittanos híreinket a www.
szre.hu/hirdetmeny, hittanos eseményeink fotóit pedig a www.szre.
hu/kepek internetes oldalon találhatják meg.

„Seregek Istene, fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg, 
és gondozd ezt a szőlőt!” Zsolt. 80: 16.

Németh Ildikó beosztott lelkész

Ahogy vége lett az iskolának, már a következő hétfőn el is kez-
dődött a Kincskereső napközis hittantábor a szentendrei reformá-
tus gyülekezetben. Negyven kisiskolás és húsz szolgáló, segítő 
felnőtt és gimnazista töltötte be napról napra a templomot, az ud-
vart, termeinket. Az olimpia évében mi is olyan történeteket vet-
tünk elő a Bibliából, amelyek köthetőek valamilyen sporthoz. Ilyen 
volt a futás, amikor az emmausi tanítványokról beszélgettünk, és 
„felszaladtunk” a Kőhegyre – rekkenő hőségben; igazi erőpróba 
volt. Vagy Pál hajótöréséről is tanultunk, és aztán délután gyako-
roltuk egy kicsit az evezést a Dunán. Volt bábozás, sok játék, finom 
uzsonnák – hála a gyülekezeti szolgáló testvéreknek; nevetés, sí-
rás, nagy meleg és a templom csendje. Kincseket kerestünk min-
den reggel, és a hét végére Isten nagyon sok áldásával térhettünk 
haza – megtaláltuk a számunkra elrejtett nagy kincset.

Aztán július elején bátor szívvel biciklis táborba indultunk ifjú-
sági csoportunk vállalkozó szellemű tagjaival; húsz fiatal és négy 

felnőtt kísérő alkotta a csapatot. Az öt nap alatt tényleg valódi csa-
pat vált belőlünk – együtt aludtunk, együtt ettünk, együtt éreztük a 
halálos fáradságot és az örömet, hogy jó Istennek énekelni. A Ká-
li-medence gyönyörű tájain bicikliztünk nap nap után, mindig egy 
kicsit többet, egyre nagyobb önbizalommal. Reggel és este pedig a 
köveskáli templom falai között Jakab levele alapján kerestük Isten 
akaratát, útmutatását életünk kacskaringós útjaira nézve. Az idő 
csodálatos volt, a táplálék néha kevésnek tűnt, de nem éheztünk, a 
szállás épp nekünk megfelelő. Az utakon angyalok vigyáztak ránk 
(ez nem költői túlzás!), és minden percben az összetartozás jó ér-
zése töltött el bennünket.

Eltelt a nyár, megtelt sok szép emlékkel, igével, áldással, de Is-
ten nem változik; a munka, az iskola idejében is kincseket tartogat 
számunkra. Szeretnénk most is tovább gyűjteni ezeket!

Harmathy Andrásné, Ágota

4. oldal

Hittanos híreink

Volt két tábor…

Közös imádság hitoktatóinkért, gyermek-istentiszteleti segítőinkért

Bejárós hittantáborosaink a nyári Dunán  Ifiseink a Káli-medencében kerekeztek Vidám asztalközösségben a táborozók

Hittanosaink a gyülekezeti tanévnyitó istentiszteleten



INTÉZMÉNyI ESEMÉNyEK

Egy feledhetetlen nyár végi nap 2016. augusztusában… 
Újra találkozhattunk a kedves tanár kollégákkal és 
vendéglátóinkkal, a Szentendrei Református Óvoda 
dolgozóival – köszönet idén is, hogy befogadtak bennünket a 
tanári csendesnap alkalmából az óvoda barátságos épületébe. 
Biztosan állíthatom, hogy – bármennyire szép és tartalmas 
volt is a nyár, és talán még valamennyien szívesen pihennénk 
néhány hétig – mégis nagyon jó volt újból együtt lenni.

A csendesnap alkalmával a szentendrei gyülekezet 
lelkipásztora, dr. Harmathy András, valamint Fodorné Ablonczy 
Margit, kecskeméti ifjúsági lelkész szolgáltak közöttünk.

Az idei tanév bibliai vezérgondolata pedig az Efezusbeliekhez 
írott levélből így hangzik: „Újuljatok meg lelketekben és 
elmétekben.” (Ef 4,23) E mondat köré fonódott mindkét előadás.

Ablonczy Margit (Mitka) nemcsak ezt a bibliai verset, hanem 
az egész idevonatkozó igeszakaszt (Ef 4,17-32.) felolvasta, 
és ezúton ajánlom minden kedves olvasó figyelmébe, hogy 
ugyanígy tegyen: mert e sorok szinte önmagukért beszélnek.

Igen, így kellene, ezzel a lelkülettel lenne jó nekikezdeni az 
idei évnek. Megújulni, feltöltődni Istentől kapott bűnbocsánattal, 
erővel, szeretettel.

Ez persze nem megy egyik percről a másikra – 
figyelmeztetett bennünket mindkét igehirdetőnk. Ahogy egy 
lakásfelújítás vagy egy házasság megújítása sem történhet 
meg egyetlen pillanat alatt; áldott idő kell a változáshoz. Isten 
azonban tud ott segíteni, ahol látja az őszinte vágyakozást az 
emberi szívekben.

Hadd idézzek az elhangzás sorrendjében előbb Ablonczy 
Margit igehirdetéséből néhány gondolatot, amely többünkre nagy 
hatást gyakorolt: a megújulást ne csak a másik embertől várjuk, 
nekünk is tennünk kell érte. Ahogy Luther Márton mondta: „Uram 
újítsd meg a te egyházadat, és kezd rajtam.” A megújulás legyen 
olyan, mint amikor felveszünk egy új ruhát. Ehhez azonban előbb 
le kell vetnünk a régit. Megújulva lehetünk jó pedagógusok, 
megújult szívvel kell szeretnünk a gyerekeket ahhoz, hogy jól 
tudjunk tanítani. „Szeresd azt, amit a gyerek szeret, és akkor ők 
is szeretni fogják, amit Te szeretsz.” (Don Bosco)

A nap következő részében dr. Harmathy András tiszteletes 
úr megkapó képekkel illusztrálta előadását, amely a  Labor-
oratorium (Munka és imádság) címet kapta. Vajon mennyire 
kapcsolódik össze bennünk a két fogalom? Sokszor elfelejtjük, 
hogy a munka nem a bűneset következménye. A munkát 
lehet és kell is Isten dicsőségére végezni. Ne tántorítson meg 
bennünket ebben sem az úgymond kettős látás kísértése: „hinni 
a templomban kell”. Sem a spiritualizálás: „csak a hit fontos, 
minden gyakorlati kérdés mellékes”. Sem pedig a humanizálás: 
„az a dolgom, hogy leadjam az anyagot, hitet nem adhatok”. A 
jézusi út legyen mindig a szemünk előtt, és akkor valósággá 
válhat a labor-oratorium életet átformáló, áldást sugárzó ereje 
is! Mi, pedagógusok különösen fontos helyzetben vagyunk, 
mert gyermekek és fiatalok vannak reánk bízva, ők a mi a 
munkánk, de egyben munkánk gyümölcsei is. Nagyszerű 
lehetőség ez mindannyiunk számára: nemcsak nevelhetünk, 
de Isten kegyelméből növelhetünk is.

A csendesnap során idén sem maradtunk játék és feladat 

nélkül. Sok nevetés kísérte például azt a feladatot, amikor kinek-
kinek nem a valós életkora alapján kellett beállnia a sorba, 
hanem az alapján, amennyinek érzi magát. Így derült ki, hogy a 
tanári karban vannak még csak négy, de már száz éves kollégák 
is. Legyünk tehát velük nagyon kedvesek és tisztelettudók!

A következő feladat inkább elgondolkodtató volt: két színes 
lapot kaptunk, az egyikre azt kellett felírnunk, hogy miben 
szeretnénk idén változni, míg a másikra azt, hogy mi vagy ki 
akadályoz meg bennünket ebben.

A nap végén pedig egy sokakat felkavaró próba elé lettünk 
állítva: színes mécsest vehettünk ki egy kosárból, és tetszés 
szerint valakinek a jelenlévők közül odaadhattuk azt. Így voltak, 
akik többet kaptak, voltak, akik egyet sem. Végül, akiknek 
egy sem jutott, a következő körben kaphattak másoktól még 
– így lett közöttünk olyan kedves kolléga is, aki tíz mécsessel 
térhetett haza.

Végezetül hadd idézzem Mérei Ferenc gondolatát, 
amelyet az idei tanévre a Szentendrei Református Gimnázium 
igazgatósága választott számunkra: „A gyermek világra nyitott 
lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, 
tevékenységre tevékenységgel felel.”

Adja Isten, hogy ezt szem előtt tartva, Istenre figyelve 
tudjunk idén valamennyien tanulni és tanítani, és akkor valóban 
nem volt hiábavaló ez a feledhetetlen nyár végi nap, 2016 
augusztusában, a Szentendrei Református Óvodában.

Fehér subád
Csordultig telt a nyár.

 Hű subád tágas ár a csillagoknak.
Viseld: fehér teher – Veled ragyogna,

ráncai mind a földig csorognak.

Hordod határtalan:
Tapadna tarlók takarta föld terád,
s Te nem adnád semmiért a súlyt,
 amellyel Isten áld: fehér subád.

Sebestényné jáger Orsolya
hittantanár

5. oldal

Tanári csendesnap a Református Óvodában

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@reformatus.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.

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, 
aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, 

és az Isten trónjának a jobbjára ült.”  Zsid. 12:2.



Azok a gyermekek, akik az óvoda felé sétáltak a nyáron, 
szokatlan módon már alig várták, hogy jöhessenek végre 
újra szeptemberben. Nem csoda, hiszen sok-sok újdonság 
készült el az évkezdésre.

Már nyár elején megkezdődött az udvari játékok felújítá-
sa: a kis udvarra egy négyszemélyes rugós hinta került, és 
biztonságot adó gumiburkolat a már meglévő hinta alá.

A nagy udvaron kivették a régi fahintát, amely már nem fe-
lelt meg az előírásoknak, és a helyére egy „fészekhinta” került, 
amelyet különösen szeretnek a gyermekek, hiszen egyszerre 
hárman is elférnek rajta. Természetesen ez alá is került ütés-
gátló gumiburkolat. Ugyanide egy láncos, egyensúlyozó játé-
kot is leraktak, amelyen lépegetve haladhatnak a bátrak. 

A játékok színesek, esztétikusak, vidám színfoltjai az ed-
dig is szép udvarunknak.

A legnagyobb örömet mégis a KRESZ-park aratta a 
gyermekek körében. Igaz már eddig is volt egy pálya kisebb 
területen, de ez most az udvaron körbe, gumiburkolaton ve-
zet, huszonkét KRESZ táblával és nyolc közlekedési lám-
pával. Sőt egy szép színes „benzinkút” is készült – ezt csak 
nekünk, a mi kérésünkre gyártotta le a kivitelező.

Nyár végére elkészült a Bárányka és a Csengettyű cso-
portba egy-egy galéria is, amit szintén boldogan vettek bir-
tokba a gyermekek.

Az óvoda kerítéseinek felújítása már két éve tart; a Vas-
úti villasori rész tavaly készült el, idén a Dr. Nagy Lajos utcai 
résszel folytattuk. Ezen az utcai részen az egységes arculat 
kialakítása volt a cél. így a beton alapot folytatva az épü-
let széléig, új vaskerítés készült, a régi vas-részeket pedig 
felújították. Már csak egy kis szakaszon maradt a drótkerí-
tésből, amelyet reményeink szerint jövőre sikerül majd fel-
újítani. 

Hálás szívvel köszönjük a fenntartónknak, egyházközsé-
günk presbitériumának az együttműködését, támogatását, 
hogy idén is megvalósulhattak fejlesztések óvodánkban. 

De mindenekelőtt köszönjük Istennek gondoskodó sze-
retetét, amit nap mint nap megtapasztalunk.

„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid…” 
(Péld.16.3.)

Bene Andrásné óvodavezető

6. oldal

Épülünk, szépülünk! – Híradás az óvodából

INTÉZMÉNyI ESEMÉNyEK

Zenei HíReink 
Fassang László Liszt-díjas orgonaművész 

estjére várunk minden érdeklődőt  
2016. november 20-án, 

vasárnap, 18 órakor  
a Szentendrei Református Gimnázium 

kápolnájában 
(2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 5.)

Helyfoglalás érkezési sorrendben.  
A belépés ingyenes. 

Adományaikkal gyülekezetünk zenei életét támogatják.

Egyensúlyozó játék és fészekhinta is került az óvoda udvarára

A gyönyörű fa galéria máris igazi babaszobává alakult

Az új KRESZ-pályán táblák és jelzőlámpák segítik a helyes 
közlekedést



7. oldalMÉLYBENÉZŐ

Közösségbe tar-
tozni, ahol érezni 
a közös ima hatal-
mas erejét – csak 
az érti mit jelent ez, 
aki megtapasztalta. 
Mielőtt Szentendré-
re költöztünk soha 
nem éltem át ilyen 
mélységeiben a hit 
erejét, az ima feltöltő 

szerepét, a barátságot, a testvérség lényegét, a tanítások 
értelmét és a szolgálat örömét. A gyülekezeti családi napok 
voltak azok, amelyek aztán a fordulópontot elhozták az éle-
tünkbe. Nem az első, mert arra azt hittem, hogy káprázat, 
és nem is a második, akkor még mindig csak véletlennek 
tartottam a dolgot. De amikor a harmadik is olyan fénnyel 
telt volt, megengedtem magamnak, hogy elhiggyem, létezik 
az a szeretet, kézzel fogható a törődés, igaziak a mosolyok.

elveszve a sötétségben
A találkozót megelőző hetekben valahogy elvesztettem 

az egyensúlyom, és sehogyan sem tudtam talpra állni. Nem 
fizikailag volt bajom, szerencsére nem fáj semmim, nem va-
gyok beteg. A lelki sérülések, a mindennapos idegeskedés, 
és az olyan hírek, amelyek egy erőszakos világról szólnak, 
beárnyékolták a lelkem; a három kislányom féltése annyi-
ra leigázott, hogy nem találtam nyugalmat. Legyinthetnék, 
hogy ez legyen a legnagyobb problémám, de amikor emiatt 
kedvtelenül, mérgesen, vagy éppen dühödten és elkesere-
detten végzem a mindennapi rutint, az már rossz előjel.

Amikor beengedtem a fényt
Mindig várom ezt az alkalmat, amikor a családommal 

lehetek egy nagy családban. Most talán még nagyobb volt 
bennem a várakozás, mint a gyerekekben. Tudtam, hogy jó 
lesz, tudtam, hogy ott a helyünk, de arra nem számítottam, 
hogy a nap nem csak az égen fog ragyogni tündökölve a sok 
eső után, de a szívemet átjárja a meleg, a lelkemet betölti a 
fény, amely begyógyítja sebeimet. Sok ismerős arc mosoly-
gott rám, és mindenki nyitott szívvel köszönte felém: Áldás, 
békesség! Amikor átléptem a küszöböt, már éreztem, hogy 
otthon vagyok, ahol nem kell izgulnom, nem kell szerepeket 
játszanom, az lehetek, aki valóban vagyok. Fura azt mon-
dani, otthon, hiszen a gyerekeim még kicsik, de remélem 
pár év múlva ők is ezek között a falak között fogják koptatni 
az iskolapadot. Ott a kápolna padján pedig történt velem 
valami. Ott végre kisütött a nap, éreztem a fényt, és azt, van 
miért élni; hogy családban vagyok a családomban, és ez 
hihetetlenül megnyugtató volt. Nem emlékszem arra, milyen 
szövegű dalokat énekeltünk, nem emlékszem a sorokra, se 
a dallamra, csak arra, hogy az énekek hangjára valahogy a 

sebeim gyógyulni kezdtek. Becsuktam a szemem és eltöl-
tött a békesség; végre visszataláltam önmagamhoz. Igen, 
persze szoktam imádkozni, a Jóistennel társalogni, van 
kapcsolatunk. De ez másfajta dimenzió volt. Azt éreztem, 
hogy könnyű vagyok, hogy nem szorítja úgy a félelem hideg 
markával tovább a szívemet. Azt éreztem, van értelme a lé-
tezésemnek, nincs hiába és nincs véletlenül semmi.

A szolgálat öröme, a tanítások bölcsessége
Azóta stabilabban állok a mindennapok viharaiban és 

tudom, hogy van oltalom és kegyelem. Nem állítom, hogy 
mindig teljes egészében értem a tanításokat, de tiszta szív-
vel fogadom azokat, és tudom, beépülnek a mindennapok-
ba és erőt, értelmet adnak hozzá. Azóta újra visszataláltam 
az érzéshez, hogy adni, segíteni jó dolog. Éppen ezért a 
magunk erejéhez mérten, de igyekszem szolgálni, hogy az-
zal mások segítségére lehessek, és ez örömet ad. Amikor 
pedig szeptember végén elérkezik a hála napja, én azon 
a napon mindig emlékszem, és hálás vagyok, hogy része-
se lehetek egy olyan közösségnek, ahol érték a szeretet, a 
tisztelet, ahol a szavaknak súlya van, és hálát adok, hogy a 
Szentendrei Református Egyházközség családjába tartoz-
hatunk. Köszönöm!

Bogátiné Schütz Gabriella

Amikor gyógyul a lelkem… 

ÜnnePi RenDÜnk

Bűnbánati esték: 

október 24-26., este 7 óra

Újborért hálaadás: 

október 30., vasárnap délelőtt 8 és 10 óra, 

úrvacsorával

Reformáció emlékest: 

október 31., hétfő, este 6 óra. 

Helyszín: baptista imaház

„Buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne 
keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.”  Zsid. 3:13.



PORTRÉ

Az idei tanévtől lelké-
szeink munkáját főállá-
sú hitoktató is segíti Lá-
zár Enikő személyében, 
akit a hittanórákról, a 
vasárnapi gyermek-is-
tentiszteletekről már 
sokan ismernek, és aki 
Németh Ildikó beosztott 
lelkésszel együtt mára 
a város öt általános is-
kolájában több mint há-
romszáz gyermekeket 
tanít hittanra.

Hogyan kerültél kapcsolatba a hittel, a hitoktatással? 

Gyönyörű gyermekkorom volt a Berettyó melletti sárréti falu-
ban, Szeghalmon, ahol olyan események részese voltam, amelye-
ket ma néprajzi filmeken lehet látni. A tanító nénim – akit felnőtt ko-
romban felkerestem – Szentendrén tanult a református iskolában. 
Mesélte, hogy a szünetekben körbe-körbe kellett sétálniuk az ud-
varon tankönyvvel a kezükben, így készültek a következő órára… 
1989-ben felnőttként konfirmáltam, majd bekapcsolódtam a gyüle-
kezet életébe; vasárnaponként gyermekfoglalkozásokat tartottam 
– afféle hályogkovácsként. Az első, Gyökössy Endre Hogyan tart-
sunk gyermekbibliaórát? című módszertani könyvemet dr. P. Tóth 
Béla nagytiszteletű úrtól kaptam 1992 karácsonyára. A kilencve-
nes években sok fiatal felnőtt érezte úgy, hogy hiányzik az életé-
ből a vezérfonal, ezért sokan konfirmáltak hasonlóan hozzám fel-
nőttként, azzal a felelős érzéssel, hogy gyermekeiket az Istenhez 
vezessék. Egyre több gyermek jött vasárnaponként a szüleivel a 
templomba. Kinőttük a gyülekezeti termet, már a lelkészi lakás elő-
szobájában is gyermekfoglalkozásokat tartottunk. Csodálatos idő-
szak volt!  Ebben az időben született meg a Református Gimnázi-
um újraindításának a gondolata.  Nagyon sok akadály nehezítette 
az iskola megszületését, de hála a közös imádságoknak, a szer-
vezett, kitartó testvéri együttmunkálkodásnak, 1999-ben megnyílt 
a gimnáziumunk! Az életem nagy ajándékaként gondolok ma is a 
kezdetekre, amikor én is ott taníthattam. Amikor még csak három 
osztály volt és néhány tanár, amikor minden gyermeket, szüleiket 
családtagként üdvözölhettük az iskolában.

Korábban hol tanítottál? Mióta foglalkozol gyermekekkel?

1979-ben a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szereztem a dip-
lomámat, majd még abban az évben a Barcsay Jenő Általános 
Iskolában kezdtem tanítani. A gyermekeim születését követően 
elvégeztem Egerben az ének-zene tanári szakot és a Baptista Te-
ológiai Akadémián a karvezető szakot. Ezután a Vujicsics Tihamér 
Zeneiskolában tanítottam, majd a Református Gimnáziumban, és 
könyvtárosként a PMK-ban. A legutóbbi munkahelyem az Izbégi 
Általános Iskola volt, valamint négy éve a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem óraadó tanáraként népi éneket is tanítok leendő 
óvodapedagógusoknak és tanítóknak. 

Mi indított arra, hogy feladva az általános iskolai tanári ál-
lásodat, az egyházközség főállású hitoktatója legyél?

Nem tehettem másként, egyenes út vezetett idáig. Bevezették 
az általános iskolákban a felekezeti hittanórákat, ezért az egyhá-
zunknak gondoskodnia kellet hitoktatókról. A lelkipásztor a pres-
bitériummal egyetértve két gyülekezeti tagot gondolt erre a szép 
feladatra. Barta Erzsébetet és engem. 2014-ben beiratkoztunk a 
KGRE hitoktatói szakára, és azóta minden szombaton Nagykőrös-
re járunk tanulni. Jelenleg utolsó évesek vagyunk. A közös tanulás, 

a nehéz próbatételek nemcsak bennünket hoztak közelebb egy-
máshoz, hanem megbizonyosodhattunk arról is, hogy a csoport-
társaink – szerte az országból – igazi testvéreink Krisztusban. Min-
denki figyel a másikra, segítjük egymást hasznos információkkal, 
könyvekkel; imádságban hordozzuk egymást gondban, örömben.

Miért tartod fontosnak a hitoktatást kisgyermekkorban?

Sokszor könnyelműen bánunk a lelkükkel, azt gondoljuk, úgy-
sem látszik, ha rajta van egy-két folt, nem dolgozunk annak kitisztítá-
sán. Fontosabb, ami látható: az előbbre jutás, a minél több látványos 
dologban való részvétel. A szülők, akik a gyermekeiket egyik szak-
körről a másikra húzgálják, sokszor nem látják, hogy a nyugodtabb 
hétköznapok, a több együttlét gazdagabbá tenné a gyermeküket.  
Nagyon sokszor hallottuk már: Mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt vall? (Mt.16, 26.) 
Joó Sándor egyik igehirdetésében azt írja: „Jézust, akit Isten az-
zal a különös megbízatással küldött erre a világra, hogy mennyei 
üvegharang legyen a földön, hogy Isten országának a kristálytiszta 
hangjait belezengje a világba, mindnyájunkra nézve érvényes az, 
hogy a lélek többet ér, mint az egész világ.” Csodálatos ez a kép az 
„üvegharangról”, amely törékeny, de védelmet ad. Erre kellene na-
gyon vigyáznunk, nehogy megfakuljon, vagy repedés essen rajta. 

Melyek a legnehezebb és a legszebb pillanatai a munkádnak?

Több évtizede a pályán vagyok, szinte minden korosztályt 
tanítottam már, felneveltem négy gyermeket… Sokszor ne-
héz volt, biztos lesz is még nehézség, de azt nem egyedül kell 
elhordoznom, hiszen ígéretet kaptam a segítségre: „Mert az 
én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Mt 11, 
30).  Így aztán nem is foglalkozom nagyon a nehézségekkel. 
A legszebb pillanatok pedig, amikor egy kisgyermek énekel, vagy 
őszinte odaadással beszél; olyankor még szebbé válik, ragyogó 
lesz az arcocskája. Egy alkalommal hittanóra után az egyik kis-
lányért még nem érkeztek meg a szülei, és beszélgettünk erről-
arról. Egyszer csak szembefordult velem és nagyon határozottan, 
nemes egyszerűséggel azt mondta: – Te Enikő néni! Én este arra 
gondoltam, hogyha már tudok imádkozni, miért ne imádkozzam 
érted!  Azóta én is imádkozom a tanítványaimért….

Az ének, a zene nagyon fontos szerepet játszik az életed-
ben, sőt az oktatói munkádban is.

„Kétszeresen imádkozik, aki jól énekel” – tartja Szent Ágoston 
nyomán a mondás. Énektanárként az a dolgom, hogy megtanít-
sam a gyermekeket énekelni, majd közös odafigyeléssel, együttes 
munkával „szépen” énekelni. Hiszen az éneklés olyan, mint a le-
vegővétel. Egyrészt a dallam, amely sokszor úgy hat ránk, hogy 
akaratlanul is „libabőrösök” leszünk a gyönyörűségtől. Másrészt a 
szöveg, amellyel közösséget vállalunk azokkal, akik előttünk már 
énekelték azt az éneket. A hétköznapok érzéseit például a nép-
dalokban csodálatos költői képekben fogalmazták meg ismeretlen 
énekesek; a több száz éves dalok magukban hordozzák a törté-
nelmünket, egyszerű és magasztos emberi érzéseinket. Ha öröm 
vagy bánat ér, bármikor „előveszek” egyet, „elfújom”, és máris jobb 
a kedvem.  Közösen énekelni pedig igazán különleges élmény! 
Nyolc éve rendszeresen éneklünk együtt; férfiak, nők, kicsik, na-
gyok – jelenleg a P’ Art moziban szoktunk találkozni.

Melyik az a számodra iránymutató ige, amelyet a szíved-
ben hordasz, amely a mindennapjaidat meghatározza?

„Bölccsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, 
szemeimmel tanácsollak téged.” (Zsolt.32, 8.) Szemeimmel taná-
csollak – nem csupán a fülemet kell kinyitni, hogy halljam az Úr 
szavát, hanem Rá kell tekintenem, hogy el ne veszítsem a szem-
kontaktust, figyelnem kell Rá – mindig!

Kolos Emőke

8. oldal

kétszeresen imádkozik, aki jól énekel 
Beszélgetés Lázár Enikővel, gyülekezetünk főállású hitoktatójával


