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Szentendrei Református Hírlevél – megjelenik negyedévente

„…Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek:
Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek,
és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek!” Ez 37,9
A föld mint tanú őrzi az ember történelmének tragédiáit. A fű lassan benövi a
lövészárkokat, a természet visszahódítja a bunkerokat, az erdő elfedi a harctereket. De az élet vékonyka paplanja alatt ott szunnyad a halál. Mígnem
megszólal Isten Igéje, és minden feltárul, a Lélek érintésére pedig megelevenedik, ami élettelen, élővé lesz a holt.
Ezékiel látomására (lásd 37,1-14)
nemcsak a kortársak rezzenek össze,
hanem a mi nemzedékünk is, dacára jól
fejlett immunrendszerünknek, amivel
megvédjük magunkat a médián keresztül napról napra minket elárasztó borzalmaktól. Mihez kell ekkora átütőerő?
A reménytelenség legyőzéséhez, amibe
belefásultak Ezékiel kortársai, akik átélték Jeruzsálem pusztulását, a deportálást. Tíz éve élnek idegenben. Tíz éve
siratják múltukat, magukat. Nincs már,
ami életben tartsa a reményt. Benőtte a fű, elfedte az erdő. A hitetlenség
legyőzéséhez kell az erő, hogy igazán
lássák és lássuk Isten hatalmát és önmagunkat, mint megváltott népét.
Ezékiel szavai úgy szólalnak meg,
mint a teremtéstörténet. „A föld még
kietlen és puszta volt, a mélység fölött
sötétség volt, de Isten Lelke lebegett
a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten:

Legyen világosság! És lett világosság….”
(1Móz 1,2-3) Amikor megszólal az Úr,
amikor megérint a Lélek, a semmi, a
halál meghátrál, és élet születik. Egyszerre csak lehet élni, újra lehet élni,
és újra lehet kezdeni mindent.
Amikor pünkösdkor kiáradt a Lélek, abba beleremegett a ház és a tanítványok élete, de az egész város is!
Nem annyi történt, hogy felszínre került mindaz, amit gondos igyekezet elhantolt Jézus halálával kapcsolatban.
Hanem hogy Isten Lelke érintése nyomán természetesen fakadt a bűnbánat,
a megtérés, az oda- és a megszentelt
élet. Nincs, ami ellenállna, nincs, ami
feltartóztathatná az Urat.
Nem arról szól a keresztyén reménység, hogy idővel minden tragédia a
feledés homályába merül, és az élet –
mint a természet – visszahódítja, amit
a halál megsebzett és megjelölt. Hanem arról, hogy Jézus Krisztusban az
új teremtés elkezdődött! A Szentlélek
ereje ma is feltárja mindazt, amit a bűn
és a halál tönkretett, azért hogy meg
gyógyítsa, és újjáteremtse azt. Akarsz-e
gyógyulni, Istennel élni?
„Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a
megöltekbe, hogy életre keljenek!”
Harmathy András
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Céladakozás hirdetése
ingatlanjaink felújítására és karbantartására
Egyházközségünk az elmúlt évek során sok áldásban részesült helyiségeink és ingatlanjaink felújítása és korszerűsítése révén is. Gyülekezetünk új presbitériuma az elkezdett felújítást szeretné folytatni, ezért az alábbi célokra történő adománygyűjtésről döntöttünk: gyülekezeti mellékhelyiségek felújítása és bővítése, a
templom akadálymentes megközelítésének megoldása, a templomi orgona felújítása, valamint a templomudvar kocsibeállójának bővítése.
A fenti célok megvalósítására a presbitérium saját köreiben már gyűjtést is rendezett, amelynek eredményeképpen 1,6 millió forint gyűlt össze. Törekszünk arra is,
hogy az elérhető kormányzati és egyéb pályázati pénzekből is fel tudjunk használni fejlesztéseinkhez és rendezvényeinkhez. A közelmúltban két különböző pályázaton összesen ötmillió forintot nyertünk, amely teljes mértékben felhasználható
fejlesztési céljainkhoz.
Becsléseink szerint a célok megvalósítása és a 2017-ről áthúzódó fejlesztéseink
befejezése közel 15 millió forint kiadást jelent, amelyre céladománygyűjtést hirdetünk 6,4 millió forint értékben. Az alábbiakban látható az egyes fejlesztések költsége, és hogy azokat milyen forrásból szeretnénk finanszírozni.
Tervezett gyülekezeti fejlesztések
Gyülekezeti termek felújításának
befejezése
Babamamaszoba-hangosítás/kép,
templomhangosítás befejezése
Gyülekezeti mellékhelyiségek
felújítása, bővítése
A templom akadálymentes
megközelítésének megoldása
Templomi orgona felújítása
A templomudvar kocsibeállójának
bővítése
Tartalék nem várt tételekre
Mindösszesen

Ft
1 200 000

Források
Gyülekezet saját pénze

Ft
1 750 000

550 000

Presbiteri felajánlás

1 640 000

4 000 000

Gyülekezeti céladomány- 6 400 000
gyűjtés tervezett összege
Pályázati pénzek
5 000 000

3 000 000
2 000 000
3 000 000

1 040 000
14 790 000 Mindösszesen

14 790 000

Hogyan lehet hozzájárulni céljaink megvalósításához?
1.	Imádságban kérjük Isten támogatását és áldását.
2.	Ha bármelyik cél megvalósításához valaki szolgálatból végzett munkával hozzá
tud járulni, akkor kérjük, jelezze azt a szentendre@reformatus.hu e-mail címen.
3.	Pénzadomány felajánlásával, amelyet az OTP-nél vezetett 11742087-20000679
számú számlára átutalással lehet teljesíteni („céladomány”közleménnyel), illetve
hivatali időben, vagy a vasárnapi két istentisztelet között készpénzben befizetni.
„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert »a jókedvű adakozót szereti Isten«”. (2Kor 9,6-7)
Szalai Zsolt gondnok
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Áder János tartott előadást gimnáziumunkban
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma harmadik alkalommal hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja, hogy a fiatalok figyelmét ráirányítsa a környezetvédelem
fontosságára, és érzékeltesse a felnövekvő generáció felelősségét, lehetőségeit a környezeti erőforrások tudatos használata és védelme
terén. Az április 23–27. között zajló programsorozat fővédnöke Áder János köztársasági elnök volt, aki április 24-én a Szentendrei Református Gimnázium diákjainak tartott rendkívüli tanórát a vízválság és klímaváltozás okairól,
hatásairól és a megelőzés lehetőségeiről.
A környezettudatos gondolkodást, a
környezeti események és azok hos�szú távú hatásainak, összefüggéseinek
megértését is segítő interaktív tanóra
közérthetően, szemléletes kísérletekkel, a világ nagy környezeti kihívásait bemutató vetítéssel, kvízversennyel
gazdagítva járta körül a klímaváltozás
korántsem könnyed kérdéseit.

A Református Gimnázium a fenntarthatóságra nevelésben maga is élen jár.
A természettudományos tantárgyak
keretében évek óta számtalan módon
kapcsolódik a környezetvédelemhez,
valamint rengeteg projekt, tanulói kutatómunka, tehetséggondozó verseny,
pályázat irányul a területre, és az intézmény infrastrukturálisan is nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre.

KONFIRMÁCIÓ
GYÜLEKEZ ETÜNKBEN
Március 25-én, virágvasárnapi
istentiszteletünkön három férfiés három nőtestvérünk tett
konfirmációs fogadalmat templomunkban, akik közül egy
férfit kereszteltünk is. Konfirmálóink: Gaál-Nyeste Katalin,
Hajek Éva, Maróti Tamás, Jakab
János Dániel, Kovács Vivienne,
Majszin György.
Isten gazdag áldását kérjük
életükre!
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Pünkösdi családi nap a Gimnáziumban
„Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek…”
ApCsel. 2,39

2018. május 21-én, hétfőn, 9:30–15:00
Programok: családi istentisztelet, játékos vetélkedő, közös ebéd (a férfikör főz),
majd sorversenyek, foci- és röplabdabajnokság.
Előzetes regisztráció honlapunkon: www.szre.hu

PÜ N KÖS DI Ü N N E PI RE N DÜ N K

Május 10., áldozócsütörtök
19 óra: istentisztelet
Március 14–16., hétfő–szerda
19 óra: bűnbánati esték
Május 20., pünkösd vasárnap
8 óra:	ünnepi istentisztelet,
közös kelyhes úrvacsora
10 óra:	ünnepi istentisztelet,
külön kelyhes úrvacsora
Május 21., pünkösd hétfő
9:30–15 óráig GYÜLEKEZETI NAP
a Református Gimnáziumban
istentisztelettel,
családi programokkal

Rendelkezés az SZJA 1+1%-áról
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
Pilisszentlászlói Református Temp
lomért Alapítvány,
adószáma: 18702453-1-13
A másik 1%-kal a Magyarországi Református Egyházat támogathatják: ehhez
a nyilatkozaton a 0066 technikai szá
mot kell feltüntetni.
Köszönjük a tavalyi felajánlásokat, és
szeretettel várjuk azokat idén is!

Jótékonysági vásár
Április végén megtartottuk immár negyedik jótékonysági vásárunkat, nagy sikerrel, amelyen a szervezők becslése szerint legalább kétszáz érdeklődő vett részt. A
vásár eredményeképpen 223 ezer forint gyűlt össze, amelyet a teleki református
templom tetőszerkezetének felújításához ajánlunk fel. Szeptemberben újra lesz
garázsvásár, lehet gyűjteni a felesleges, megunt holmikat. Várunk mindenkit!

