
„…egy süketnémát vittek hozzá, és kér-
ték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevon-
ta őt a sokaságtól, ujját a süket fülébe 
dugta, majd ujjára köpve megérintette a 
nyelvét; azután az égre tekintve fohász-
kodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz: 
Nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének 
bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy 
rendesen tudott beszélni…” Mk 7,31-37

Miért izgalmas egy süketnéma meg-
gyógyításának a története? Azért, mert 
a gyógyulás történetei minden korból 
fontosak nekünk? Igen, azok. Mindany-
nyiunknak vannak sebei. Mindannyi-
an átéljük, hogy nem olyan a testünk, 
nem olyanok a körülményeink, nem úgy 
vannak a dolgaink, ahogy annak lennie 
kellene. Mind félünk a veszteségektől, 
mind féltjük az életünket. Akivel a tör-
ténetben találkozunk, már feladta. Nem 
kezdeményez, nem mozdul – őt moz-
dítják. Vagy még akarna, még monda-
ná, még változtatna? Nem derül ki. Csak 
az, hogy ez az élet olyan, hogy derékba 
törhet minden, hogy hiábavalóvá lehet 
az akarat, hogy kimondhatatlanná le-
hetnek a szavak, hogy kifejezéstelenné 
válhatnak az érzelmek, a gondolatok.  
Félelmetes tükör ez. De az evangéli-
um szerint nem ő van a középpontban, 
nem az ő harca. De még csak nem is a 
gyógyulása. 

„…Jézus megparancsolta nekik, hogy ezt 
senkinek se mondják el; de minél inkább 

tiltotta, annál inkább híresztelték, és 
szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: 
Milyen jó mindaz, amit tesz! Képes azt is 
megtenni, hogy a süketek halljanak, és a 
némák beszéljenek!”

Jézus az, akin mindenki csodálkozik. 
Áldást kérnek tőle és ő gyógyít. Nem 
arra használja a kezeit, idejét, testét, 
mint amit tőle várnak. Nemcsak hogy 
megérinti a beteget, de élete belefo-
lyik a magatehetetlen emberébe: nyá-
la, keze, hangja, tekintete, teljes figyel-
me. Önmagát adja a betegnek. Részévé 
válik a bénult életnek, és az pedig az ő 
életének. Így áll helyre minden, így tér 
vissza az egészség.  A gyógyítása jel: Ő 
velünk van, Ő értünk van, Ő mindenha-
tó – Ő a Mindenható. Ő a Messiás. Vele 
egész az ember élete. Ézsaiás őróla írt 
(35,4-6), s azóta mindenki benne re-
ménykedett, őt várta. Eljött.

Az, hogy mindez múltidőben van, 
nem azt jelenti, hogy mindez el is múlt. 
A híresztelés tiltása nem azt jelen-
ti, hogy „nekünk ehhez semmi közünk”. 
Az csak a befogadás felelősségét húz-
za alá: vele mozdul-e füled, gondolatod, 
beszéded? Felfogod-e, ki is Jézus va-
lójában, mit jelent az, hogy Ő neked is 
egészen adja magát – a kereszten is, de 
a Lélek által is? Hiszed-e, hogy te is ré-
szese lehetsz az Ő életének? 

Effata – Nyílj meg! Kezdj el élni!

Harmathy András lelkész

Effata – Nyílj meg!
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Valahogy úgy voltam ezzel a táborral, mint a kókusztejjel, hiszen rendes ember 
kóstolás után mond véleményt: beleöntöttem hát a kávéba, majd meglepődve ta-
pasztaltam, hogy az íze bizony határozottan kókuszos.
A Szarvason töltött első nap után már világossá vált számomra: a gyülekezeti tá-
bor bizony tele van hitéleti programokkal. Ha valaki itt legyint, hogy őt bizony 
nem érdekli a hit közösségi megélése, megértem. Én ugyanis meg voltam győződ-
ve, hogy engem nem. Abban bíztam, hogy lesz azért más program is közben. Ám a 
tábor után már arról is meg vagyok győződve, hogy a befogadó szentendrei refor-
mátus közösségben még a közös áhítatnak is van értelme.
A hét csendesen kezdődött, jó melegben, arborétumlátogatásra és strandolásra is 
jutott idő. Megtudtuk, hogy a mamutfenyő tobozait bizony az első villámcsapás ér-
leli meg. Igazi szerencse, hogy minket nem villám kell sújtson a boldogulásunkhoz, 
hanem Jézus ítél meg, aki eljött ítélni, miközben eljött itt élni is…
Ez volt az egyik fontos üzenet: az emberek egymást ne ítéljék meg, azt bízzák az 
isteni hatalomra. Ellenben sokat tehetnek egymás megismeréséért: az egyik tábori 
estén missziós munkájáról számolt be a békésszentandrási lelkész, Ágoston. Nem 
mindennapi bemutatót tartott láthatósági mellényben, napszemüvegben és base-
ball-sapkában, bibliai idézetes nyakkendőjében, miközben telefonos applikációjá-
ból kurd nyelvű református ének szólt. Nekünk éppen úgy mutatkozott be, ahogy 
azt a menekülttáborban teszi, ahol együtt imádkozik, ha kell, helyi dialektusú fel-
vétellel képes teremtéstörténetet mesél, sd-kártyán arab bibliát oszt – és nem 
adja fel, hogy Jézus szavát hirdesse ebben a speciális, elsőre idegen, ám az elmúlt 
tizenöt év szolgálata alatt alaposan megismert környezetben.
Nem mindenben tévedtem azért: korántsem kizárólagos jellemzője a gyülekezeti 
táborban együtt töltött időnek az imádság, példázat és a kiscsoportos beszélge-
tés – és számtalan aspektusból jöttem rá arra, miért is kellett elmenni. Hogyan is 
mondhatnám másképpen el, hogy hála az égnek, hogy végül mégsem borított ki a 
csónakunkba kapaszkodó Harmathy András nagytiszteletű úr? Mert persze az aktu-
ális világnézeti kérdések mellett volt hajókirándulás és evezés is, közös esti film-
nézés és activity is.
Hogy milyen volt a tábor szervezettsége? A gyerekek külön csoportban, Enikő 
odaadó figyelme mellett játszottak, ragasztottak, színeztek, énekeltek, mesél-
tek – még egy kis előadással is készültek a teremtésről. Közgazdász szívem re-
pesett a rendszertől: a projektalapon megvalósított kiscsoportos munka kézzel 
fogható eredménye lett a tábor utolsó napjára egy tartalmas összefoglaló, renge-
teg ötlet és felajánlás, amiből sokat fogunk még megosztani a szentendreiekkel. 
Megérte(ttem).
Jövőre Mátraháza – mi már jelentkeztünk. 

Illés Zsuzsa

Szarvas – hiba lett volna kihagyni 
Református gyülekezeti tábor Szarvason
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2018. június 18. és 22. között tartottuk gyülekeze-
tünk udvarán és termeiben húsz segítővel (ebből 
tíz fő az ifjúsági csoport tagja volt) 44 alsós gyer-
mek számára napközis táborunkat. Egész héten Jó-
zsué könyvével és az ígéret földjének birtokbavé-
telével foglalkoztunk. Ehhez a témához kapcsoló-
dott a kézműveskedés, a városi vetélkedő, de még 
a kirándulásunk is, amelynek keretében kürtöt fúj-
va Isten segítségével bevettük Jerikó várát. 

Koncz Hunor Attila beosztott lelkész

2018. július 1-7 között mentünk ifitáborozni tizenkilenc fiatal és három kísérő részvételével. 
Szállásunk a Szarvasi Református Egyházközség templomában és gyülekezeti termeiben 
volt. Mindennap lehetőségünk adódott kerékpárral vagy kenuval felfedezni a Holt-Körös 
környékét. A reggeli csendesség és beszélgetés mellett napközben „papozást", azaz előa-
dást hallgattunk arról, hogy Isten hogyan von bele bennünket abba a szeretetből fakadó 
történetbe, amellyel helyreállítja a világot. Mindezek mellett Isten arra is adott alkalmat, 
hogy az ifi reflektáljon a maga működésére és hivatására a gyülekezeten belül. Áldott na-
pok voltak ezek, amelyek lendülete ma is bennünk van!

Elindult a gimnázium bővítésének ki-
vitelezése 2018. július 1-én egy sikere-
sen lebonyolított közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen. Négy új osztályte-
remmel és egy tornaszobával bővül in-
tézményünk, így már teljes mértékben 
elegendő számú tanterem lesz a két-
szer nyolcosztályos működéshez. Vár-
hatóan 2019 szeptemberétől kezdőd-
het el az oktatás az új helyiségekben.

Nyáron lezajlott óvodánk átalakítá-
sa, amelynek eredményeképpen két 

csoportszoba bővült, és a tornaszoba 
felkerült az emeletre. Az átalakításra 
a jogszabályi változtatások miatt volt 
szükség.

Megújult gyülekezeti házunk vizes-
blokkja, amelynek eredményeképpen 
bővült a mellékhelyiségek száma is. 
Ezzel párhuzamosan megvalósult a ta-
valy kialakított baba-mama szoba han-
gosítása, így már onnan is követhető az 
istentiszteleten elhangzó prédikáció.

Egyházközségi beruházások

Nyári táboraink
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OKTÓBER VÉGI  
ÜNNEPI RENDÜNK

Október 22–24., hétfő–szerda 
18 óra: bűnbánati esték

Október 28., vasárnap 
Új borért hálaadás úrvacsorával
8 óra:  ünnepi istentisztelet,  

közös kelyhes úrvacsora
10 óra:  ünnepi istentisztelet,  

külön kelyhes úrvacsora

Október 31., szerda  
Reformáció emlékest
18 órakor a baptista imaházban

Kérjük azokat a testvéreket, akik idén még nem fizettek egyházfenntartói járulékot, 
hogy a járulékukat legkésőbb november 15-ig fizessék be a vasárnapi 8 órai isten-
tisztelet után, vagy a 10 órai istentisztelet előtt és után Kormos Mária irodaveze-
tőnknél, vagy átutalással az egyházközség 11742087-20000679-es számlaszámá-
ra, esetleg sárga csekken, amit a szentendre@reformatus.hu e-mail címen, illetve 
személyesen vagy telefonon lehet kérni. Köszönjük!

REFORMÁTUS ZENÉS ESTÉK 2018
A SZENTENDREI REFORMÁTUS 

TEMPLOMBAN ÉS A REFORMÁTUS 
GIMNÁZIUM KÁPOLNÁ JÁBAN

2018. október 14., vasárnap 18 óra  
/ a Református Gimnázium kápolnája
Szotyori Nagy Gábor orgonaművész 
hangversenye

2018. október 28., vasárnap 18 óra  
/ református templom
A szentendrei református gyülekezet 
kórusa  
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes
Közreműködik: Szotyori Nagy Gábor 
orgonaművész

2018. november 18., vasárnap 18 óra  
/ református templom
A Központi Református Kórus 
hangversenye
Vezényel: Berkesi Boglárka és  
Erdélyi Dániel

2018. december 9., vasárnap 16 óra  
/ a Református Gimnázium kápolnája
Adventi Ökumenikus Kórushangverseny

Óvodánkba mosolygós, gyermekszere-
tő, hívő óvó nénit keresünk. A részletek 
a következő linken érhetőek el: 
http://szro.hu/reformatusovoda/hirek/

Óvó nénit keresünk

Egyházfenntartói járulék fizetése

    Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.  Mt 5,8
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