
Olyan őrülten rohanó világban élünk, 
hogy minden szabad időnek nagyon tu-
dunk örülni. A hosszú hétvégéket már év 
elején keressük, melyik ünnep mikorra 
esik, hogyan tudjuk a legjobban kihasz-
nálni az időt. Aztán jön a tervezés: hová 
menjünk, mit csináljunk? Programfüze-
teket böngészünk, akciós szállásokat ke-
resünk, nagyszülőként reménykedünk, 
hogy eljönnek a gyerekek, gyerekként 
meg örülünk, hogy nincs házi feladat 
(ha nincs). Templomba járó emberként, 
gyülekezeti tagként az egyházi ünne-
pek némi fejtörést, lelkiismeretfurdalást 
okoznak – istentiszteletre mégiscsak el 
kellene menni, ha már karácsony, húsvét 
vagy épp pünkösd van. 

Igen, most épp pünkösd van. Igen, ez 
is egyházi ünnep. Mit is ünneplünk? A 
Szentlélek kitöltetését. Mit ünneplünk 
ezen? A szavakat értjük, de mégsem na-
gyon tudjuk hova tenni. Ez nem családi 
ünnep, a pünkösdhöz kapcsolódó nép-
szokásaink is elhaltak már, nincsenek 
hagyományos pünkösdi ételeink, akkor 
hogyan kell ünnepelni pünkösdöt? Mit 
kellene cselekednünk? Marad a hosszú 
hétvége gondolata – jó idő van már pün-
kösdkor, irány a természet! Kirándulunk, 
kertészkedünk, pihenünk – a lelkiisme-
retünket meg igyekszünk elhallgattatni. 

„Mindenki ezt csinálja, biztos megérti a 
lelkész!”

Azon az első pünkösdön, mikor kiáradt 
Isten Szent Lelke Jeruzsálemben, cso-
dás dolgok történtek. Mindenki a maga 

nyelvén hallotta, amit a tanítványok Isten 
nagyságos dolgairól mondtak. Természeti 
jelenségek kísérték e csodát, és azt érez-
ték azok, akik akkor Jeruzsálemben voltak, 
hogy maga a felséges Isten van jelen. És 
ők is felteszik a kérdést: „Akkor most mit 
tegyünk?” Persze ők nem a hosszú hétvé-
gére kerestek programot, hanem Isten je-
lenlétében azt ismerték fel, hogy az éle-
tük nem mehet úgy tovább, ahogy addig. 
Felismerték, hogy a világ végérvényesen 
megváltozott, mert Krisztus meghalt a 
világ bűnéért, és Isten feltámasztotta Őt 
a halálból. A bűn és a halál többé nem 
uralkodhat a világban! Ezt hallották, er-
ről beszéltek a tanítványok, és felragyo-
gott a fény: mi is élhetünk szabadon a 
bűn és a halál átkától! Krisztus Úr, akkor 
felettünk miért uralkodna a bűn, miért 
kellene továbbra is a haláltól rettegnünk, 
ha Krisztus legyőzte azt?

„Mit tegyünk, testvéreim?” – kérdezték 
a tanítványokat. Halljuk meg most mi is 
Péter válaszát: „Térjetek meg, és keresz-
telkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus 
nevében bűneitek bocsánatára, és meg-
kapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 
2,38) Ez az igazán jó pünkösdi program: 
Isten felé fordulni, elfogadni az Ő bocsá-
natát, egyesülni Vele az úrvacsorában, 
venni a Szentlélek ajándékát – vagyis át-
élni Isten folyamatos jelenlétét az éle-
tünkben. Hallgatni Rá, követni Őt, enge-
delmeskedni Neki. És átélni, hogy ez az 
igazi szabadság!

Harmathy Andrásné Ágota lelkész

Pünkösdi programajánló
avagy „Mit tegyünk, testvéreim…?”  ApCsel 2,37
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Presbitériumunk döntése alapján idén is meghirdetjük gyülekezeti céladományo-
zásunkat. A tavalyi évhez hasonlóan szeretnénk tovább folytatni templomunk és 
környezetének rendbetételét és fejlesztését. Köszönjünk a testvéreknek, hogy ta-
valy közel 4 millió forint összeggel támogatták ilyen irányú céljainkat. Idénre ter-
vezett fejlesztéseink becsült összege 12 millió forint, amelynek forrása részben a 
tavaly befolyt összeg fel nem használt része, idei céladományozásunk tervezett  
4 millió forintos összege és gyülekezetünk korábbi évekről származó megtakarítása. 
A 2019-es évre vonatkozó fejlesztési céljaink: akadálymentes rámpa építése, a temp-
lombelső (úrasztala, szőnyegek, borító textíliák) megújítása, a templomi kihangosí-
tás fejlesztése, a templomkert szépítése, a parókia kocsibeállójának bővítése.
A céladományok befizetése készpénzben hivatali időben Kormos Mária irodaveze-
tőnél, illetve átutalással (közlemény: „Céladományozás 2019”) gyülekezetünk OTP 
Banknál vezetett 11742087-20000679 számú bankszámlájára lehetséges. 
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kénysze-
rűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten”. (2Kor 9,7)

Dr. Szalai Zsolt, gondnok

Váradi Zsigmond

Isten olyan szép kiránduló idővel ál-
dotta meg ezt a napot, hogy szebbet 
nem is képzelhettünk volna el. Több 
mint harmincan voltunk. Volt, aki 70 év 
felettiként teljesítette a rövid túrát, és 
voltak olyanok, akik a helyszínen csat-
lakoztak a nagyobb csoporthoz.

Hiszem, hogy Istenek tetsző volt a 
természetben való istentisztelet, kö-
zös éneklés és játék is. Szépen szólt a 
Szabadság/Sztaravoda-forrás csobogó 

hangja mellett a 42. zsoltár: „Mint a 
szép híves patakra…”

A férfikör tudatosan vállal fel esemé-
nyeket, amellyel minél több gyülekeze-
ti tagunkhoz tudja elvinni az evangéliu-
mot, vagy maga az esemény olyan, ami 
a gyülekezethez való tartozást erősíti. 
Ilyen volt korábban például a diakóniai 
disznótor is. Nagy öröm, hogy a férfi- és 
női körök közösen teszik ezt, ebben az 
esetben az ifivel együtt.

Ha Isten megadja, és élünk, szeret-
nénk még hasonló alkalmakat szervez-
ni a jövőben is. Legközelebb a pünkös-
di családi nap során szeretnénk megle-
petéssel készülni a gyülekezet számára.

Van tehát miért hálát adnunk Isten-
nek, de köszönet a szervezők munká-
jáért is és a résztvevők lelkesedéséért! 
Legyen benne minél többször részünk!

Gyülekezeti céladományozás

Május 1-én kirándult a gyülekezet
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Május 3-án ballagott el a most húsz-
éves Szentendrei Református Gimnázi-
um első olyan évfolyama, ahol mindkét 
osztály ötödikesként kezdte gimnáziu-
mi tanulmányait. 

A diákok sok virággal és lufival bejár-
va az iskolát búcsúztak a Refitől. A bal-
lagók az ünnepségen adták át az őket 
követő évfolyamnak az emlékszalag-
jukkal díszített iskolazászlót, és a vég-
zősök közül átvehették díjaikat a leg-
eredményesebb és a közösségért ön-
zetlenül munkálkodó diákok. A Mus-
tármag ösztöndíjat kitartó tanulmányi 
munkájáért Pierson-Bartel Róbertnek 
ítélte oda a nevelőtestület az agy mű-
ködése és az álmodás témájában vég-
zett kutatásáért, valamint az osztály-
társainak nyújtott támogatásáért, aki 
a Pécsi Egyetem munkatársai és Dulai 

Teréz tanárnő gondos támogatásával a 
Tudományos Diákkörök XIX. Kárpát-me-
dencei Konferenciáján (TUDOK) és az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-
senyen is kiemelkedő eredményt ért el. 

A végzősök május 6-án megkezdték 
érettségi vizsgáikat, amelyekhez ez-
úton is sok sikert kívánunk!

Kuzma Márta igazgatóhelyettes

Április 22-én, húsvét hétfőn egy férfi és két nő testvé-
rünk tett konfirmációs fogadalmat gyülekezetünkben, 
akik közül egy nő testvérünket kereszteltünk is.
Isten gazdag áldását kérjük életükre!

Hírek gimnáziumunkból

Konfirmáció

A képen balról jobbra:  
Szentesi Péter, Wieland Brigitta, Pusztai Anikó

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, 
hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.   Róm 15,13

A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld 
az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe 
juttat mindent, amit én mondtam nektek. (Jn 14,26)

3. oldal



Honlapunkról
A Kehely megjelenései közötti időszak-
ban is sok esemény, alkalom várja Test-
véreinket gyülekezetünkben. Ezek kö-
vetésére ajánljuk a www.szre.hu címen 
megtalálható honlapunkat, amelynek 
nyitólapján és Hirdetmény rovatában 
is olvashatók a fontos információk. Aki 
pedig lemaradt valamelyik igehirde-
tésről, vagy fel szeretné idézni a hal-
lottakat, az az Igehirdetések menü-
pont alatt hallgathatja meg a korábbi 
prédikációkat.

Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fe-
detlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanar-
ra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.   2Kor 3,17–18

PÜNKÖSDI ÜNNEPI RENDÜNK

Május 30., áldozócsütörtök
19 óra: istentisztelet 

Június 3–5., hétfő–szerda 
19 óra: bűnbánati esték

Június 9., pünkösd vasárnap
8 óra:  ünnepi istentisztelet,  

közös kelyhes úrvacsora
10 óra:  ünnepi istentisztelet,  

külön kelyhes úrvacsora

Június 10., pünkösd hétfő
9:30–15 óráig GYÜLEKEZETI NAP  
istentisztelettel, családi progra-
mokkal. Részletek a honlapon és 
a lelkészi hivatalban.

Jótékonysági vásár
Áprilisi jótékonysági vásárunk kifeje-
zetten sikeres volt: a szervezők becslé-
se szerint körülbelül háromszázan jöt-
tek el az alkalomra. A vásár eredmé-
nyeképpen a jótékonyságra fordítható 
összeg 257 ezer forint lett, amelyet az 
Abaújvári LelkesítŐ Missziósház építé-
sére ajánlunk fel. A következő vásárt 
szeptemberre tervezzük. Mindenkinek 
köszönjük a részvételt!

PÜNKÖSDI GYÜLEKEZETI NAP

2019. június 10-én, pünkösd hétfőn, 9:30-15 óráig
istentisztelettel, családi programokkal.

Részletek a honlapunkon (www.szre.hu) és a lelkészi hivatalban.
Szeretettel hívogatunk mindenkit!

T
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