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A Szentendrei Református  
Egyházközség kiadványa

„Jézus feltámadt! Valóban feltámadt!”

A középkorban liturgikus elem volt a húsvéti isten-
tiszteleten a nevetés (risus paschalis). Ilyenkor a pap 
dolga volt megnevettetni a gyülekezetet, például 
olyan gondolatokkal, mint „Jézus azért a nőknek je-
lent meg feltámadása után, hogy hamarabb terjed-
jen így el annak híre. Hahaha!” E szokás eredetével 
kapcsolatban csak az a biztos, hogy a kutatók mind 
a mai napig találgatják. Van, aki a keresztyénséget 
megelőző pogánykultuszokban véli megtalálni, van, 
aki a halál mint „nevetés-
tabu” legyőzéséhez kap-
csolja azt. Bárhogyan is 
volt, a húsvét és a neve-
tés közös nevezője, meg-
látásom szerint, nem a 
humor, de nem is a társa-
dalmi szokás megváltoz-
tatása, hanem az öröm. 
A meglepetés, a csoda 
– hogy Jézus feltámadt a 
halottak közül – az, ami 
örömre, nevetésre indít-
ja az embert: „Ez létezik? 
Ez igaz? Minden úgy történt, ahogy megmondta! 
Ez hihetetlen! Ez mindent megváltoztat! Mostantól 
semmi sem az, aminek eddig gondoltuk! Mekkora 
fordulat! Felfoghatatlan! Halleluja!”.

Jézus győzelmével, a halál elhunytával, az az egye-
temes emberi tapasztalat dőlt meg, hogy a pusztulás 
végül mindent legyőz. Egész idáig az ember lázad-
hatott ez ellen lázas alkotással vagy az élet habzso-
lásával, lehetett közönyösen megadó vagy épp a ha-
lált pimaszul kergető, vakmerő – bármilyen választ is 

adott a pusztulásra, tehetetlenül és menthetetlenül 
alulmaradt vele szemben. De Jézus feltámadt!

Nem, ez nem a szemtanúk öröme, meglepetése csu-
pán! Ez minden nemzedék hitélménye, megtapasz-
talása: Jézus feltámadt, hogy „megszabadítsa azokat, 
akik a haláltól való félelem miatt egész életükben ra-
bok voltak” (Zsid 2,15). Mi történik, amikor véget ér a 
háború? Az emberek előjönnek a romok közül, az óvó-
helyekről, összeölelkeznek, örülnek és nevetnek, mert 
vége, mert megszabadultak, mert életben maradtak. – 

Adja az Úr, hogy mihama-
rabb részünk legyen eb-
ben! – Igen, ilyen, amikor a 
rabok, akik félelemben él-
tek, felszabadulnak. Igen, 
ilyen hit által belenézni 
Jézus üres sírjába, és örül-
ni: vége! Nem a halál szab 
már rendet, nem a félelem 
igazgat, nem a pusztulás 
a végső törvény! Isten na-
gyobb, Jézus győzött! Hi-
hetetlen – de igaz! 

Aki ennek az igazságnak a fényében él, az tudja, mi 
az öröm – még ha épp gyászol is; az tudja, ez a re-
ménység erő, bátorság és szabadság forrása – még 
ha épp a pusztulás hatalmas kráterével néz is far-
kasszemet; az tudja, mi az együttérzés – még ha épp 
gyötrői, a gonoszság és a félelem rabjai szűkölnek 
is segítség után. Ezért tudja Pál apostol a börtönből 
is ezt írni Isten gyermekeinek: „Örüljetek az Úrban 
mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!”  (Fil 4,4)

Harmathy András
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Mi lehet öröm egy olyan csoportban, ahol válási 
veszteségekkel dolgozunk? Lehet-e örömről beszélni, 
amikor nehéz élethelyzeteket idézünk fel nehéz ér-
zésekkel? Az öröm nem felhőtlen, vidám hangulatot 
jelent, hanem a nehézségek közepette is azt a hitet, 
hogy az életünk a megfelelő mederben folyik: Isten 
közelségében, az Ő akaratát keresve, a kegyelem 
erőterében. Igaz ugyan, hogy megéljük az emberi élet 
elesettségét, de közben Jézus velünk van: Tőle sem-
mi sem idegen, ami emberi. Vannak „vidám” örömök, 
és vannak „komoly” örömök. Ez utóbbit élhetjük meg 
ebben a sorstársi/hittársi közösségben. Bajunkban, 
felépülésünkben, gyógyulásunkban, békességünkben 
Jézus a társunk, és mi is társai vagyunk egymásnak.

Kivé VÁLtam a konfliktusok és a kudarcok által? 
Öröm, hogy valaki mássá/jobbá VÁLhatok Jézus 
által. Öröm, hogy VÁLthatok Jézussal. Öröm, hogy 
megVÁLtott vagyok. Öröm, hogy sebeimet forrás-
sá VÁLtoztathatja önmagában, mert az Ő sebei ke-

gyelemnek, gyógyulásnak, örök életnek forrásává 
lettek. Öröm, hogy e kegyelem fényében másként 
nézhetünk önmagunkra, egymásra, életünk minden 
eseményére.

„…az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézs 53,5)

Dicsőség és hála ezért Urunknak mindörökké! 

Kovály Erzsébet

“Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a 
gazdagnak bejutni az Isten országába” (Lk 18,25). 
Nem azért, mert gazdag, és sok pénze van, hanem 
azért, mert “ahol van a ti kincsetek, ott van a szíve-
tek is” (Mt 6,21). Isten valójában próbára tesz min-
ket a pénzzel: mit kezdünk vele, felismerjük-e, hogy 
Tőle kaptuk, hálásak vagyunk-e ezért, és olyan célra 
használjuk-e, ami az Ő országát építi?

Leegyszerűsítve, hű sáfárok vagyunk-e. Tágabb 
értelemben ez a sorozat nemcsak a pénzről és va-
gyonról szól, hanem az élet egészéről: munkáról, a 
családról, a befektetésekről, az adakozásról és a be-
csületességről is. Egyszer össze kellett írnunk min-
den vagyonunkat. Meglepődtem a hosszú listán, és 
megtanultam elégedettebbnek lenni azzal, ami van. 
Ez sok változást hozott az életemben, befekteté-
seimet azóta próbáltam átstrukturálni, sokkal óva-

tosabb vagyok, mint korábban, jobban kerülöm a 
kockázatokat. Jobban odafigyelek az adakozásra, 
nemcsak pénzben, de munkában, időben is. Alapo-
sabban megnézem, hol költöm el a pénzt és az időt. 
Például a mézet igyekszünk a gyülekezetben megven-
ni, vagy nem utasítok el egy felkérést egy cikk megírá-
sára, vagy egy beszéd megtartására, ha az jó célt szol-
gál. A munkában nem számolom el a nem munkával 
töltött tevékenységet (például az internetezést), erre 
még jobban figyelek, mint korábban. Emiatt az utóbbi 
években a munkáltatóm jobban megbízik bennem. Ta-
valy felújítottunk egy házat, és a munkákról számlákat 
kértünk. Az adót igyekszem időben és pontosan befi-
zetni, és nem azon gondolkozni, hogyan kerüljem el. 
Apróságok ezek, de a kis lépések mindig összeadód-
nak, ezért fontosak, hogy a helyes irányba tegyük meg 
azokatt. A Compasson részt vevők hasonló tapaszta-
latokat osztottak meg egymással, jó volt látni, hogy 
mások is őszintén beszélnek sokszor nagyon kényes 
kérdésekről is, azt pedig különösen, hogy a válaszok 
már készen vannak Istennél.

A mi dolgunk hű sáfárnak lenni a ránk bízottakon, a 
többi pedig Istené. Jó tudni azt, hogy nem kell a jövő 
miatt aggódnunk, hiszen jó kezekben vagyunk. En-
nek megértésében segített a Compass, ami ezáltal is 
becsempészett egy kis örömet e járvánnyal terhelt 
időkbe.

Tóth Árpád

Compass – Isteni pénzügyek

SebVál(t)ó 
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„Minden imádságotokban és könyörgésetekben 
imádkozzatok mindenkor a Lélek által.” (Ef 6,18)

Istennel való párbeszédre gyűltünk össze március 
6-án este. Ugyanis a kapcsolatra teremtett ember 
arra vágyik, hogy beszélhessen embertársával és 
Istenével. A saját, belsőszobás imádságaink mellett 
jó megélni a közös ima felemelő és megerősítő él-
ményét, amit többen gyakorolnak hétről-hétre a 
gyülekezetben szerveződő kis imaköreikben. A 77. 
zsoltár első versszaka – „Az Istenhez az én szómat, 
emelém kiáltásomat; ...” – zengett kezdőénekként, 
hogy ráhangoljon minket arra, most együtt keressük 
mennyei Atyánkat. Az Isten előtti megállásunkban a 
prófétai és a papi imádság elemein vezetett végig a 
liturgia, amely öt állomásból állt. Mindegyik egység 
egy igei gondolattal kezdődött, amit egy ének kö-
vetett, majd egy felolvasott igeszakasz. Az Úr igéje 
után imádság következett. Az öt állomás a dicsőí-
tés, a hálaadás, a bűnvallás, a kérés és a közbenjárás 
volt. Végezetül egy közös imádságban kértük Iste-
nünk kegyelmét és szabadítását a háborúból mene-
külőkre, a betegséget és szorongattatást hordozók-
ra, továbbá vigasztalását a gyászolókra és Jézusban 
való épülést, növekedést a gyülekezetünkre. Jó volt 

megélni az Isten előtti közös főhajtást, a lelkek mé-
lyéről felszakadó sóhajokat, kéréseket, hálaadáso-
kat és az őszinte bűnvallásokat. Az egészet Isten 
dicsőítése és magasztalása vette körül és szőtte át. 
Hála legyen Neki érte! Terveinkben szerepel, hogy 
negyedévente tartsunk közös imaesteket, amikre 
szeretettel hívunk mindenkit. Kezdő imádkozót és 
kipróbált imaharcost egyaránt.

„Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok 
hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” (Jer 29,12)

Oszlács Endre
beosztott lelkipásztor

„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a sza-
badság.” (2Kor 3,17)

Iratterjesztő szolgálatunk, amely 
keresztyén irodalommal látja el gyü-
lekezetünket, az évet egy új kezde-
ményezéssel indította. Az a szándék 
vezérelt bennünket, hogy együtt 
megélhessük Isten szeretetének 
nagyságát, jobban megismerve Őt 
a költészeten keresztül is. Alkalma-
ink fókuszában Jézus Krisztus áll, így 
szeretnénk az evangélium igazságá-
hoz közelebb kerülni.

Minden alkalomra kitűztünk egy té-
mát, amely köré építettük az estéket. 
Gyülekezeti termünkben egyszerű, 
de kedves elemekkel, meghitt han-
gulatot szerezve tartottuk meg első 
alkalmunkat. Nagyon izgultunk, vajon eljutott e mi-
nél többekhez az alkalmaink híre, mennyi érdeklődőt 
tudtunk megszólítani, lesznek-e, akik hoznak verset 

is? Eljött az óra, és nagy örömmel figyeltük az ajtó 
gyakori megmozdulásait. Lassan megtelt a terem. 

A felolvasásra vállalkozók is egyre 
többen lettek – még lelkipásztorunk 
is beült a versmondói székbe. Előke-
rültek zsebkendők is a kibújt könny-
cseppek felitatására. Megismerhet-
tünk olyan költőket is, akikről még 
nem hallottunk, vagy Istenhez való 
kapcsolatukról nem tudtunk. Hála, 
alázat, gazdagság, öröm és meghitt-
ség – ezekkel az érzésekkel fejeztük 
be az alkalmat. Szabad beszélgetés-
sel és könyveink közötti böngészés-
sel zártuk az együttlétet.

Kedves Testvérek, ezúton is hívunk 
benneteket és minden kedves isme-
rősötöket minden hónap első hét-
főjén 18 órára, hiszen “... ahol ketten 

vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott va-
gyok közöttük.” (Mt 18,20) – mondja Jézus.

Csaba Gitta

Imaest

Verses est



KEHELY 2022

4

Spot – Örömhír fiataloknak, fiatalok által

A történet 2020 legelején kezdődött, amikor meg-
fogalmazódott bennem a kérdés, miért 15-20-an va-
gyunk az ifiken, mikor ott van a gyülekezetnek egy 
egész iskolája, miért nem vagyunk többen. Szeret-
tem volna megszólítani a refibe járó diákokat, von-
zóvá tenni a keresztyén életet. Így jött az ötlet, mi 

lenne, ha csinálnánk egy alkalmat, amire könnyű el-
hívni bárkit is, és ami megmutatja, hogy a keresz-
tyén élet jó: jó az igét hallgatni, jó közösen dicső-
íteni Istent, együtt lenni, beszélgetni. Talán furcsa, 
de még egy egyházi iskolában sem ez az általános 
felfogás, sőt. Ez nem azért van, mert rosszak lenné-
nek a hittanórák vagy az áhítatok, hanem azért, mert 
kötelezőek, és mert egy iskolában vannak. Ezért 
mindenképpen olyan alkalmat kellett létrehozni, ami 
más, nem olyan, mint amit az iskolában tapasztalnak. 
Elmondtam az ötletemet édesapámnak, aztán pedig 

a többi ifisnek is az egyik alkalom után. Mindenki na-
gyon támogatta, úgyhogy belevágtunk. 

Ez már lassan két és fél éve történt. Azóta havi rend-
szerességgel tartjuk az alkalmainkat, amiken átlago-
san 50-60 fő körüli létszámmal vagyunk jelen. Jó volt 
ebben az időszakban megtapasztalni, hogy Isten ho-
gyan formálta át az ifit a Spot szervezésén keresztül. 
Ezért az alkalomért tudtunk úgy imádkozni közösen, 
mint előtte soha, és együtt kiállni egy gimnázium elé 
megvallani, hogy jó Istent dicsérni, jó közösen beszél-
getni róla, jó az igét hallgatni, jó Isten szerint élni. 

Az alkalmainkon általában közös játékkal, beszélge-
téssel kezdünk, aztán éneklünk, meghallgatunk egy 
rövid, kötetlenebb áhítatot. Minden alkalommal vala-
melyikünk vagy egy korunkbeli fiatal kiáll, és bizony-
ságot tesz a hitéről. Az alkalom végén pedig csak 
közösen lazulunk, eszünk, iszunk, játszunk. Ezek az 
alkalmak az Offline Centerben vannak, ha pedig jó idő 
van, akkor a templomkertet szoktuk birtokba venni.

A nagy ifiből majdnem mindenkinek van valamilyen 
feladata a szervezésben. Jó látni, hogy már a kis ifi-
sek is szeretnének valamilyen módon bekapcsolódni 
a szolgálatba.  

Köszönjük a gyülekezetnek, hogy minden módon 
támogatott minket eddig is a szervezésben, és ké-
rem, imádkozzanak értünk, és különösen a gimnázi-
um fiatalajaiért, hogy megismerhessék és befogad-
ják az életükbe Istent. 

Harmathy Balázs

    

április 11-14. 
hétfő-csütörtök

19 óra
Úrvacsorai 
előkészítő

április 15. 
péntek

10 óra
Úrvacsorás 
istentisztelet

április 15. 
péntek

18 óra Passió

április 17-18. 
vasárnap-hétfő

8 és 10 óra
Úrvacsorás 
istentisztelet

Ünnepi alkalmaink
Nyári táboraink  

tervezett időpontjai:
Kincskereső tábor 1-4. osztályosok számára
június 20-24. hétfő-péntek 

Vándortábor 5-7. osztályosok részére
június 26-29. vasárnap-szerda 

Ifi tábor
július 3-9. vasárnap-szombat

Gyülekezeti tábor
augusztus 11-14. csütörtök-vasárnap 

Táborainkról részletek a lelkészi hivatalban és a hon-
lapon lesznek megtalálhatók, kérjük, figyeljék a hir-
detéseket. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket 
minden alkalmunkra!


