
Húsvét öröme

Az ember élete elég reménytelen vállalkozás, legalábbis
ami a múlandóságot illeti. Elodázni lehet talán ezt a dolgot,
bár nem biztos. Rá nem gondolni is lehet valameddig. Azért
a távlat Isten-telen lélekkel mindig ugyanaz: "Csak az a
vég! - csak azt tudnám feledni!" És nem és nem, nem tudjuk
feledni. Ott van, csendben közelít és
nincs, aki megállítsa.

Porból lettél, és ismét porrá leszel. A
Paradicsomon kívülre szakadva ezt éli
át minden múlandó, amint csak képes
valamit felfogni az élet csodájából. Most
itt vagyok, de mi lesz belõlem pár
évtized múlva - egy síremlék, vagy még
annyi sem?

És nem értjük. Ha ennyi az élet,
miért kellett nagy reményekkel nekiru-
gaszkodnunk? Érdemes volt végigjárni
az évtizedeket, megélni a rengeteg
fáradtságot és kudarcot, a megszé-
gyenüléseket és a sok kiábrándulást?
Lehet, hogy valami fontosat kell megis-
mernünk az út során, s amíg ez nincs
meg, valójában nem is tudjuk, nem is
ismerjük pontosan a saját életünk igazi
lényegét?

Bizony, az meglehet. "Vakon járunk
és homályban tapogatjuk a falat" 
(És. 59,9-10), mert elvesztettük létünk
gyökerét. A húsvét elõtti ember
reménység nélküli, csak a testi létezést
ismeri, az pedig maga a múlandóság. Hiszen amiben
keletkezés van, abban elmúlás is van, testünk pedig ilyen.
Nincs az emberben semmi, ami keletkezés és elmúlás
nélküli való? Amikor az ember megkülönbözteti magát az
örök és végtelen szeretettõl, Aki mindig volt és mindig lesz,
s külön szakad tõle, akkor reménytelen helyzetbe kerül.
Keresnie kell eszközöket, amik révén feledheti, hogy
múlandó. Ezek az eszközök azonbam nem túl hatékonyak,
és i l lékony az eredmény is. Pil lanatnyi öncsalások,
mámorok, némelykor õszinte lelkesültség, buzgalom és 

tevékenység, eredmények és elismerés is - aztán az ember
ismét csak saját homályos és sötét reménytelenségébe
ütközik.

Egészen addig, amíg meg nem érti, hogy nem más,
hanem maga a Teremtõje nyilvánult meg abban, hogy õ
maga egyáltalán létezik. Az örök Szeretet akarta, hogy õ
legyen. Sõt a maga számára teremtette, és a föld porához
a saját Lelkét adta, így lett õ “élõ lélekké”. Minden emberi
élet valódi és legmélyebb titka, hogy õ Istenhez tartozik, az

övé és belõle való. Ezt fogták fel, ezt
értették meg, sõt ezt tapasztalták
meg, akik húsvét után találkoztak a
Feltámadottal. De a Feltámadott
csak azoknak jelent meg, akik
szerették õt. Nem jelent meg
Heródesnek, Pilátusnak, Kajafás-
nak, megjelent viszont Mária
Magdolnának, akibõl hét ördögöt
ûzött ki, és a szegény, gyáva
Péternek, aki gyermek módjára a
tagadásba menekült, amikor
mesterét véres keresztre adták.
Ezek az emberek valahol mélyen
szerették õt. Legyen ezért nekünk is
ez a legfontosabb: szeretni Jézust!
És õ akkor eljön hozzánk. Kezünkbe
adja örök életünket és megtanít
arra, nem vagyunk mi magunkéi.
Megérteti velünk, hogy amint õ egy
volt az Atyával, mi is azok lehetünk.
És ha ez tényleg így lesz, akkor
majd hittel énekelhetjük a húsvéti
éneket, akár a temetõben, akár
szeretteink porai felett is, meg a

templomban, a terített úrasztala körül az ünnepi örömben: 
"Nincs már szívem félelmére, Nézni sírom fenekére, Mert
látom Jézus példájából, Mi lehet a holtak porából.
Szûnjetek meg kétségeim, Változzatok félelmeim
Reménységgé s örömökké, Mert nem alszom el örökké!"
(347.ének 3.vers)
Áldott húsvéti ünnepeket! Krisztus feltámadott - bizony,
feltámadott!

dr. P. Tóth  Béla
lelkipásztor
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Húsvéti ünnepi rendünk:

Konfirmációi vizsga márc. 2:   szombat du. 4 ó.
Virágvasárnap márc. 28: de.   8 ó.   Istentisztelet            

de.  10 ó.  Konfirmáció
du.   6 ó.  Templomi hangverseny

Nagyheti alkalmak:
Márc. 29 .- ápr.1. du.  7 ó.   Bûnbánati esték
Nagypéntek ápr. 2:           de. 10 ó.   Úrvacsora

du.  6 ó.   Passio, úrvacsora

HÚSVÉT I.nap:
ápr. 4. reggel 7 ó. Régi ref. temetõben feltámadást 

köszöntõ istentisztelet
de. 8 ó.      Ünnepi istentisztelet, úrvacsora

(konfirmálók, külön-kelyhes)
de. 10 ó.     Ünnepi istentisztelet, úrvacsora

(külön-kelyhes) 
du.  6 ó.     Legátus igehirdetése, úrvacsora

HÚSVÉT  II. nap:
ápr. 5.              de. 10 ó.    Ünnepi istentisztelet, úrvacsora

(külön-kelyhes)
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Egyházközségünk pénzügyei
Az egyházfenntartói járulékról

“Tudjuk pedig, hogy aki szûken vet, szûken is arat, és aki bõven vet, bõven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan elõre eldöntötte
szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerûségbõl, mert "a jókedvû adakozót szereti az Isten". 

(2Kor 9,6-7, Péld 22,9)

Új egyháztagok sokszor óvatosan, szégyenlõsen kérdezik meg a gondnokot vagy a lelkipásztort, hogy mi a mértéke az egyház anya-
gi támogatásának. Mivel elég sok téves információt lehet hallani az egyházak, egyházközségek gazdálkodásával kapcsolatosan, ezért
úgy gondoljuk, hogy a Kehelyben tájékoztatjuk testvéreinket néhány, a gazdálkodással kapcsolatos tudnivalóról, elsõként az egyház-
fenntartói járulékról.

Elsõsorban azt kell tudnunk, hogy a legtöbb egyházközségnek - és a mi egyházközségünknek is - magának kell gondoskodnia a 
fenntartásáról, semmilyen állami vagy központi egyházi támogatást nem kap. A fenntartásba beleértendõ a lelkipásztori és beosztott
lelkészi állás fenntartása, a gyülekezeti élet (istentiszteletek, keresztelõk, konfirmáció, gyülekezeti és ifjúsági alkalmak,
szeretetvendégségek, missziói alkalmak, szeretetszolgálat stb.) biztosítása, minden igazgatási kiadás (posta, telefon, internet, iroda-
szerek, banki költségek, egyházközségi könyvtár stb.), gyülekezeti épületeink fenntartása (templom, parókia, gyülekezeti termek rezsi 
költségei), karbantartása és felújítása, egyházmegyei diakónia (amit az egyházmegyének fizetünk be), egyéb kiadások. Ezekre a költ-
ségekre kb. 70%-ban az egyházfenntartói járulékok, 30%-ban pedig a perselypénzeink nyújtanak fedezetet.

Az egyházfenntartói járulék fizetésérõl elsõsorban azt kell elmondani, hogy önkéntes: az Ige is hangsúlyozza, hogy azt az adakozót
szereti az Isten, aki jókedvébõl adakozik, nem kedvetlenül, kényszerûségbõl teszi. Tudjuk - elsõsorban az ószövetségi könyvekbõl -, hogy
a jövedelem Isten munkájára való odaszánásának bibliai mértéke a tized: az Úr maga rendeli el Mózesnek, hogy a termés és az állatok
tizede az Úrnak legyen szentelve (3Móz 27). Gyülekezetünkben is vannak tizedet fizetõ egyháztagjaink. De az is ismert, hogy az
emberek - és így egyháztagjaink - többségének mindennapi megélhetési gondjai vannak. Ezért a Magyarországi Református Egyház
gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény 9. §-ának 2. pontja csak a “tized tizedét”, vagyis a jövedelem 1%-át írja elõ mértékül:
"Az egyháztag hitbõl fakadó kötelessége, hogy egyházfenntartói járulékot fizessen, amelynek mértékét a gyülekezet presbitériuma
határozza meg - azonban nem lehet kevesebb, mint az egyháztag jövedelmének, nyugdíjának legalább 1%-a."

Ennek alapján presbitériumunk is azt kéri egyházközségünk tagjaitól, hogy éves nettó jövedelmük legalább 1%-át szánják egy-
házközségünk fenntartására. Tudjuk, hogy vannak olyanok is, akiknek még ez a mérték is létfenntartási nehézséget okozna, ezért csak
olyan egyháztagot törlünk a névjegyzékünkbõl, aki 3 éven át semmilyen mértékben nem támogatja egyházközségünket. Az egyház-
fenntartói járulékot lehet egy évre egy összegben, vagy akár havi részletekben is fizetni. A befizetés intézhetõ személyesen a vasárnap
8 órás istentisztelet elõtt vagy után Szabó Sándorné presbiter testvérünknél, a 10 órás istentisztelet elõtt vagy után Sikolya Zsolt egy-
házközségi gondoknál, ill. hivatali idõben (minden munkanap délután 5-tõl 6 óráig) a lelkészi hivatalban. A készpénzbefizetésekrõl min-
den esetben névre szóló pénztárbevételi bizonylatot kap a befizetõ. Lehet továbbá postai csekken is járulékot befizetni: ehhez csekket
a templom hátsó bejáratánál a hirdetõtáblán találnak a testvérek. Végül a legkényelmesebb, akár interneten is intézhetõ módja a fizetés-
nek a banki átutalás, vagy olyan rendelkezés meghagyása a banknak, hogy bizonyos idõnként adott összeget utaljon át az egy-
házközség számlájára. A számlaszámunk: OTP, 11742087-20000679 Szentendrei Református Egyházközség.

Azoknak az egyháztagjainknak, akiktõl november 15-ig semmilyen anyagi támogatást nem kapunk, a decemberi Kehellyel együtt
postai csekket küldünk. Mivel minden adminisztrációt, borítékolást munkájukat erre önkéntesen felajánló testvéreink végeznek, és õk is
tévedhetnek, arra kérjük azokat az egyháztagjainkat, akik tévedésbõl kapnak csekket, hogy ezt ne vegyék rossznéven, és jelezzék a
tévedést a gondnoknál vagy a lelkészi hivatalban.

Sikolya Zsolt
gondnok

"Ha az Úr nem építi a
házat, hiába fáradoznak
az építõk.
Ha az Úr nem õrzi a
várost, hiába vigyáznak
rá az õrök.
Hiába keltek korán, és
feküdtök késõn: fárad-
sággal szerzett kenye-
ret esztek.
De akit az Úr szeret,
annak álmában is ad
eleget." 

(Zsolt. 127,1-2)

Épül a Református Gimnáziumunk tornaterme
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PPáállyyáázzaatt  aa  RReeffoorrmmááttuuss  ÓÓvvooddaa  ffeellúújjííttáássááéérrtt

Nem sokkal azután, hogy átvettük és megnyitottuk a
Református Óvodát a Vasúti villasoron, tudomásunkra jutott egy
Európai Uniós támogatású pályázati lehetõség óvodák
felújítására és bõvítésére. Sikeres pályázat esetén 100 millió
forint támogatás nyerhetõ e célok megvalósítására. E pályázat
elnyerése révén lehetõség nyílna arra, hogy néhány éven belül
XXI. századi színvonalú óvodává váljon a Református óvoda,
ahol minden adott a gyermekek fejlõdéséhez.

Belevágtunk a pályázati anyag elkészítésébe, amely késõbb
jóval összetettebb és nehezebb feladatnak bizonyult, mint ahogy
kezdetben gondoltuk. Az építési tervek elkészítésével a Kocsis
Ágnes vezette KS stúdiót bízta meg az Egyházközség. Több mint
300 oldalas pályázati dokumentációt kellett összeállítanunk,
melyben részletesen meg kellett indokolnunk a bõvítés, felújítás
és korszerûsítés szükségességét, bemutatni a jelenlegi épület
rossz mûszaki állapotát és kidolgozni álmaink óvodájának 
koncepcióját. Részletes költségvetési tervet készítettünk, 
amelynek minden tételét az építési költségektõl az utolsó 
kislabdáig alá kellett támasztani szolgáltatói árajánlatokkal.
Esélyegyenlõségi tanulmányt kellett készítenünk, valamint 30
oldalas megvalósíthatósági tanulmányt, bemutatva többek között
Szentendre közoktatási és óvodaügyi helyzetét, valamint közép-
távon várható demográfiai tendenciáit. A számtalan hatósági
dokumentum és információ megszerzése érdekében szorosan
együttmûködtünk a Polgármesteri Hivatal munkatársaival. 

És milyen lenne álmaink óvodája? Az épület két szárnya
között tornaterem épül, ahol a bordásfalakon és tornazsá-
molyokon kívül speciális mozgásfejlesztõ eszközök állnak majd
rendelkezésre, melyek használata nagymértékben segíti a gyer-
mekek idegrendszerének és mozgáskoordinációjának fejlõdését.
Az épület tetõszerkezete megújul és a tetõtérben számos szük-
séges helyiség kerül kialakításra, többek között fejlesztõ szoba
és orvosi szoba is. Az épület és környéke akadálymentes lesz,
biztosítva a fogyatékkal élõk közlekedését. Felújításra kerül az
óvoda kertje is, a korszerû épületgépészeti megoldások, az
ablakok cseréje és a szigetelés pedig lehetõvé teszi, hogy a
nagyobb területû óvodát a jelenleginél mégis kisebb költséggel
lehessen üzemeltetni.

Az elsõ lépéseket sikeresen megtettük: pályázatunkat a
hiánypótlások benyújtása után a napokban befogadta a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség. Idõközben a pályázati keretösszeget is
felemelték, ami talán esélyeinket is növeli. A pályázatok
elbírálására és a döntésre várhatóan néhány hónap múlva kerül
sor, s bízunk abban, hogy áldás kíséri a pályázatunkat, amit
számtalan alkalommal eddig is megtapasztaltunk.

Véber Zita
pótpresbiter

Az eklézsia humorából

(Feladat hittanórán: írjunk mai hasonlatot arra, mihez hason-
lítható Isten országa. Részlet egy dolgozatból.)

"Isten országa olyan, mint az iskolánk udvarán épülõ torna-
csarnok építése. A jó munkások szüntelenül munkálkodnak egy
közös célért. Falakat építenek, téglát fûrészelnek. Mi az ablakból
nézve mindebbõl nem sokat értünk, de õk pontosan tudják, min
fáradoznak: egy gyönyörû tornacsarnokon. Nekünk sem szabad
szem elõl téveszteni végsõ célunkat, hogy Isten országába jus-
sunk, és az õ uralmát építsük a földön is. A világ számára értel-
metlennek tûnhet. A vállalkozó cég olyan, mint a gyülekezet, ahol
kijelölik a helyes irányokat, eligazítják a munkásokat. A kávé-
automata pedig az úrvacsora megfelelõje, melyben testi-lelki
megerõsítést nyerhet az ember. Néha megjelenik egy-egy maga-
sabb vezetõ, akik helyrerakják a munkásokat. Õk a lelkészek,
akik helyes irányba terelgetik a gyülekezetet."

Rendelkezés az SZJA 1 + 1 %-áról

Aki személyi jövedelemadót fizet, rendelkezhet annak kétszer
1 %-a felõl. Az egyik 1% felajánlásához az egyházközségünk
által alapított Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért
és Kollégiumért támogatásának lehetõségét ajánljuk a testvérek
figyelmébe: ehhez a rendelkezõ nyilatkozat megfelelõ rovatába a
19179337-1-13 adószámot kell beírniuk. A másik 1%-kal a
Magyarországi Református Egyházat támogathatják: ehhez a 
nyilatkozaton a 0066 technikai számot kell feltûntetni. A Kehely
mostani számához mellékelünk egy ilyen módon kitöltött ren-
delkezõ nyilatkozatot. A lap hátoldalán megtalálhatók a 
rendelkezéssel kapcsolatos tudnivalók. Tavaly óta óvodát is
mûködtetünk, és az óvodának is van alapítványa (Alapítvány a
Szentendrei Református Óvodáért), ezért az alapítványi támo-
gatás ennek a javára is felajánlható. Ehhez az adószám helyére
a 18710247-1-13 számot kell írni. (Az elõzõ lapszámunkban
tévedésbõl eggyel több számjegyet adtunk meg.)

A 2008. évi személyi jövedelemadókból gimnáziumi
alapítványunk javára érkezett támogatás összegérõl és fel-
használásáról a Kehely elõzõ számában már tájékoztatást
adtunk. Köszönjük a felajánlásokat, amiket az idén is szeretettel
kérünk és várunk!

Hogyan használjuk a Bibliaolvasó Kalauzt?

Minden nap. 
Aztán alázatos szívvel és õszinte fohásszal, hogy valóban

elérje szívünket az, amit Isten mond nekünk az olvasott bibliai
igékben. Kíváncsisággal - vajon merre nyílik ma ablak az ég felé?
Állhatatosan és hûséggel, mert az ige nélküli nap olyan a
léleknek, mint az étel és ital nélküli nap a testnek.

Elõször mindig a kijelölt ószövetségi részt érdemes elolvasni.
Ez néha komoly fejtöredelmet okoz, de az utána elolvasott napi
újszövetségi szakasz legtöbbször már megvilágítja értelmét.
Néha a két rész meg éppenséggel kiegészíti egymást, amikor
mindegyik más-más módon építi hitünket és értelmünket. Ne
feledjük az egyházatyák mondását, hogy "Novum Testamentum
in Vetere latet, Altus Testamentum in Novo patet" - vagyis 
"Az Újszövetség benne rejtõzködik az Ószövetségben, az
Ószövetség pedig az Újszövetségben nyílik fel." 

Amikor egy-egy új bibliai könyv olvasása kezdõdik, érdemes
elolvasni a Kalauzunk végén található "Bevezetés a magyarázott
bibliai könyvekhez" oda vonatkozó részét, mert ezekben fontos
tudnivalókat találunk, amik a megértést segítik.

Minden naphoz pár sor meditatív gondolat is található
Kalauzunkban, ami termékenyítõen hat elmélkedésünkhöz, elmé-
lyülésünkhöz. A kijelölt napi énekszámok imádságainkat 
segíthetik, hiszen minden ének valójában ima. El is énekelhetjük
ezeket, s akkor már szinte istentiszteletté válik odahaza, behajtott
ajtajú szobánkban tartott áhítatunk.

Vasárnaponta egy zsoltárt is találunk kijelölve a Bibliából
olvasásra, ezek még ünnepibbé teszik a szent napot. Ne feledjük,
Jézus szavai és az apostoli levelek is hány zsoltáridézetet tartal-
maznak! A legnagyobb öröm persze mégis a templomi gyülekezet
közösségében énekelt zsoltár - minden hétköznapi, odahaza 
tartott egyéni áhítatunkkal erre készüljünk. Mert az egyéni áhítat
kiegészíti ugyan, de nem helyettesíti a gyülekezeti istentiszteletet:
abban leszünk igazán Krisztus testévé, egymásnak pedig
szeretetben tagjaivá.

Régi református temetõnk tavaszi nagytakarítására 

március 27-én szombaton de. 9-tõl várjuk testvéreinket!

Gereblyét, metszõollót hozzunk magunkkal!
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Az atlantai teológushallgatók kedvelt 

célpontja Magyarország 
Immáron negyedik diákcsoportjuk látogatott Magyarországra

Leendõ teológusok kedves, derûs csoportját látta vendégül
gyülekezetünk január 13-án. Jól jellemzi Amerika
soknemzetiségûségét, hogy a hawaii születésû, japán szár-
mazású Rodger Nishioka professzor vezette hét fõs csapatban
volt két koreai, egy jamaikai, és egy pesti, angyalföldi õsökkel bíró,
de már amerikai születésû fiatalember is. A látogatók Georgia
állam fõvárosából, Atlantából érkeztek, az ottani Columbia
Egyetem teológiai szakáról, ahol dr. P. Tóth Béla lelkészünk is
oktatott fél évet vendég professzorként még 1990-ben.
Vendégeinknek tananyaguk része ez a tanulmányút, hogy olyan
környezetet is megismerjenek, ami jelentõsen eltér az átlagos
amerikai városi középosztály életkörülményeitõl. Az úticélt mindig
a diákok választják ki. Ránk azért esett a választás, mert
Európában Svájcon és Hollandián kívül Magyarországon van a
legnagyobb európai református közösség. Országunkban többek
között a szabolcsi szegénység mellett, a felívelõ szentendrei
gyülekezetre is rácsodálkozhattak. Ugyanis Amerikában mind a
télen fûtetlen, leromlott állapotú templomban imádkozó hívek,
mind az iskolát építõ és fenntartó gyülekezetek - mint két véglet -
igen ritkák. Megtekintették még Debrecent is, református életünk
szellemi központját, és ellátogattak egy szlovákiai magyarlakta
faluba is.

Közösségünkbõl lelkészünkön, feleségén és gondnokunkon
kívül még öten fogadtuk érdeklõdõ kérdéseiket. Tetszett nekik,
hogy sokrétûen tekinthettek be a mindennapi világi- és gyüleke-
zeti életünkbe is az által, hogy vegyes foglakozású aktív- és
nyugdíjas korú gyülekezeti testvéreink mellett egy-egy óvodai- és
iskolai pedagógusunkat, sõt gimnáziumunk egyik diákját is
meghallgathatták. Látva a számos szentendrei templomtornyot,
azt gondolták, hogy itt Magyarországon igen sok lehet a 
rendszeresen templomba járó ember. Szomorúan kellett õket
felvilágosítani, hogy a látszat csal, hiszen országosan csupán az
emberek 8%-a jár rendszeresen templomba, s további 8 %, aki
még alkalmanként ellátogat. Szemben az Egyesült Államokkal,
ahol az emberek 50-55%-a (!) jár rendszeresen templomba.

Hangulatos vacsorával fejezõdött be a látogatás a Rab Ráby
étteremben, ahol a vendégek tiszteletére megszólaltatott, a
közelmúltban felújított harangjáték, különleges "kicsengést" adott
az est zárásának.

Bódog Norbert

Dona nobis pacem!

Keletrõl nyugatra vad üvöltõ szelek,
Ágyúk torkolattüzétõl nevet a halál,

Langy tavaszok helyett jégkörmû telek, 
Isteni-vigyázó nyomort és bûnt talál

Adj nekünk békét, Uram!

Sátáni erõk most bõsz diadalt ülnek, 
Éhes gyermekszájak sikoltanak az égre,

Vaskörmû sasok fölibénk repülnek,
Lesz-e már nyugalom és béke?

Adj nekünk békét, Uram!

Könnyek közt vetünk, és sírva aratunk, 
Folyóink medre kiszárad a szélben,
Jóságos megholt szenteket avatunk, 

De térdig gázolunk bûnben és vérben,
Adj nekünk békét, Uram!

Ezernyi Cézárok jussunk elkobozzák,
Vasöklû Gólemek rontanak telkünkre,

Hadakozást az emberek Istennel fokozzák,
Ólmos esõk zuhognak meggyötört lelkünkre.

Adj nekünk békét, Uram!

Az ember Istennek képzeli magát,
Hivalkodó tornyokat épít fel az égre,

Megtagad hitet, elárul õs-hazát,
Sötétben botorkál, nem lép ki a fényre.

Adj nekünk békét, Uram!

Hitet, vallást nevetve kicsúfolnak,
Dzsungel-törvények a világot uralják,

Isteni rendeket sárba letipornak,
Öröknek képzeli ember a hatalmát.

Adj nekünk békét, Uram!

Kun Péter
tanár

Örömünkre szolgál,
hogy az idén is lesz
alkalmunk a tanítvány-
ságról együtt gondol-
kodni Marco de Leeuw
van Weenen segít-
ségével, akit már tavaly
köszönthettünk gyüle-
kezetünkben a húsvét
és pünkösd között négy
alkalmas tanítványság
sorozaton. Akik tavaly
még nem vettek részt

ezeken az alkalmakon talán még nem tudják, hogy Marco
tökéletesen beszél magyarul, sõt volt aki erdélyi tájszólását 
dicsérte.  

Egy év alatt változott a gyülekezetük, változott Marcoék élete
is. Kisdorogon (Bonyhád mellett) vett házat feleségével, és ott
szolgálnak. Ezért most csak egy hétvégére tudnak eljönni. Május
8-án (szombaton) délután várjuk azokat, akik már tavaly is részt
vettek az alkalmakon, várjuk azokat, akik akkor nem tudtak ott
lenni, várjuk azokat, akiket érdekel egy boldog misszionárius
házaspár szolgálata, és erõt szeretnének meríteni a minden-
napokra. Május 9-én Marco igehírdetésével ünnepeljük a vasár-
napot. A hétvége részletes programját az áprilisi Istentiszteleti
hírdetésekbõl és a szórólapokból tudhatjuk meg.

Fülöp Zsolt presbiter

A Columbia Theological Seminary
Atlantában (USA)
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Móricz Zsigmond Istenes versei
VII. Zsoltár. 

Én Uram Istenem Hozzád menekülök Oltalmazz meg
engem,

Szabadíts meg engem.

Hogy széjjel ne tépjen minket az oroszlán
Amely szerteszaggat,

Ha nincs mentõ s megkap.

Én uram Istenem ha csak bûnt is tettem,
Ha hamis a lelkem,

Ok nélkül gyûlöltem,

Ha csak ki  békében volt velem s bántám
Gonosszal fizetve

Gúnyt szórva nevedre,

Üldözze akkoron ellenség a lelkem,
Éltem az tapodja

Koronám tiporja….

Kelj fel Uram, kelj fel méltó haragodban,
Serkenj fel mellettem,

Emelkedj felettem,

Vegyen körül Téged népek sokasága,
És felettük szálldoss,
Ítéletet állj most…

Az Úr ítéli meg  világnak végét,
Bírálj óh uram

Ártatlanság szerint.   
(1909. jan. 24.)

Hitéletre nevelés
a Református Óvodánkban

Nagy örömmel és Isten iránti hálával számolok be arról, hogy
már óvodánk elsõ évében - reményeinket messze felülmúló módon
- mind az óvodai dolgozók, mind az óvodások, szinte kivétel nélkül
áhítatokon vesznek részt. Azért is olyan nagy öröm ez, mert a
"táblacserés" egyházi intézményeknél, az esetek túlnyomó 
többségében elég sok fejtörést szokott okozni, hogy az addig hit-
életre neveléssel egyáltalán nem foglalkozók és korábban hitéletre
intézményesen sohasem neveltek, vajon miként fognak hozzáállni
az olyan új programokhoz, mint az áhítatok, bibliai történetek tanul-
mányozása, vagy a közös imádság. Mindnyájunk örömére azonban,
csupán 4 gyermek szülei nem egyeztek bele, hogy gyermekeik részt
vegyenek ilyen dolgokban. 

Az óvónõk és dadák csütörtök koradélutánonként, az óvodások
pedig hétfõ délelõttönként vesznek részt áhítatokon. Az óvónõk egy
hónapban egy kedd koradélután szakmai bibliaórán is részt
vesznek, ilyenkor szoktuk átbeszélni egy-egy hét fõ témáját (hála,
szeretet, öröm stb.), és a hozzá tartozó bibliai történetet. Fontos
ugyanis, hogy az óvónõk legalább két héttel hamarabb találkoz-
zanak azzal a bibliai történettel, amit a gyermekek hétfõ reggel 
hallanak, így tudnak ugyanis a témához és a bibliai történethez illõ
énekeket, játékokat találni. Rendkívül jól szoktunk ezeken az 
alkalmakon haladni, óvónõink rendkívül nyitottak, és kreatívak.
Mindenki megtalálta már a neki legtesthezállóbb feladatot. Van, aki
az énekek kiválasztásában, és ezek - a többiek számára való -
megtanításában vállal fõ szerepet. Van, aki mindig nagyon jó
rávezetõ-játék ötlettel jön ezekre az alkalmakra, de többen hoznak
a témához illõ színezõket, imádságokat. Sõt már azt is elvállalta
egyikük, hogy minden egyes hét után lejegyzi, hogy az adott
témához, történethez mely ének, rávezetõ játék bizonyult a legjobb-
nak, vagyis egyfajta krónikát, tapasztalat gyûjteményt ír.

Végezetül az óvodások "református-ovis" öntudatáról szeretnék
leírni még egy rövidke történetet. Március elején egyik presbiter
testvérünk unokája egyhetes fõiskolai gyakorlaton vett részt az
óvodában, és azt mondta, hogy a gyerekek elsõ neki szegezett
kérdése volt, hogy református-e. Mondták is aztán neki, hogy azért
kérdezik, mert - ha nem tudná - "ez itt egy református ovi". Sõt
elmagyarázták, hogy onnan tudja felismerni a református 
templomot, hogy csillag van a tetején, és figyelmeztették arra is,
hogy el ne felejtse, hogy úgy kell köszönni, hogy: Áldás, békesség!

Nagyon nagy lehetõséget adott tehát nekünk az Úr, amikor ránk
bízta ezt az óvodát. Hadd kérjem ezúton is minden Testvérünket,
hogy hordozzuk imádságainkban, annak dolgozóit és óvodásait,
hogy be tudjuk tölteni a ránk bízott feladatokat!

Németh Ildikó
beosztott lelkész

Gyermek- és ifjúsági programok - 2010 tavasz, nyár

Április 03. A "REFIFI" és konfirmadusok kirándulása.
Mint minden egyes gyülekezet, a mienk is arra a kérdésre

keresi a választ minden egyes évben, hogy a tavasszal konfir-
málók csapata, vajon be tud-e majd tagozódni a gyülekezet
közösségébe, megtalálja-e a helyét a gyülekezet életében. Sok
gyülekezet nagy szívfájdalma ugyanis, hogy a konfirmálók a 
vizsga után már alig kapcsolódnak be az ifjúsági körökbe, vasár-
napi istentiszteleti közösségbe. 

Ifjúsági körünk lelkes vezetõje, Földi Nikolett - teológus hallgató
éppen ezért idén tavasszal egy egynapos kirándulást szervez a
most konfirmálók és az ifjúsági kör találkozása érdekében. A hit
útjának állomásairól elmélkedõ, de vidám programokkal,
vetélkedõkkel fûszerezett napon megismerkedhetnek a konfirmáló
fiatalok azokkal, akik tagjai ifjúsági körünknek, remélve, hogy így
könnyebben kapnak majd kedvet a bekapcsolódáshoz. 

További nyári programok:
Június 28 - július 3.  Hittantábor (Visegrád, Erdei iskola)
5-8. osztályos korosztály számára 

Július 5 - 9. Gyermekhét - napközis hittantábor (Szentendre)
1-4. osztályos korosztály számára

Július 26 - 30. REFIFI kirándulása (Pilismarót)
9-12. osztályos korosztály számára

Ne feledjük, a gyermekek az ilyen vidám, az iskolai óráktól eltérõ,
fesztelenebb, könnyedebb hangulatú, mégis komolyabb témákkal
foglalkozó órákon sokkal megszólíthatóbbak. Bíztassuk, küldjük
õket, ezekre a programokra!

Bibliai történetet hallgatnak az óvodások



Családi nap gyülekezetünkben

Miért fontos? 

Mert a szeretet gyakorlása nélkül még az igazság ismerete sem
ér sokat. Ez hitünk egyik legfontosabb pillére, mióta Jézus követõi
lettünk és számot tartunk a "keresztyén" azaz krisztusi meg-
nevezésre. Templomi alkalmaink elsõsorban az igére figyelés
jegyében zajlanak, ahol a közösség gyakorlása csak az együttes
éneklésben, imádságban jelenik meg, adakozásunkkal pedig közös
jó ügyünket, egyházközségünk fenntartását segítjük. Havonkénti
elsõ vasárnapi teázásunk a 10 órakor kezdõdõ istentisztelet után
már lehetõséget ad személyesebb ismerkedésre, találkozásra is. 
A bibliaórákon (szerda de. 9 ó. és csütörtök este 1/2 7 ó.) meg-
hallgathatjuk ki-ki gondolatait az igével kapcsolatban, egymás hite
által épülhetünk és kérdéseinket is feltehetjük.

Családi napunk azonban a szabadtéri áhítattal és azt követõ
bográcsozással, játékkal, magunk összeállította mûsorral arra is
teret kínál, hogy egymás családját, gyermekeit, szüleit megismer-
jük, együtt játsszunk és akár elmélyültebben is beszélgethessünk
egymással, mivel ilyenkor bõven van rá idõ. Egymásban barátot
találni jézusi program (Ján. 15,12-15), s a mi most készülõ családi
napunk pünkösd II. napján (máj. 24. de. 10-tõl) még arra is
lehetõséget ad, hogy közelrõl megismerjük a város száz kisgyer-
mekének naponta otthont adó Református Óvodánkat (Vasúti 
villasor 15.) ennek szép, õsfás kertjét, épületét és munkatársait.
Talán még szolgálatra is találhatunk lehetõséget ezen a napon, ha
nagyon keressük, akár a bográcsozás és a programok lebo-
nyolításában, vagy a mûsorban való részvétellel. Minden hasznos
javaslatot és ötletet szeretettel várunk! 

Nagyon örülnénk, ha sokan elfogadnák meghívásunkat erre az
örömtelinek ígérkezõ napra, amihez ki-ki hozzáteheti a maga
személyes hozzájárulását és szolgálatát. A jelentkezésrõl se 
felejtkezzünk el, mert az egyházközség által biztosított ebéd lét-
számát tudnunk kell a felkészüléshez!

dr. P. Tóth Béla lp.

6. oldal GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBÕL

BEIRATKOZÁS A REFORMÁTUS ÓVODÁBA

Óvodánkban (Vasúti villasor 15.) az idei  beiratkozás 2010. április
6-7-8-án lesz, amely napokon  8-16 óra közt várjuk a szülõket.
Kérjük, a jelentkezéshez hozzák magukkal a gyermekek
okmányait  (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya,
keresztlevél, lelkészi ajánlás).

A 8.a a tévében

Idén is a 8. évfolyam feladata volt, hogy iskolánkban és a
leányfalui szeretetotthonban elõadják betlehemes játékukat. A
feladat talán nem tûnik olyan nehéznek, de mégis egy kis fejtörést
okozott, hogy valami újat tegyünk le az asztalra egy régi alappal.

Az ötlet, miszerint bábozunk, mindenkinek tetszett, de nem
tudtuk elképzelni, hogy hogyan fog összeállni egy olyan produk-
ció, amiben nem minket, hanem csak kicsiny, festett bábjainkat
láthatja a közönség. Féltünk, hogy 21. század 3D-s látványfilmjei
mellett a mi kis elõadásunk, csak ötletekben lesz gazdag és nem
látványban. Nehéz volt úgy gyakorolni, hogy nem láttuk saját
maguknat. (A paraván mögül minden tökéletesnek látszott.)

Megbeszéltük, hogy ki, mikor emeli fel a bábját, és hogy
milyen legyen a szereplõk hangerõssége. De a nézõk szempont-
jából ez még nem volt megfelelõ. " Magasabbra! Hangosabban!" -
folyton e két szó hallatszódott a 8.a termébõl november eleje óta!

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy mikor felkereste
iskolánkat a Magyar Televízió, hogy egy kis válogatást szeretne
bemutatni iskolánkról vasárnap délelõtti mûsorában, az igaz-
gatóság minket is betett a repertoárba, pedig akkor még koránt
sem voltunk készen. A próbák idõpontjai sûrûsödtek és egyre
hosszabbak lettek. Aztán eljött a nagy nap. "Benne leszünk a
tévében!" - hangoztatták a diákok, és valami elképesztõ
ügyességgel, összeszedettséggel és csendben zajlott életünk
elsõ közös tévéfelvétele. Büszkék lehettünk arra a dicséretre, amit
a stábtól kaptunk, miszerint nagyon ritkán fordul elõ az, hogy már
az elsõ felvétel sikeres. De ezzel még nem zárult le kis pályafutá-
sunk. 

A legizgalmasabb és legélménytelibb feladatot akkor láttuk el,
amikor az újonnan megnyílt református óvodánkba mehettünk el,
karácsony közeledtével. Fantasztikus volt látni azt a sok-sok
boldog gyermekarcot, ahogy figyelik bábjainkat, hallgatják és
velünk éneklik énekeinket, dalainkat. Alig bírtunk elszakadni az
óvodából, a gyerekektõl, a játékoktól …

És a legnagyobb közönség?! Az iskola diákjai. Decemberi
csendesnapunkon is bemutattuk a rendhagyó betlehemezést. Jó
volt a "színfalak" mögül hallani a templom csöndjében néha 
fel-felnevetõ és összesúgó diákok moraját. Jó volt látni a
kivonulók leskelõdõ tekintetét, mosolyát, az elismerést, hogy jól
csináltuk.

Itt szeretnék még egyszer köszönetet mondani minden 8.a-s
diáknak, akik bár sokszor morgolódtak a próbák alatt, de
remélem, õk is érezték, hogy megérte…

Hevér Eszter
osztályfõnök

A 8.a osztály mûsora

Pünkösd II. napi 
szabadtéri családi nap bográcsozással

Örömmel és szeretettel hívjuk meg testvéreinket családjukkal
együtt 2010. május 24-én pünkösd hétfõjén de. 10-tõl a
Református Óvoda (Vasúti villasor 15., tel: 310-345) kertjében 
tartandó szabadtéri családi napra. Ebédrõl gondoskodunk, egy
tányér süteményt azonban minden családtól szeretettel
fogadunk. A részvételhez (az ebéd-létszám miatt) legkésõbb
május 16-ig fel kell iratkozni a templomban vagy az óvodában!

Program: pünkösdi áhítat, játékok, vetélkedõk, ebéd, bemu-
tatkozik az óvoda, mûsor.
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"Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplõ ruhákat gondosan õriz-
zük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre." 

(József Attila)

A Lelki nagytakarításról

A Húsvét közeledtével buzgón állunk neki a nagytakarításnak:
megpróbálunk tisztább és átláthatóbb körülményeket teremteni
magunk körül. Ahhoz viszont, hogy valóban új mederbe terel-
hessük az életünket, nem elég csupán a külsõségekben a rend-
rakás. A lelkünkben is el kell végeznünk a nagytakarítást; kiselej-
tezni, kidobálni magunkból a haragot, kétségeket, régi bei-
degzõdéseket, és elengedni azokat. Át kell gondoljuk, valójában
mi fontos abból, amit dédelgetünk magunkban és mi nem. 

-  A megkapaszkodás az ember alapösztönei közé tartozik,
így születünk erre a világra. - magyarázza dr.P.Tóth Béla,
gyülekezetünk lelkipásztora. -  Kutatások igazolták, hogy ha az
egy napos csecsemõ tenyeréhez ceruzát tartunk, a kis kéz
rákulcsolódva a felé nyújtott tárgyra, képes a saját súlyát is
elbírni. Igaz ez a lélektan oldaláról közelítve is: az egyik legmé-
lyebb belénk kódolt ösztön a megkapaszkodás, amely jelen van a
szerelemben, a mindennapi munkához való hûségünkben, de
még a helyhez való ragaszkodásban is, ahol élünk. Sokszor 
viszont pontosan az a baj, hogy görcsössé vált kapaszkodástól
már egyáltalán nem tudunk “elengedni”. Igaz ez sajnos a hívõ
emberekre is. Pedig a kereszténység lényege, a megtérés is arról
szól, hogy ami azelõtt hozzám nõtt, az "óemberem" világát
odaadom az újért, Krisztusért. 

Az Isten igéjével élõ embernek óriási segítséget nyújt ebben a
“megválni tudásban” a Szentírás, amely iránytûként világosan
rámutat az értékes és az értéktelen dolgok közötti különbségre. A
Tízparancsolatból és a Hegyi Beszédbõl megtudhatjuk Isten és
az ember kapcsolatának legfontosabb szabályait, azt, hogyan
õrizhetjük meg lelkünkben az elsõ helyet a Teremtõ számára. Ha
ugyanis életünk tengelyébe, a fõ helyre nem odaillõ kerül - például
a birtoklás vagy egy hatalmi harc - az a görcsös ragaszkodás
következtében lassan kinövi magát, “istenné” lesz és lelki
értelemben vett szervi szívbajt okoz. 

De hogyan kezdjünk neki ennek a nem kis energiát és
lemondást igénylõ selejtezésnek? Éppen úgy, ahogyan a pincét
vagy a ruhatárunkat szoktuk átnézni. - tanácsolja lelkipásztorunk.
Gondoljuk át, mi az, amire valójában nincsen szükségünk, de
évek óta a "hátha jó lesz még valamire" felkiáltással halmozzuk
egymásra. Az úgymond "jó emberek" általában ragaszkodó
típusúak, erõteljesebb bennük a vágy a megõrzésre, mint az
újításra. A lelki megújuláshoz viszont kockázatvállalás, bátorság
és nekiszánás is kell! Valójában ugyanis csak az tud igazán
elengedni, aki magát egy távolabbi célnak elkötelezve bátran
síkraszáll annak elérése érdekében. Ezért idõnként meg kell 
vizsgáljuk magunkat nagyobb távlatból, mintegy "Isten szemével",
hogy más összefüggéseket is megláthassunk. Így lehet a
keserûség is áldássá, a megszégyenülés katarzissá, a krízis
pedig lehetõséggé. A próbatételek fölébresztik az embert. Akinek
azonban a személyes gondoskodó szeretet bizonyossága az
élete alaphangja, annak nincs mitõl félnie válság idején sem. -
biztat a lelkipásztor.

Mégsem elég azonban, hogy csupán kiüresítsük a szívünket,
mert ahogyan meg van írva Máté evangéliumában, ha ki is megy
a gonosz lélek, de ha visszatérve gazdátlanul, kiseperve és
felékesítve találja a házat, vesz maga mellé másik hét magánál is
gonoszabb lelket, bemennek, és ott laknak, és annak az ember-
nek az utóbbi állapota rosszabb lesz az elõbbinél. (Mt. 12,43-45)
Ezért ha kitakarítottuk a házat, a tiszta otthonba az Élet Urát
hívjuk meg lakónak, Õ majd gondoskodik mindennapi lelki
táplálékról az Õt befogadóknak!

Kolos Emõke
(a  Family magazin februári számában megjelent cikke alapján)

Mielõtt elér a baj

A rendszeres lelki "nagytakarítás" véleményem szerint
valóban része kell, hogy legyen az életünknek. - tanácsolja 
dr. Bartha Zsolt, presbiter, háziorvos, gyülekezetünk egyik
orgonistája.

Tapasztalatom szerint a problémákat nem igazán jó túl sokáig
magunkban hordozni, mert ez igen megterheli a lelket, sõt a
személyiséget is. A magunkba zárt gondolatok, érvelések idõvel
elferdülnek, sõt az emlékezet is képes megváltozni, ami egyre
mérgesedõ viszonyokat, sõt az állandó szorongásnak köszön-
hetõen tényleges fizikális betegségeket is okozhat. Háziorvosként
sok család embert próbáló élethelyzeteinek vagyok óhatatlanul is
a részese. A hirtelen és értelmetlen baleseteket, haláleseteket
különösen nehéz feldolgozni, fõleg, hogy évek alatt igen közel
kerülünk egymáshoz a betegekkel. 

Nagyon nagy feladat megtanulni elengedni. Ahhoz, hogy épek
maradjunk, mindenképpen szükséges, hogy idõnként 
elcsendesedjünk, visszavonuljunk. Ha ugyanis folyamatosan
rakódnak egymásra a terhek, egyszer csak nem lesz már hely
tovább… Ahogy a Szentírás is mondja: "Te pedig amikor imádko-
zol, menj be a belsõ szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál
Atyádhoz titokban" (Mt 6,6). 

Elsõ lépésként a magányos elmélkedést sokszor nem lehet
kikerülni! De jó, ha van egy lelki társunk, családtagunk, vagy akár
egy kis közösség a gyülekezeten belül, akikkel átbeszélhetjük a
problémáinkat. Egyszer egy súlyos baleset másnapján riadtan jöt-
tek hozzám a szomszédok: "Aggódtunk ám a doktor úrért, mert
sokáig láttuk orgonálni éjszaka." Nekem az ima mellett az
orgonálás az egyik magányos "lelki takarításom", ami segít 
elmélyülni, megtisztulni.

És hogy mi adhatja a legnagyobb erõt és a kapaszkodót
ehhez a nem kis feladathoz? A felfelé tekintés, hogy valaki látja
minden gondolatunkat, hogy Jézusban igazi jó barátra lelhetünk,
akivel õszintén megoszthatjuk minden gondunkat; a feltétlen 
bizalom, jóakarat és jóság megtapasztalása. Mint ahogy a 100.
zsoltárban olvashatjuk: "Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és
hûsége nemzedékrõl nemzedékre."

Mindnyájan máshogy látjuk az életet, amibõl sokszor egymás
közötti feszültségek adódnak. - mondja Bartha doktor. - Apró 
dolgokon is képesek vagyunk egymással vitába szállni,
bosszankodni, miközben nem tudjuk, aznap min ment keresztül a
másik. - Ha viszont komoly baj vagy betegség köszönt ránk,
kénytelenek vagyunk egy pillanat alatt átértékelni mindent! Milyen
jó lenne, ha magunkat rendszeresen megtisztítva meg tudnánk
õrizni a helyes értékrendet, és nem kellene nagy dolognak 
történnie ahhoz, hogy újra egymásra találjunk!

K. E.

EMLÉKEZÕ

Virágvasárnapi hangverseny a Református
templomban márc. 28. 18 órakor

A Szentendrei Kamarazenekar és 
Musica Beata kórus koncertje.

Belépõ: 800 Ft

“Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy

kísértésbe ne essetek; mert jóllehet a lélek

kész, de a test erõtelen!”
(Mt. 26, 41)



8. oldal

"Bízzál az Úrban teljes

szívbõl, és ne a magad
eszére támaszkodj! Minden
utadon gondolj rá, és Õ
egyengetni fogja ösvényei-
det!" 

(Példabeszédek 3, 5)

Földi Nikolett vagyok, a Károli Gáspár Református
Egyetem Hittudományi Karának III. évfolyamos teológus -
lelkész szakos hallgatója, gyermekkorom óta a gyülekezet
tagja, az ifjúsági bibliakör egyik vezetõje. 

Egy teológiára járó embernek, különösen, ha lány, a legtöbb-
ször ezt a kérdést teszik fel: Hogyan kerültél a teológiára?
Cikkemben ezt a kérdést szeretném megválaszolni.

Amikor 2006-ban a Szentendrei Református Gimnáziumban az
utolsó évre készültünk, voltunk néhányan, akik úgy éreztük,
pályaválasztásunk nem azért fontos, mert mindenki azt mondja,
ezen múlik az életünk, hiszen ma már több egyetemet, fõiskolát is
el lehet végezni. Úgy gondoltuk és gondoljuk ma is, hogy a
pályaválasztásunk azért fontos, mert az Úr, aki megalkotott minket
képére és hasonlatosságára, mindnyájunkat céllal teremtett, azért
mert valahol használni szeretne. Elkezdtünk hát együtt imádkozni,
hogy kinek-kinek hol van az a hely, fogalakozás, hivatás, ahol az Úr
õt látni, és használni szeretné. Bátorított minket az az ige, amit a
Példabeszédek könyvének 3. fejezetében, az 5. versben
olvashatunk: 
"Bízzál az Úrban teljes szívbõl, és ne a magad eszére
támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és Õ egyengetni fogja
ösvényeidet!" 

Voltunk, akik többféle intézményt jelöltünk meg, és volt, aki
csak egyfélét, de azt több városban.  Én két helyet jelöltem meg: a
gyógypedagógiát, ami a Templinben eltöltött egy hónap után lett
fontos számomra. Templinben a KULCS ösztöndíj keretében
voltam, ahol fogyatékkal élõ, és egészséges gyerekek voltak egy
csoportban. Velük kellett foglalkozni reggel 8-tól délután 4-ig. Itt nõt-
tek nagyon a szívemhez. A másik hely a teológia volt. A Mózes
ötödik könyvét olvastam, mikor egy ige megszólított, és elgondol-
kodtatott. 5Móz11, 18-20: 
"Vegyétek azért szívetekre és lelketekre ezeket az igéket,
kössétek jelül a kezetekre, s legyenek fejdíszként homloko-
tokon. Tanítsátok meg ezeket a fiatoknak is, beszélj róluk, ha
otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. Írd
fel azokat házad ajtófélfáira, és kapuidra." 

Ez volt az az ige, amely a teológiára vezetett. Az ige, ami azt
üzente nekem, hogy egész életemben mindenkor az Urat 
hirdessem. Így másodikként a teológiát jelöltem meg, abban bízva,
hogy az alkalmassági vizsgán majd eldõl, hol is a helyem az Úr
szerint. Nem így történt. Elmentem a teológia kétnapos felvételi-
alkalmassági vizsgájára, és alkalmasnak találtak, majd két hét
múlva a gyógypedagógián is alkalmasnak bizonyultam.
Eljátszottam a gondolattal, hogy egyszerre két egyetemet
végezzek… elvetettem. Nem tudtam, mittévõ legyek, hiszen nem
akartam, hogy ez az én egyedüli döntésem legyen, mert hiszem,
hogy az ember csak akkor igazán boldog, hogyha megtalálja azt,
amit az Úr szánt neki, és õ is örömmel tudja végezni.

Így ismét az Úrra bíztam mindent, és bár teljes erõvel készültem
az emeltszintû magyar érettségire, megnyugodtam, mert tudtam,
hogy csak az egyik helyre fognak felvenni. Így is történt, a 
gyógypedagógián a ponthatár egyetlen ponttal volt magasabb, mint
az én elért pontjaim. Világos lett számomra, hogy hol a helyem.
Ezzel egy idõben elkezdtem segíteni a pénteki ifi-órák tartásában,
játékok szervezésével, személyes bizonyságtétellel. Így szépen
fokozatosan az ifjúsági bibliakör egyik vezetõje lettem, és maradok,
amíg az Úr úgy nem látja, hogy máshol lenne szükség rám.

Földi Nikolett
teológiai hallgató

A kiadványunkban megjelenõ cikkek, írások nem feltétlenül fedik 

mindenben a szerkesztõség véleményét, hanem elsõsorban azok

szerzõinek gondolatait tükrözik.
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PORTRÉ

“Az én lábamnak szövétnéke
a te igéd, és ösvényemnek 
világossága.”

(Zsolt. 119, 105)

Kocsis Ágnes építész, Szabó Zoltán mûszaki ellenõr (jobbra) és

Farkas Ádám Munácsy díjas szobrász épülõ tornatermünk elõtt


