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„Amikor pedig eljött a pünkösd napja…” (ApCsel 2,1)
A fent idézett szavakkal kezdődik Bibliánkban a pünkösdi történet elbeszélése. Ezek a szavak egy új korszak nyitányát jelentik Isten üdvtörténetében. Eljött a pünkösd napja és ezzel
beteljesedtek Istennek egyrészt az Ószövetségben a próféták által adott ígéretei a Szentlélek kitöltetéséről (Jóel 3,1-5),
másrészt valósággá lett Jézus tanítványoknak mondott ígérete, mely szerint „kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad
nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság Lelkét…
(aki) nálatok lakik, sőt bennetek lesz” (Jn 14,16-17). Az első
pünkösd egyszeri és megismételhetetlen esemény és tény,
ugyanakkor jelszerűen felmutatja ennek a bekövetkezett új
korszaknak – amely tart Jézus Krisztusnak az idők végén történő visszajöveteléig – a jellemző sajátosságait.
Erre az egyszeri és megismételhetetlen tényre emlékezünk most, amikor számunkra is eljött újra karácsony, nagypéntek-húsvét után a keresztyénség harmadik legnagyobb
ünnepe: pünkösd napja. Valóban nagy ünnepnek látjuk? A
vallástalan emberek számára nem több, mint két piros betűs
munkaszüneti nap. Számunkra, keresztyén emberek számára azonban legyen igazi ünnep, amely több mint emlékezés amaz első pünkösdi eseményre. Arról szól ez a nap,
hogy a mennybe ment, megdicsőült Jézus Krisztus visszajött a földre Lélekként, azaz test nélkül, és folytatta, folytatja
megkezdett munkáját. Folytatja úgy, hogy Egyházat teremtett, melybe evangéliumának hirdetése által elhív minden
népeket. Embereket térít meg és szül újjá, akiket bekapcsol
megváltó-újjáteremtő munkájába, hogy megvalósuljon Isten
gondolata, „aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön
és eljusson az igazság megismerésére” (1Tim 2,4).
Az évenként ismétlődő pünkösd lehetőséget kínál számunkra, hogy észrevegyük a világban és az egyházban a
Lélek által jelen levő és munkálkodó Istent, aki bennünk is
elkezdte, végzi és befejezi munkáját Jézus Krisztus napjára. Alkalom ez arra, hogy fokozottabban kitegyük magunkat
a Lélek munkájának. Buzgón könyörögjünk a Lélek kiáradásáért, életünket és egyházunkat megújító munkájáért! Ezért
pünkösdkor, és a Lélek kitöltetésével beállt új korszakban
nem is annyira a Szentlélekről kell szólnunk, hanem az Ő
munkájáról. Hogyan munkálkodik, és mit végez el bennünk,
közöttünk és általunk?
A legfontosabb, hogy a Szentlélek Krisztusról tesz bizonyságot. Úrrá és Krisztussá teszi számunkra a názáreti
Jézust. Péter apostol pünkösdkor elmondott beszédében is
Jézus Krisztus van a középpontban. A Megfeszített és Feltámadott. A Szentlélek nélkül mindaz, amit Jézusról tudunk,
csak puszta ismeret, ami nem kötelez semmire. A Szentlélek világosít meg bennünket Jézus személyének titka felől, érteti meg velünk Jézus Krisztus kereszthalálának értelmét, hogy bűnbánatra és megtérésre indítson. Miattam,
helyettem, érettem történt az Ő áldozata. A Szentlélek győz
meg bennünket Krisztus feltámadásának valósága felől és

feltámadásának ereje által újjászül bennünket is, és más
emberekké, új teremtéssé formálja életünket. A Szentlélek
munkája által ismerjük fel, hogy a keresztyénség lényege
nem a vallás, hanem Jézus Krisztus személye. Élet, mely
az Ő követésében áll. A Lélek munkája által ismerjük meg
Istent mint mennyei Atyánkat, akinek Krisztus által megváltott gyermekeiként szolgálhatunk ebben a világban az Ő dicsőségére és embertársaink javára.
A Szentlélek az, aki megelevenítheti az egyházat lelki
ébredés által. Ekkor tárulhat ki előttünk a kép az egyház
jövője felől is. Az egyház legnagyobb baja nem az, hogy
nem tud eléggé lépést tartani az úgynevezett fejlődéssel,
hogy nem elég modern, hanem a Szentlélek hiánya. Pontosabban: nem telünk be eléggé Szentlélekkel, nem gerjesztjük fel magunkban Isten kegyelmi ajándékát (2Tim 1,6-7).
Sőt, sokszor inkább megszomorítjuk, vagy megoltjuk Isten
Szentlelkét magunkban (Ef 4,30. 1Thessz 5,19). Ezért ilyenkor különösképpen is hangsúlyos az intés: „teljetek meg
Lélekkel” (Ef 5,18). Mert ez lehetséges, ezt üzeni nekünk
Isten pünkösdkor. Szentlelkét adja azoknak, akik engedelmeskednek neki (ApCsel 5,32). Mindezt úgy is összefoglalhatjuk, hogy a Szentlélek megajándékoz élő, igaz hittel.
Végül meg kell látnunk azt is, hogy a Szentlélek úgy
munkálkodik, hogy szolgálatra indít bennünket környezetünkben, ebben a világban. Eszközül használ bennünket.
Ahogyan tette a korábban félve bezárkózó, de pünkösdkor
a Lélek által mássá lett, ajándékaival betöltött első tanítványokkal. Pünkösd előtt a tanítványok „zárt ajtók” mögött ültek, a Lélek munkája következtében azonban a „megnyílt
ajtón” át elindulhattak népük és a világ népei felé a rájuk
bízott örömüzenettel, az Evangéliummal. A Szentlélek felelőssé tesz bennünket környezetünk, a világ, s benne az
emberi élet nagy kérdéseinek megoldása iránt. Megértjük,
hogy keresztyén hitünk, életünk legszemélyesebb dolga nem
magánügy – mint hamisan mondogatják ezt némelyek –, hanem hatása kell hogy legyen minden emberre, a társadalom
egészére, a világra. Hogy is lehetne magánügy, mikor Jézus
a missziói parancsban ezt mondja: „Menjetek el szerte az
egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Soha ne felejtsük el: a bűn, szenvedés,
halál nyomorúságában vajúdó és vergődő világunk számára
egyedül Krisztusban van megoldás, mert csak Őbenne nyerhet minden emberi szív segítséget, szabadulást, oltalmat és
békességet. Ezt hirdeti meg a pünkösd napján Péter apostol
igehirdetésében egy új korszak kezdetén az apostolokra és
minden Krisztusban hívőre kitöltetett Szentlélek.
Így legyen áldott pünkösdi ünnepünk, mely hétköznapjainkat is áthatja, és Krisztusban egész életünket boldoggá, s
embertársainknak is hasznossá teszi!
Timár Pál ny. lelkipásztor

2. oldal

HÍREINK

Egyházlátogatás és presbiteri gyűlés
Az évenként sorra kerülő egyházmegyei látogatás történelmi hátteréről, céljairól és menetéről tavaly májusi számunkban már részletesen írtunk. Idén nálunk Matyó Lajos lelkészi tanácsos, zsámbéki lelkipásztor egyedül vizitált, mivel
a kirendelt világi tanácsos munkahelyi elfoglaltsága miatt
kénytelen volt lemondani a látogatást.
A közel harminc oldalas „Összefoglaló jelentés a kanonika vizitációhoz” című kérdőívet már korábban el kellett
készíteni és küldeni az esperesi hivatalnak, mivel ez tartalmazta azokat az információkat, amelyből a vizitálók előzetes
áttekintést kaphattak az egyházközség előző évi adatairól,
tevékenységéről, és fel tudtak készülni a látogatásra.
Vendégünk először az óvodánkat, az ott végzett tavalyi
építkezés eredményeit, az új helyiségeket, a felújított létesítményeket tekintette meg. Ezután megnézte és meghallgatta
a gimnázium nagyszerű új orgonáját. Ezt követően a lelkészi hivatalban ellenőrizte az egyházközség legfontosabb dokumentumait, iktatását, gazdálkodásával kapcsolatos jelentéseit. Közben elbeszélgetett a gyülekezet lelkipásztorával
és gondnokával a hivatalos számok, jelentések hátteréről:
egyházközségünk életéről, arról a sok-sok áldásról, amiben
Urunk kegyelméből részesedett gyülekezetünk. Különösen
sok szó esett a kötelezően választható hit- és erkölcstan bevezetésének első tapasztalatairól, arról a felbecsülhetetlen
missziói lehetőségről, ami ezzel megnyílt egyházunk számára, és persze az ezzel járó sok munkáról, gondról is.
Az egyházmegyei látogatáshoz kapcsolódóan presbiteri
gyűlésre is sor került. Ennek első részében vizitáló vendégünk is részt vett, és beszámolt tapasztalatairól. Elmondta,
hogy mindent példás rendben talált. Kiemelte annak a mis�sziói jelentőségét, hogy gyülekezetünk néhány tagja önként
felvállalta a református hit- és erkölcstan oktatásban részt
vevő azon családok meglátogatását, akik nem gyülekezeti
tagjaink, és akikről így korábban semmit sem tudtunk. Azt
is nagy jelentőségűnek találta – amiről más gyülekezetben
még nem hallott –, hogy presbitériumunkat az új gimnáziumi orgona és az annak helyet adó terem lehetősége zenei bizottság megalakítására ösztönözte, hogy – például
koncertek szervezésével és a hónap első vasárnapján oda
szervezett istentiszteletek különleges zenei anyagával – a
gyülekezet lelki életét zenei élményekkel is gazdagítsa. Végül Isten gazdag áldását kérte gyülekezetünk további életére. Ezt követően lehetőség volt arra is, hogy presbitereink
mondják el örömeiket, gondjaikat gyülekezetünk életével
kapcsolatosan, és kéréseket fogalmazzanak meg egyházmegyénk vezetése felé.
A presbiteri gyűlés további részében sor került gimnáziumunk, óvodánk és gimnáziumi alapítványunk 2013. évi
beszámolóinak elfogadására. Intézményeink tavalyi gazdálkodását presbitériumunk számvizsgáló bizottsága is rendben találta. Ezt követte az új egyházi gazdálkodási törvény
által előírt szabályzatok elfogadása. (A törvény szerint rendelkeznünk kell pénzkezelési, kötelezettségvállalási és utalványozási, valamint leltározási és selejtezési szabályzattal.)

Végül még egy különösen fontos kérdésben hozott határozatot presbitériumunk: parókiánk és lelkészi hivatalunk
nyár közepén kezdődő felújításáról, átépítéséről. Ehhez
tudni kell, hogy a parókia és a lelkészi hivatal az 1740-es
évektől az 1950-es évekig fokozatosan épült meg a jelenlegi
állapotára. Az épületrészen – a sok egyéb építési feladatunk
mellett – 40 éve jelentős felújítási munkát nem tudtunk végezni, ezért meglehetősen leromlott állapotban van. A 10 m2-es
lelkészi hivatal alkalmatlan a több mint 800 egyháztaggal
bíró gyülekezetünk ügyeinek megfelelő intézésére, az iratok, bizonylatok, könyvek elhelyezésére. A felújítás során
megtörténik a héjazat és a födém teljes cseréje, a lelkészi
hivatal alapterülete a többszörösére bővül, a parókia pedig
tetőtér-beépítést kap, így – bár a lelkészi hivatal bővítése
a parókia irányában történik – annak a területe is nőni fog.
Egyúttal sor kerül az épületrész alatt lévő pinceszint, valamint az alsó kertkapu felújítására is.

A kertkapu felújításával a nyár közepét sem lehetett megvárni

Az átépítést az a Szuromi Építész Iroda tervezte, amelyik
az épület, a templom és a gimnázium korábbi építési, felújítási terveit is készítette. Az ingatlan műemléki védelem alatt
áll, ezért a felújításhoz az illetékes Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal építési engedélyét kellett beszerezni.
A kivitelezésre több árajánlatot is bekértünk, és ezek
alapján 50-55 millió Ft-os költségre lehet számítani. Az építkezésünket az egyházmegye is támogatja 4 millió Ft építési
segéllyel, és számítunk majd a testvérek adakozására is,
amelynek lehetőségét időben hirdetni fogjuk.
Sikolya Zsolt gondnok

„Amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat
majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet.”
Gal. 6,7-8.

3. oldal

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL

A családlátogatás szolgálatában
A 2013/2014-es tanév elején dr. P. Tóth Béla nagytiszteletű úrral megszületett bennünk az elhatározás – megbecsülve azt
az Isten által készített nagy lehetőséget, miszerint a hitoktatás
újra visszakerül a választható iskolai tanórák közé, s ezáltal
több gyermek jelentkezik –, hogy igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az általunk hitoktatásban részesített
gyermekek az oktatáson túl feléjük és családjaik felé kinyújtott
testvéri kezet is kapjanak a gyülekezet részéről. Elhatározásunk megvalósításának első lépéseként pedig presbitériumunk
elé tártuk a hitoktatásban előttünk álló szép, de nagy feladat
fontosabb részleteit, első helyen kiemelve annak fontosságát,
hogy komolyan kell vennünk – időt és energiát nem kímélve – a
hittanos gyermekek és családjaik otthonaikban történő felkeresését, a velük való szorosabb kapcsolatfelvétel érdekében.
Három presbiterünk a feladat fontosságának, súlyának komolyan vételével azonnal jelezte felénk, hogy szívesen részt
venne ebben a szolgálatban, így a tavasz folyamán Kun Péter
tizenkilenc, Perjéssy Barnabás tizenhat, dr. Szalai Zsolt pedig
tizenhárom családot látogatott meg. Hálásan köszönjük nekik
az igen sok idejüket és energiájukat igénybevevő, de elmondásuk szerint nagyon sok boldogsággal is járó szolgálatukat!
A látogatások megkezdése előtt azt a célt tűztük magunk
elé, hogy meghitt családi légkörben tájékoztatást nyújtsuk a
családoknak a gyermeküket hitoktatásban részesítő gyülekezet életéről, tevékenységéről, és fölkínáljuk számukra a kapcsolódás, csatlakozás lehetőségét. Presbitereink elbeszélései
alapján mindenhol nagy szeretettel és örömmel fogadták őket,
áldottnak és hasznosnak ítélték meg a létrejött találkozásokat. Kun Péter a következőképpen vallott erről: „ Eleinte volt
bennünk némi szorongás amiatt, vajon hogyan fogadnak bennünket a családok, fogadnak-e egyáltalán. Az előzetes aggodalmaink azonban teljesen alaptalanok voltak, mert mindenütt
szívesen láttak bennünket és a meghitt hangulatú beszélgetésekből kiderült, hogy a szülők fontosnak tartják gyermekeik hittanoktatását, és a jövőben is szeretnék, ha gyermekeik
református hitoktatásban részesülnének. Azt tapasztaltuk,
hogy a mai „elinternetesedett” világban nagyon hiányoznak a
személyes találkozások. A szülők kimondottan örültek, hogy
otthonukban kerestük fel őket, és igen őszintén mondták el véleményüket nemcsak a hittanoktatással, hanem a világ egyéb
dolgaival kapcsolatban is. Az volt az érzésem, hogy az Úristen
a szülői szívekben már előttünk elvégezte azt a munkát, amit
mi szándékoztunk volna megtenni. Sok pozitív tapasztalattal
gazdagodva úgy gondolom, feltétlenül érdemes folytatni ezt a
gyakorlatot a jövőben is.”
Nagy örömünkre a 2014/2015-ös tanévre 80 új tanuló
iratkozott be református hit- és erkölcstan oktatásra városunk állami fenntartású intézményeiben, így az előttünk álló
szép és talán jövőnket is meghatározó feladataink egyre nőnek. Ezúton is szeretnénk tehát megszólítani fiataljaink hitre
nevelése miatt felelősséget érző testvéreinket, hogy jelezzék
felénk, ha csatlakozni szeretnének a családlátogatásokat
már megkezdett presbiterekhez ebben a szolgálatban!
Németh Ildikó beosztott lelkész

Konfirmáció
Idén összesen 26 fő, tizennyolc fiatal – nyolc fiú és tíz
leány, valamint húsvétkor további nyolc felnőtt konfirmált
gyülekezetünkben.
Az új felnőtt konfirmációs csoport szeptemberben indul,
erre még lehet jelentkezni a lelkészi hivatalban.

Idén konfirmált fiataljaink

Felnőtt konfirmálók 2014 húsvétján

PÜNKÖSDI ÜNNEPI RENDÜNK
Bűnbánati esték: június 4-5-6., este 7 órakor
PÜNKÖSD I. nap:
június 8., vasárnap de. 8 és 10 órakor
ünnepi istentisztelet, úrvacsora
PÜNKÖSD II. nap:
június 9., hétfő de. 9:30-15 óráig
Családi Nap a Református Gimnáziumban
(a részletes programot lásd a hirdetményben)

„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.

4. oldal

INTÉZMÉNYI ESEMÉNYEK

Mozaikok a Szentendrei Református Gimnázium életéből
Az idei tanévben is januárban kezdődtek a felvételi vizsgák.
Ebben a felvételi időszakban már csak a nyolcosztályos tagozatra lehetett jelentkezni. A jelentkezők száma két és félszeresen meghaladta a felvehető tanulók létszámát. A felvételi az
írásbeli vizsgákkal kezdődött, majd márciusban szóbeli beszélgetéssekkel zárult. A jövő tanévben 68 új diák kezdheti meg
tanulmányait a két 5. osztályban.

Csendesnap-passio

Április 30-án ballagtak el végzős diákjaink meghitt, szép ünnepség keretében, ahol a legkiválóbbak igazgató úrtól könyvjutalmat vehettek át. Máris hiányoznak!

Újévi koncert: „Családi zenélés” Bokor György és Bokor Anna

Januárban színvonalas Újévi Koncerttel kezdtük meg a
2014-es évet, ezt a félévzárás követte, amelynek eredményeként az iskola tanulmányi átlaga az előző évekhez képest egy
tizedes javulást mutatott, 4,29 lett. 24 kitűnő és 93 jeles rendű
félévi bizonyítványt osztottunk ki. A diákpresbitérium új elnököt
választott Kovách Fülöp 10.a osztályos tanuló személyében,
akinek eredményes munkát kívánunk.
Februárban zajlottak a Ki Mit Tud versenyei, amelyet a 7.a
osztály nyert meg. Nagy öröm volt a diákoknak a farsangi buli,
amelyből az idei évben kettőt is tartottunk, mivel a DPR szervezésében most a nagygimnázium diákjainak is volt álarcos báljuk.
Márciusban a nemzetközi kapcsolatok uralták az iskola
életét. A Comenius pályázat keretein belül kilenc külföldi iskola diákjai és tanárai voltak a vendégeink. A mi diákjaink pedig
Hollandiában és Németországban vendégeskedtek.

Búcsúzik a 12.a.

A végzős diákok régi gimnáziumi hagyomány szerint év végén
szerenádot adnak tanáraiknak, énekkel köszöntik őket otthonuknál.
Képünkön a 13. nyelvi osztály vidám csoportja a parókia udvarán.

Comenius: Tavaszi szél...közös éneklés és tánc

Áprilisban lelkészeink vezetésével csendesnapot tartottunk,
ahol az iskola egész éves vezérigéje körül folyt a beszélgetés:
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”

Májusban elkezdődött a nagy megmérettetés. Az év végi
vizsgákon az ez évben szerzett tudásukról kellett számot adniuk alsóbb évfolyamosainknak bizonyos tantárgyakból. Ezek
között voltak kötelező és kötelezően válaszható tárgyak is.
Az idei vizsgaidőszakban is két vizsgabizottságban zajlik az
érettségi. A Wass Albert és a Németh László bizottságokban ös�szesen 94 diák fogja megmérettetni tudását, ebből 56-an végzősök, a többiek előrehozott vizsgát tesznek. Összesen 66 emelt
szintű és 221 középszintű feleletet fognak értékelni a vizsgáztató
tanárok. Sok sikert, szép eredményeket kívánunk nekik!
Kun Csabáné Kovalik Judit igazgató helyettes
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Weöres Sándor:
Rongyszőnyeg /részlet/
Aki úgy szereti az életet,
mint moslékot a disznó:
gyűlöli a halált, ki a vályút elrántja előle.
Aki úgy szereti az életet,
mint szemlélődés idejét:
ha érzékein át lelkét teleszívta,
egykedvűen várja a halált,
mint indulás sípját a hajó.
Aki úgy szereti az életet,
mint élvezetes munkaidőt:
dolga végeztével igényt tart a megszolgált elcsitulásra,
benne az életnek és halálnak szerelme ugyanegy.

Az óvodai jelentkezésekről
Idén augusztus 1-én lesz ötödik éve, hogy egyházközségünknek óvodája van. Eddig minden évben túljelentkezések voltak, nem volt ez másképpen most sem.
2014. február 28-án Nyílt Nap keretében volt lehetőségük az érdeklődő családoknak megismerni az óvodát,
amelyre rendkívül sokan voltak kíváncsiak.
Március 4-én és 5-én megtörtént a jelentkezés a következő nevelési évre. Szándékosan kerültek ilyen korai
időpontra a jelentkezések – egyébként mindhárom egyházi óvodában városunkban –, hogy aki nem nyer hozzánk
felvételt, az a későbbi időpontban tartott, városi óvodákba
meghirdetett felvételre még jelentkezhessen.
Ebben a nevelési évben 21 gyermekünk megy el iskolába, így ugyanennyi leendő óvodást tudtunk felvenni a jelentkezett 51 gyermekből. Fellebbezéssel két család élt, ők és
még 12 család jelezte igényét a várólistára való felkerülésre.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy – Istennek hála –
nagy az érdeklődés óvodánk iránt, ezért a 2014/2015-ös
nevelési évet is „teltházzal” fogjuk indítani.
Bene Andrásné óvodavezető

XI. Református Zenei Fesztivál – Református Énekek XIII.
2014. június 28. szombat, 19:30 óra, Művészetek Palotája
A kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepét, a már
370 főt számláló Kárpát-medencei Egyesített Református Kórust,
kitűnő karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és orgonistákat
felvonultató Református Énekek hangversenyt 2002 óta rendezik
meg minden évben, amelyen a református énekeskönyv zsoltárai
hallgathatók meg professzionális előadók tolmácsolásában.

Hittantáboraink
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az előző Kehely számunkban meghirdetett táborozási időpontok egyike megváltozott!
Visegrádi Hittantábor: június 22-26.
Téma: Egyszer élünk…?!
- 3-7. osztályos gyermekek részére,
- szállás sátrakban,
- napi ötszöri étkezéssel,
- 14.000 Ft/fő áron,
- tervezett programjaink: gyalogtúra a Pilisben, bobozás,
strandolás, foci, röplabda, íjászat, tábortűz.
- táborvezetők: Németh Ildikó beosztott lelkésznő,
Ferenczi Alpár tanár úr.
Szentendrei Napközis Hittantábor: augusztus 4-8.
Téma: A Lélek gyümölcsei
- 1-8. osztályos gyermekek részére,
- napi háromszori étkezéssel,
- 1000 Ft/nap áron,
- tervezett programjaink: kézműveskedés, foci,
ping-pong, filmvetítés, tánc, ének, szerepjátékok,
- táborvezető: Németh Ildikó beosztott lelkésznő.

Óvodai meghívó
Szeretettel meghívjuk a kedves szülőket
2014. augusztus 31-én,
szombaton 17 órakor
a református templomban tartandó
Tanévnyitó Istentiszteletünkre.
A Szentendrei Református Óvoda vezetője és dolgozói

Szentendrei Református Hírlevél
Kiadja: az egyházközség - Cím: 2000 Szentendre Rákóczi út 14.
Telefon: 06 26 310-524 - Felelõs kiadó: dr. P. Tóth Béla lelkipásztor
Fõszerkesztõ: Kolos Emőke (E-mail: emoke.kolos@gmail.com)
Olvasói levelek: hirlevel@szre.hu
Tördelõ: Deák Péter • Nyomtatás: Kádár Péter www.digitalisnyomda.net

A kiadványunkban megjelenõ cikkek, írások nem feltétlenül fedik
mindenben a szerkesztõség véleményét, hanem elsõsorban azok
szerzõinek gondolatait tükrözik.

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Gal. 5,22-23.
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Gyülekezeti gyermek-istentiszteletek
Hosszú évek óta a vasárnapi tíz órai gyülekezeti istentisztelettel egy időben, három csoportban is – óvodások, valamint
első-másodikos-, illetve harmadik-ötödik osztályos kisdiákok
számára tartunk gyermek-istentiszteletet, különböző tematika szerint. Ezeket az alkalmakat nagyon fontosnak tartjuk,
hiszen egyrészt így tudjuk gyermekeinkhez, ifjainkhoz is az
életkoruknak megfelelő, számukra is érthető és könnyen befogadható módon eljuttatni Istenünk Igéjét. Másrészt pedig,
hogy ez alatt szüleiknek is lehetőséget biztosítsunk az igehallgatás, imádkozás békéjének megteremtésére, a gyülekezeti felnőtt istentiszteleten való elmélyült részvételre.
Régóta fennálló szokásunk szerint az istentisztelet kezdetén a gyermekek és a gyermekalkalmak segítői is részt
vesznek, mivel azt valljuk, és azt szeretnénk a gyermekekkel is megéreztetni, hogy a vasárnapokon, ünnepeken nagyon jó a teljes gyülekezet közösségében együtt lennünk.
Fölemelő és az együvé tartozásunkat erősítő alkalmak
ugyanis, amikor kicsik és nagyok együtt hallgatják Isten
Igéjét, együtt imádkoznak. A hirdetett ige, igemagyarázat viszont az óvodás, kisiskolás gyermekeknek még követhetetlen lenne, talán a kedvüket is elvenné a templomba járástól,
így ez idő alatt már kívánatos, hogy a nekik megfelelő módon hirdessük számukra Istenünk Igéjét. Ezért a gyermekek
a segítőkkel az igehirdetés előtti ének alatt közösen kivonulnak a gyülekezeti termekbe, ahol korosztályos csoportokban énekkel, bibliai történetek meghallgatásával, kézműves
feladatokkal, bibliai témájú játékokkal színesítve vezetik az
önkéntes hívő református szülők és református gimnazista
diákok a gyermek istentiszteleteket.
Ezúton is hálával köszönjük meg rendszeres önkéntes
segítőinknek a nagy szeretettel és felelősségteljesen végzett munkájukat és buzdítunk másokat is, hogy vegyenek
részt ebben a nagyon fontos és szép gyülekezeti szolgálatunkban!
Németh Ildikó beosztott lelkész
Gyermek-istentiszteleti szolgálatot végző testvéreink:
Óvodások (3-6 évesek) csoportja:
György Dorka – diák (SZRG); Kádár Péterné – óvónő
(SZRO); Lapis Andrea – pszichológus; Szentgyörgyiné Kormos Mária; Tóth Lili – diák (SZRG).
I-II. osztályosok csoportja:
Árkovics Judit – tanárnő; Császár Domonkos – diák (SZRG),
Kádár Péter nyomdász vállalkozó; Kovács Eszter – diák
(SZRG); Szegedi Anna – diák (SZRG).
III-V. osztályosok csoportja:
Barta Erzsébet – tanítónő; Malomsokyné Benkó Ágnes –
tanárnő; Mester Anikó – művelődésszervező; Szegedi Virág
– diák (SZRG); Németh Ildikó – beosztott lelkész.

Kézműves foglalkozás az óvodások gyermek-istentiszteletén

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő
módon, még ha megöregszik, akkor sem tér
el attól” (Példabeszédek 22, 6)
A Szentendrei Református Óvoda óvónőjeként ötödik éve tartok gyermek-istentiszteletet templomunk vasárnapi gyermekalkalmain a legkisebbeknek. Kezdetben óvónői gyakorlatomból merítettem, de mikor megtudtam, hogy a Református Pedagógiai Intézet szervezésében a Károli Gáspár Egyetemen
Gyermekmunkás Képzés indul, akkor a férjemmel együtt jelentkeztünk. A tanfolyamot 2013 tavaszán végeztük el. Férjem,
Kádár Péter azóta az alsós évfolyamon segédkezik. Hozzám
legtöbben a Szentendrei Református Óvodából járnak, de van
több állandó gyermekünk más óvodából is. Jó hangulatban,
mindig játékos formában tartjuk a foglalkozásokat.
A keresztyén pedagógia súlypontja a szeretetre való képesség kialakítása, és ennek korosztályok szerint továbbfejlesztése. Nagyon fontosnak tartom, hogy már kicsi korban természetes legyen számukra a templomba járás és a hitben élés.
Ismerkedjenek bibliai történetekkel, a teremtéssel és Jézussal,
szívesen énekeljenek, imádkozzanak. Református egyházunk
számára fontos a családok összetartása, minél több hitben élő
ember nevelése, ezért szeretettel várunk minden érdeklődőt alkalmainkra!
Kádár Péterné óvodavezető helyettes

Istentisztelet kisiskolásoknak
Kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de már főiskolás koromtól tartottam óvodás és gyermek-istentiszteleti alkalmakat,
foglalkozásokat a szentendrei református gyülekezetben –
amelynek születésem óta magam is tagja vagyok. Ennek lehetősége nagy megtiszteltetés számomra mind Tiszteletes
úr, mind pedig a gyülekezet részéről. Tavaly ősz óta pedig a
felnőtt alkalommal egy időben zajló, a harmadik-negyedikötödik osztályos kisdiákok foglalkozásait vezetem segítőmmel, régi jó barátnőmmel, Mester Anikóval közösen.
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Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat,
diákokat, hozzátartozókat és meghívott
ismerősöket
2014. június 9-én, pünkösd hétfőjén
a Szentendrei Református Gimnáziumba,
ahol 9:30 és 15 óra között
A gyermek-istentisztelet lelkes résztvevői és segítői
A kisiskolások alkalmain mindig van az év elején kijelölt téma, igerész, amit az adott vasárnapon a gyerekekkel
közösen feldolgozunk, megbeszélünk, majd az alapok ismerete után tesszük hozzá a saját, személyes élettapasztalatunkat és hitbeli értelmezésünket. A kiválasztott téma feldolgozásában, az óra felépítésében sokat segít a Kateteka.hu
internetes oldal is.
Számomra nagyon fontos minden egyes alkalom, várom
és lelkiismeretesen készülök is a gyerekekkel való újbóli találkozásra. Gyakran annyira gazdag egy-egy téma, beszélgetés,
hogy néha kevés is mindenre az idő. Sokszor egészen meglepő dolgokkal találjuk szembe magunkat, amikor a gyerekek
világa és gondolatai találkoznak a Biblia világával. Ehhez kérjük és kapjuk az Úrtól minden vasárnap az erőt, kitartást, bizalmat, bátorítást, egyszóval az Örök Szeretet erejét.
Óriási öröm hétről-hétre látni a gyerekek szemében fénylő
érdeklődést, kíváncsiságot!
Végül hadd osszam meg Tiszteletes úr egyik fontos mondatát, amellyel útnak indított bennünket a szolgálat kezdetén:
„Itt élet és halál döntéséről van szó!” A helyes, valójában az
egyetlen járható úton indítjuk el a gyermekeket, amely kihat
későbbi felnőttkori életükre. Ennek lehetünk részesei, segítői
mi is, a gyermek istentiszteleteken szolgáló önkéntesek!
Benkó Ágnes

A gyermek istentiszteletekre önkéntes segítőnek
Németh Ildikó beosztott lelkésznőnél lehet jelentkezni.

Pünkösdi Családi Napot
tartunk.
Ízelítő a programból: Istentisztelet,
Habakuk Bábszínház, ifjúsági játék- és
sportvetélkedők, „Ellentmondások a
Bibliában” – beszélgetés felnőtteknek,
kvízjáték, házi sütemények versenye.
Mi van a tarisznyában? – Ennivalót,
amelyből akár másokat is kínálhatunk,
magunk hozzunk, innivalóról a szervezők
gondoskodnak!
Szentendrei Református Egyházközség,
Református Gimnázium és a Református Óvoda

Az eklézsia humorából
Hittanosok mondásai

Nem vagyok megkeresztelve, viszont be vagyok oltva.
A pápa a Vákumban lakik.
Megijedtem, amikor anya megbetegedett, mert azt
hittem, apa fog főzni.
A Biblia szerint mindenkinek csak egy felesége lehet,
ezt hívják monotóniának.
Jónást kidobták a tengerbe, de szerencsére volt ott egy
nem nagyon éhes hal.
Péter olyan nagyon keresztyén volt, hogy még az
anyósát is meggyógyíttatta.

„Kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen
mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt,
nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”
Jn. 14, 16-17.
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PORTRÉ

Csillagos égbolt alatt
Vincze Ottó nemzetközileg elismert, fiatal avantgard képzőművésze városunknak. Felnőttként konfirmált gyülekezetünkben
2000 húsvétján, azóta
ritkán hiányzik vasárnaponta a templomból. Egy
Németországban készült
szabadtéri művének fotója gyülekezeti termünket
díszíti.
Az utóbbi évtizedek Vincze Ottó-művei újszerű, az
eddigi képzőművészeti formákon egészen túlmutató
alkotások, például csarnokok, épületek belső vagy
külső tereinek, esetleg éppen természeti tájaknak,
vizeknek vagy domboldalaknak műalkotássá tételei,
úgynevezett installációk. Ezeken rendszerint párbeszédben áll egy már meglévő és egy, a művész által odahelyezett forma. Miért éppen ezt a művészeti
irányt választotta?
– Örülök annak, hogy immár harminc éve „fiatalnak” titulál a
szakma, mert ez azt jelenti, hogy a műveimet nem kell leporolni. Festőként indultam, sőt a mai napig készítek festményeket
és grafikákat is. A képeimhez először különböző anyagokat,
fémet, fát, üveget applikáltam, aztán ez egyre jobban kilépett
a „képen” túlra – és háromdimenzióssá lettek az addig síkbeli
művek. Néhány éves átmeneti időszak után pedig kialakult az
installáció, a tárgykompozíció mint közlési forma, amelyben
leginkább el tudom mondani, amit szeretnék. Először falra
szerelt, reliefszerű művek születtek, amelyek aztán kilépve
onnan egyre nagyobb térigénnyel jelentek meg.
Nyilván nem lehet itt hiánytalanul felsorolni, mégis, hol
voltak a nevezetesebb installációi?
– A nagyobb térinstallációim rendre külföldön fogalmazódtak meg; Németországban, Lengyelországban, Svájcban,
Franciaországban, és csak hosszú évek múltán idehaza.
Itthon aztán a legkülönbözőbb helyszíneken; Budapesten,
Pécsett, Debrecenben, Vácon, Pakson és legutóbb a MűvészetMalomban.
Sokat beszélnek manapság a modern ember és a modern művészet válságáról. Szívesen hallanánk, mit gondol erről.
– A művészet sosem lehet elszigetelt, laboratóriumi kísérlet vagy teljesítmény, hanem mindig szoros összefüggésben van a körülöttünk zajló világgal. Ha helyesen működik, akkor az a legfinomabb szeizmográf módjára jelzi
a társadalmi mozgásokat, amelyben élünk, és azt is, ami
felé tartunk. A művész „receptorai” felfoghatnak és jeleznek olyasmit is, amelyek még saját maga számára sem
teljesen tudatosak.

Elmagyarázná olvasóinknak a gyülekezeti teremben
lévő műve születésének történetét?
– Nagyon szívesen! Akkoriban Németországban, egy türingiai
művésztelepen dolgoztam, és több mint kétszáz üvegpoharat
tettem ki a tágas domboldalra, földbe szúrt fémpálcákra állítva, az ég felé fordítva őket, mint „kelyheket”. Már régebben
gondolkodtam ugyanis azon, hogyan lehetne az ottani természeti környezetet, a régió szeles és esős világát beleépíteni
egy műbe. Magát az esőt felhasználni, mint művészeti anyagot, ami egyszersmind kifejezhetné mindazt a jót és áldásos
dolgot, ami a földre száll, beleértve a csillagos égbolt földre
ereszkedését is. Napszálltakor és napkeltekor voltak ott olyan
fényviszonyok, amelyek ennek illúzióját keltették, hiszen a
poharakban egy egész hónapon át mindig volt esővíz, amíg
csak az installáció létezett. És ez szépen látszik a fényképen
is a maga végtelenbe tűnő fénypontjaival.
Mit jelent az Ön számára a vasárnapi istentisztelet?
– Igyekszem minden vasárnap eljutni a templomba, és ha
egy vagy két alkalom kimarad, akkor már hiányzik. Valahogy
elszürkül az ember élete, a hitbeli és szellemi táplálékra egyszerűen szomjazik a lelkünk. A hitünket közösségben kell
gyakorolni, ez nálam egzisztenciális kérdés. Az elhangzott
igehirdetéseket utólag újra el szoktam olvasni a gyülekezet
honlapján, mert számomra rendelkezik filozófiai többlettel
is. Ha elutazom valahová az országban, mert a munkámból
fakadóan sokfelé dolgozom, lehetőleg ott is mindig fölkeresem a legközelebbi református templomot. De a szentendrei
istentisztelet azért nekem mégis más…
Min munkálkodik mostanság?
– Egy grafikai sorozaton dolgoztam legutóbb, ezt szeretném folytatni. Ebből a sorozatból három művem is ott van
most a XXVI. Miskolci Grafikai Triennálén, ahová általában
csak egy-egy képet vesz be művészektől a szigorú zsűri, ha
egyáltalán bevesz. Korábban ez az országos rendezvény
még biennálé volt, de most már három évenként rendezik.
Kétszer is megnyertem itt a szakma díját, a Magyar Grafikáért Alapítvány díjat. A rajz számomra a legprimérebb
képzőművészeti megnyilvánulások közé tartozik, amit persze kombinálok fotóval vagy más technikákkal, mint például
a rézkarc és a szitanyomás. Nagyon kedvelem ezt a műfajt. Van azonban egy jelenleg még igen kezdeti állapotban
lévő térinstallációs tervem is – ha sok minden együtt áll, és
magam is leszek abban a kegyelmi helyzetben, akkor ez is
Szentendrén valósul majd meg, mint a legutóbbi is, amely a
MűvészetMalom udvarán még éppen látható.
Szívből kívánjuk, hogy a csillagos ég minden áldása
megajándékozhassa onnan felülről további derűs, alkotó kedvvel!
–s–cs

www.vinczeotto.com

„Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.” Gal. 5, 25.

