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Karácsony illata
Az ünnep fényét igaszeretet miatt ki is művelte
zán az illatok adják. Évenazt magában a legmagate csak egyszer áll fenyő
sabb fokon. Ha egy köa szobában, amit gyertya
zösségben oldott, baráti a
díszít, s füstje leng körül.
légkör, s jó ott lenni, azért
Narancs, alma, s gyakran
van, mert ott szeretik egymég egyéb gyümölcsök
mást az emberek. Még viszaga is száll, zizeg a
gasztalást is leginkább a
szaloncukor papírja - más
szeretetben talál, akinek
idők járják, mint a köznaszomorúsága van.
pokban. Boldog kisgyerAhol pedig háborúzmekek leszünk, akárhány
nak, egymást ölik, vagy
évet éltünk is volna már szegénységben nyomorbetölti ezt a pár napot egy
gatják a nagy többséget,
nagy, ajándékozó szeretet
ott sosem az anyagiak,
öröme. Karácsony….!
még csak nem is csupán
De mit is jelent maga
a szükséges hozzáértés,
a szó? Inkarnáció, azaz
szakszerűség
hiányzik,
megtestesülés. Cur Deus
hanem mindenkor a jóinhomo – miért lett Isten
dulat és a szeretet. Néztestté? – kérdezte már a
zük csak meg az ember
középkor nagy gondolkotörténetét: mindig ott és
dója, Canterbury Anselakkor virágzott egy táj,
Giotto: Angyali üdvözlet
mus is (Kr.u. 1033-1109).
egy nemzet, ha elöljárói
Válasza két nagy kötetészerették és áldozatokat
ben – az első huszonöt, a második huszonkét fejezetből áll is hoztak érte. Akkor épült Lánchíd, Nemzeti Múzeum, Tu– azt írta, hogy bár a hitetlenek és a keresztyénség tagadói dományos Akadémia – amelyek mögött rendre szeretetből
szerint Isten testtélétele ellentmond a józan észnek, a való- hozott áldozat is rejlett. De nemcsak a nagy ügyekben van
ságban Krisztus nélkül lehetetlen bárkinek is üdvözülni. Az ez így, hanem odahaza, a családokban is. Ha van szeretet,
emberi teremtmény arra van alkotva, így Anselmus, hogy akkor tudunk türelmesek, jók lenni egymáshoz, s ha nem is
élete után áldott halhatatlanságra jusson, s ez az örök cél az, tökéletes minden, de elfogadjuk egymás igyekezetét. Szeami szükségessé tette az Isten-Ember világba eljöttét, s min- retet nélkül viszont jön az üresség, a hiány, a semmi és az
den, de minden szükségszerű is volt, ami vele itt megtörtént. idegenség, aztán a neurózis és még sok más is, amelyek
Ha tudjuk is követni ezt a skolasztikus gondolatmenetet, azonban mind méltatlanok hozzánk.
kicsit talán távolinak tűnik. Hozzánk a fények és az illatok
Kapjon hát új lendületet ezen a karácsonyon életünk
vannak közel, a megszokott, bensőséges ünneplés, amely legértékesebb része, a szeretet képessége. Vegyük észre
közeledtével érezzük, s magunk sem mindig tudjuk, miért is egymásban a jót, s erősítsük meg azt! A karácsony illatai
– hogy adnunk, adnunk kell…. Pedig egyszerű a magyará- idézzék csak fel a legnagyobbat, ami valaha is történt, hogy
zat. Krisztus által olyan nagy szeretet jött a világba, hogy azt maga Isten lett testté, inkarnálódott Krisztusban, hogy nenem is lehet másként érteni, mint magának az örök Teremtő künk áldott, boldog életünk és áldott, boldog halhatatlansájóságnak testtélételét. Igen, Isten végtelen jósága volt az, gunk legyen. Senki ne hiányozzon gyülekezetünk köréből a
ami a kereszten szenvedő szájába imát adott kínzóiért, meg kegyelem asztalától, az úrvacsorától, és zengjen, szárnyala sok-sok tudatlan ember-gyermekért, akik nem is tudják, jon a szép ének a templomban:
mit cselekszenek… Ez a hatalmas szeretet pedig, ami ő ál„Nyílj meg szívem, lásd meg jobban,/Ki fekszik itt e játala eljött a világba, elindított bennünk, emberekben valami szolban,/Ez a gyermek bizonyára/Az Úr Jézus, Isten fia!”
fontosat, éspedig éppen a legjobbat: a szeretet láncolatát.
(316. dics. 6. vers)
Ami csak jó van ebben a világban, az mind szeretet álEnnek a boldog ráismerésnek örömét és békességét
tal jó. Ha rátekintünk egy emberi lényre, eszünkbe juthat, kívánjuk minden szeretett testvérünknek családja tagjaival
ő is szeretetből lett. Egy festmény, egy szép muzsika vagy együtt Karácsony szent ünnepén!
épület azért olyan, mert valaki szerette a szakmáját, és e
dr. P. Tóth Béla lelkipásztor

Kehely_20141125.indd 1

2014.11.30. 21:19:20

2. oldal

HÍREINK

Legújabb beruházásunk
Folyik a parókia átalakítása és a lelkészi hivatal bővítése
Bizonyára emlékeznek testvéreink, hogy a Kehely előző két számában Sikolya Zsolt gondnok úr már tájékoztatott
bennünket legújabb beruházásunk tervezéséről, illetve a
tényleges építkezés megkezdéséről.

építkezés költségvetésének nem tervezett növekedésével
járt, eredeti költségvetésünk azonban tartalmazta a
szükséges tartalék-keretet. Az augusztus végi, szeptemberi
sok eső főleg az ácsok munkáját hátráltatta.

Részlet a parókia belső felújításából

Készül az új cserepezés

Azóta három hónap is eltelt, s az épületen egyre több
szemünket gyönyörködtető változás látható. Akár a felületes
szemlélődő is rögtön észreveheti a szép új cseréptetőt,
amely alatt a száz éves, teljesen leromlott gerendázat és
a födémszerkezet is megújult. Az épület déli homlokzatát
a tetőtér két új ablakán kívül egy terasz emeli ki, amelynek
beépített üvegfelületei a belső teret teszik majd világossá.
Templomunk udvara felől nézve látható a parókia megemelt
oldalfala, helyet biztosítva a tetőtérbe beépítésre kerülő
szobáknak.
A lelkészi hivatal és a gyülekezeti terem falait az 1740es években építették, vagyis városunk egy műemlékéhez
kellett hozzányúlni. Kiemelt feladat volt a műemlékvédelmi
követelményeknek is megfelelő tervezés, az épületnek
a város összképébe való beillesztése, az arányosság, az
épületegyüttes harmóniájának megteremtése.
A beruházás előrehaladtával megállapíthatjuk, hogy
a tervező Szuromi Imre építőművész, aki egyébként
gimnáziumunk épületének átépítését és templomunk
műemléki felújítását is tervezte, nemcsak szakszerű,
de igényes munkát is végzett. A kivitelezők és műszaki
ellenőrünk eddigi munkája is gondosnak, precíznek
mondható.
Mint minden meglévő, régi épület átalakításánál,
itt is találkoztunk menet közben megoldandó műszaki
nehézséggel, előre nem kalkulálható többletmunkával.
Csak az építési folyamat során vált biztossá, hogy mely
épületrészeket lehet meghagyni, mely részeket kell mégis
lebontani. Mindez a kiviteli tervek, a beruházási ütemterv, az

A tetőtér-beépítés déli homlokzata

A beruházás befejezését eredetileg a 2014. év végére
terveztük, de néhány hét késéssel mindenképpen
számolnunk kell. Sok még a hátralévő belső munka, a
kezdeti nehézségek leküzdése után sem lazíthatunk.
Továbbra is nagy szükségünk van kivitelezőink mindennapi
szorgos munkájára, és a gondos műszaki felügyeletre.
Isten áldását kérjük, hogy munkánk befejeztével
egy tágasabb, szebb lelkészi hivatalnak és parókiának
örülhessünk! Szeretettel fogadjuk testvéreinknek a parókia
és a lelkészi hivatal felújítására szánt céladományait,
megköszönve az eddig nyújtott segítséget is!
Vincze Jenő pótpresbiter
projektvezető

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség,
és az emberekhez jóakarat.”
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GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL

Sikolya Zsolt gondnokunk köszöntése és kitüntetése
Szentendrei
református
gyülekezetünk legrégebbi egyháztagjai közé tartozik Sikolya
Zsolt gondnokunk, aki 1977
óta visel presbiteri tisztséget,
gondnokként pedig 1990 óta
szolgál. Hetvenéves születésnapja alkalmából október
harmadik vasárnapi istentiszteletünkön köszöntöttük, megköszönve sok-sok hűséges és
áldozatos munkáját.
dr. P. Tóth Béla lelkipásztor
Sikolya Zsolt
felidézte közös szolgálataik
évtizedeit, egyebek közt azt is, hogy gondnokunk sok terhet

Adventi Ökumenikus
Kórustalálkozó
2014. december 7-én, advent második vasárnapján
16 órától Adventi Ökumenikus Kórustalálkozó lesz a
Szentendrei Református Gimnázium Kápolnájában.
Immár 15. alkalommal énekelnek együtt testvéri
közösségben Szentendre egyházi énekkarai. A liturgikus
együttesek, baptista, evangélikus, római katolikus és
református kórusok ezúttal nem istentiszteleten, hanem
hangversenyen, „közönség” előtt szolgálnak, dicsőítik
Istent. A Református Gimnázium Énekkarát KőrösmezeiVarga Zsuzsanna, a Baptista Énekkart Lovas Bettina,
az Evangélikus Énekkart Váraljai Janka, a Református
Kórust Bokorné Forró Ágnes, a Szent Cecília Énekkart
Silacher Miklós vezényli majd. A koncerten fölcsendül a
kápolnában található impozáns orgona is.
A belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak további hangversenyek rendezésére.

„Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik
rajtam, mert felkent engem az Úr.
Elküldött, hogy örömhírt vigyek
a szegényeknek, bekötözzem a
megtört szíveket, szabadulást
hirdessek a foglyoknak,
és szabadon bocsátást a
megkötözötteknek.
Hirdetem az Úr kegyelmének
esztendejét.”
Ézs. 61,1-2a.
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jelentő szolgálatát mindig önzetlenül és nagy bölcsességgel
végezte, s a pénzügyek kezelése mellett mindig első volt
az ingyenes egyházi közmunkák kétkezi tevékenységeinek
végzésében is. Átadva a gyülekezet ajándékát, őt Farkas
Turánka követte, aki a presbitérium nevében mondott köszönetet gondnok úr sok szolgálatáért, és igével kívánt áldást további életére és munkájára.
Örömmel vettük időközben a hírt, hogy gondnok úr „a
hazai infókommunikáció előrehaladása érdekében végzett
több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenységének, illetve életútjának elismeréseként” a nemzeti fejlesztési miniszter Puskás Tivadar díjában részesült, amely kitüntetéshez
szívből gratulálunk, és további jó erőt és egészséget kívánunk!

Reményik Sándor

Ne ítélj
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.
Istenem, add, hogy mind halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább símogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen
vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.
1939.
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KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLÓ

Könyvajánló – „Karácsonyfa alá”
Cseri Kálmán:
A kegyelem harmatja
Áhítatok az év
365 napjára
(Harmat Kiadó)

Bibliai történetek
gyerekeknek
(Kálvin Kiadó)
Ezt az 52 ószövetségi és 52 újszövetségi történetet elbeszélő képes Bibliát ajánlom 7-10
éves gyermekek részére.

Az év minden napjára szóló
üzenetek Isten kegyelmének
harmatjával üdítik fel lelkünket.

C. S. Lewis:
A szeretet négy arca
A földi szeretet csupán elmosódott mása az ‚eredetinek’, s így
bármily nemes érzés, megtisztulásra szorul. A szerző e kései
írásában éleslátóan, képszerűen, jókora derűvel jeleníti meg
a ragaszkodás, a barátság és
a szerelem szépségeit, nem
feledkezve meg visszásságaikról sem. „A természetünkből
fakadó szeretet csak akkor lehet örök, ha beleolvadt az isteni
eredetű adakozó szeretet örökkévalóságába.”

Gyermekbibliák
Az első Bibliám
(Harmat Kiadó)
Helye van benne fényképnek,
családfának és fejlődési naplónak is. Több mint 60 ó- és újszövetségi történet, gyermekimák és igeversek ismertetik
meg Istent és az ő szeretetét a
kicsikkel, és válhatnak később
saját olvasmányaikká. 2-4 évesek számára ajánlom.
Mesélő Biblia
(Harmat Kiadó)
Ennek a kiadványnak az egyik
különlegessége az, hogy az
ismétlések, mondókák, nyelvi
játékok bevonják a gyermekeket is a mesélésbe, közös
élménnyé varázsolva az esti
bibliaolvasást. A könyv végén
ehhez ötlettárat is találunk. 4-7
éveseknek ajánlom.
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Mesék gyermekeknek
Max Lucado Panchinello című
sorozatának meséi alapvető
emberi értékekről és önismeretről szólnak. A könyvsorozat
két főszereplője Panchinello, a
famanó és Éli, a faragómester,
aki a kis manót és társait kifaragta.

A sorozat kötetei:
1. Értékes vagy
2. Különleges ajándék
3. Enyém vagy!
4. Zöld orr
5. A legnemesebb
6. A legszebb ajándék
A sorozat utolsó kötetében Manófalva lakói a közelgő ünnepre, az Alkotó-napi fesztiválra készülnek. Panchinello valami igazán különleges ajándékkal szeretné meglepni Élit, a
fafaragómestert. Míg barátainak jobbnál jobb ötletei vannak,
neki magának semmi sem jut az eszébe. Hogy hogyan sikerül mégis neki kiötlenie a legszebb ajándékot, kiderül a
történetből.
Összeállította:
Németh Ildikó

Petike két éves, még csak a szavak első
szótagjait tudja kimondani. Szüleitől azonban
megtanulta, hogy étkezés előtt a család
imádkozik, amit a maga részéről mindig így
mond: “Imi!”
A nagymama palacsintát visz hozzájuk, amit
Petike nagyon szeret. Ezt a vonzalmát azzal
fejezi ki, hogy az ebéd közepén, amikor a
palacsinta kerül sorra, váratlanul ezt javasolja
a családnak: “Imi...!”
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INTÉZMÉNYI ESEMÉNYEK

Szalagavató
Könnyen meghatódok és boldog vagyok, ha boldogságot láthatok. Az idei szalagavató bálon is összeszorult
a szívem, mert egy igazi mosolygós ünnep részese lehettem, miközben persze a szalagavató kicsit szomorú is.

pedig mertek igazi férfiak lenni; karon ragadni a lányokat, meghajolni, térdre borulni előttük, kézcsókot lehelni
a kacsókra, eljátszani, milyen is az igazi férfi és az igazi
nő. Jó ez a báli jelmez! Mögé lehet bújni, lehet úgy csinálni, mint a filmekben. Lehet eljátszani
a szerepeket. De kár, hogy ma már
a főhajtás „ciki”, a kézcsók és vele
együtt a tisztelet elavult. Pedig biztos vagyok benne, hogy a fiúk is és a
lányok is élvezték ezt a színjátékot,
ezt a „másik rendet”. Nem véletlenül
ragaszkodtak a fiúk a frakkhoz és
fehér kesztyű viseléséhez, a lányok
pedig szinte mint az esküvőjükre,
úgy készültek erre az estére.
Remélem, hogy ezt az érzést érdemes megélniük a hétköznapokon
is. Bízom abban, hogy a szalagavató
valóban igazi „beavatás” volt, valódi
átlényegülés, annak megtapasztalása, milyen áttáncolni magukat a
felnőtt világba, ahol a nő mer igazi
hölgy lenni és elvárni a férfitól a neki
járó tiszteletet.

Báli ruha, hófehér estélyi, frakk…útban a „felnőtt világ” felé

Szalaggal felnőtté avatott gyermekeink búcsút intenek egy korszaknak,
hogy beléphessenek egy másik világba, az iskola tanárai pedig lassan eleresztik azokat a már egyáltalán nem
kicsi gyerekeket, akiket eddig nevelgettek, akikre eddig vigyáztak. Óhatatlan, hogy ne jussanak eszünkbe a
felvételi körüli nehéz idők. Jaj, milyen
picik voltak és hogy izgultak! Mennyire szerettek volna a Református Gimnáziumba bekerülni! Mert ide tartozni
sokat jelent! Nem tudom, hány gyereknek jutott eszébe a szalagavató
estéjén, milyen megtisztelő érzés volt
először az iskola egyenruháját viselni,
„refis diáknak” lenni, nekünk szülőknek pedig az, hogy milyen büszkén
méregettük őket...
A báli ruha, a hófehér estélyi, a
A vidámság ideje is ez az alkalom. A 12.a tánca.
frakk már a felnőtt világhoz tartozást, az abba való belépést jelzi, mi pedig először láthattuk őket igazi felnőttként. Csoda-e, ha
Én ennek a lehetőségét is megláttam ebben az estéaz ember meghatódik ennyi szépség láttán? Vajon ezt ben és nagyon szurkolok, hogy a báli hatás, a felnőttséggyermekeink is átérezték? Vagy csak élvezték, hogy egy gel járó boldogság és tiszteletadás kitartson egy életen át!
osztályközösség ünnepelhette önmagát és a lányokból
hölgyek, a fiúkból frakkos úriemberek váltak egy estére.
Prokopp Dóra
A lányok egytől egyig sugárzóan szépek voltak, a fiúk
szülő

„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz:
üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

Lk.2,10-11.
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Mit jelent számomra a keresztyénség, Krisztus követése?
Csikai Attila teológus,
1989. május 25-én született
Budapesten.
Általános iskolában kezdtem hittanórákra járni Csillaghegyen; 2000-ig a csillaghegyi református templomba
jártunk. Ekkor felvételt nyertem a Szentendrei Református Gimnáziumba, így alkalmanként már ide is eljöttünk
vasárnaponként istentiszteletekre. 2001-ben aztán ki
is költöztünk Szentendrére, így kerültem családommal
végül a szentendrei gyülekezet közösségébe. A református gimnáziumban 3 évet töltöttem, majd a Ferences
Gimnáziumba kerültem, ahol 2008-ban érettségiztem.
Az egyetemre való jelentkezéskor sokat gondolkodtam
azon, mit is szeretnék csinálni a jövőben, mit szeretnék
tanulni. Úgy gondolom, ez az ember életének igen meghatározó időszaka, amelyben fontos döntést kell meghoznia élete hátralévő részére. Hívőként imádkoztam
érte, hogy Isten mutassa meg nekem az utat, amit nekem
szán. Így kerültem a Debreceni Református Hittudományi Egyetem lelkész szakára. Az idei évet a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán töltöm.
Év elején kaptam a felkérést, hogy lenne-e kedvem a
gyülekezetben két hittan csoportot, és az ifit vezetni. Természetesen elvállaltam a feladatot, és örömmel végzem
most is ezeket a szolgálatokat.
Hogy mit jelent számomra a keresztyénség, Krisztus
követése?
A választ talán a Heidelbergi Káté 1. kérdésének a
feleletével tudnám összefoglalni:
„Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az
én hűséges Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért
tökéletesen eleget tett és engem az ördögnek minden
hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy az én
mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik
le a fejemről, sőt inkább szükséges, hogy minden az én
boldogságomra szolgáljon. Ezért Ő, Szentlelke által, az
örök élet felől engem is biztosít és szív szerint hajlandóvá
és késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.”
A mai ember félelemben tölti élete nagy részét: fél a
felnőtté válástól, aztán fél az öregedéstől, aztán fél az elmúlástól, és mindezek mellé jönnek az „apróbb” mindennapi félelmeink. Erre mondja Jézus: „Ne félj, csak higgy!”
Van tehát, ami nagyobb a mi félelmeinknél, és ez pedig

a Jézus Krisztusban való Hit. A hitem pedig megköveteli,
hogy kövessem Őt. Ami azt jelenti, hogy tudom és elfogadom, hogy bűnös vagyok, de Jézus megbocsátott és magára vette büntetésem, meghalt értem, hogy nekem hit
által örök életem legyen. Mindenkinek, aki hisz Őbenne.
Követni Őt, elsődlegesen annyit jelent tehát, hogy elfogadom az Ő kereszthalálát és feltámadását. Követni még
azt is jelenti, hogy tudom azt, hogy vigyáz ránk, hogy
még bűnösként is a javunkat akarja, és újra meg újra,
mindennap követésre hív. Ennek a követésnek, ennek a
Jézus szerinti életnek igyekszik a megtért ember eleget
tenni. Ezek azok, amik engem is szív szerint hajlandóvá
és késszé tesznek arra, hogy Őnéki éljek.
Zeőke Gabriella tavaly
karácsonykor
konfirmált
gyülekezetünkben
felnőttként. Vallomását arról, mit
jelent számára a hit, Krisztus
követése ezekben a sorokban foglalta össze:
„Mesét mondok egy kisgyermekről. Lehet, hogy én
vagyok, lehet, hogy te, vagy
valaki teljesen más erről a
bolygóról.
Ősbizalommal és hittel
született e világra! Különben nem is tudott volna ez a kicsiny ember ilyen nagy
dolgokat tenni. Egy tehetetlen testbe zárva nap mint nap
küzdött azért, hogy többet és többet tudjon elérni. Megtanuljon járni, beszélni, önállóan élni az életét.
Ahogy telt múlt az idő lassan felcseperedett és kinyílt
előtte a világ. Kigondolt nagy dolgokat, akarta, erőltette,
s úgy gondolta, miatta lett minden. Elszaladt sok minden
és mindenki mellett. Rohant, sokszor átgázolva másokon, hogy első lehessen. Erőlködésének örvénye egyre
sötétebb magányba húzta. Egyre elkeseredettebbnek
érezte magát. Vagdalkozott, küzdött, de egyre csak mélyebbre került. Végül a nagy küzdelemben teljesen kimerült. Kifáradt teste csak ernyedten sodródott. Csak várt.
S ahogy a semmiben lebegett, az örvény mélyén egy
apró kis fényt látott, melyben megpillantotta egykori önmagát. Mikor még tudta, hogy a Teremtő miért küldte
őt e világra...Meglátta, hogy az elégördített nehézségek
mind-mind tanításból születnek. S van, Aki segít ezeket
megérteni. Segít tanulni belőle.
Kinyújtotta kezét, újra hinni kezdett és engedte vezetni magát az úton."

„A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve
meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt.”

Mt.2,9.
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7. oldal

Mélybenéző
dr. Harmat József ügyvéd, 1987 óta tagja gyülekezetünknek, 1989-ben felnőttként konfirmált.
Az „Itt állok jászolod felett”
című 329. dicséretünk második versszaka foglalja össze
számomra legjobban hitem
lényegét: „Nem éltem még e
föld színén: te értem megszülettél; Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá tettél;
Még meg sem formált szent
kezed, Már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.”
Nincs ennél nagyobb szeretet. Minden ember arra vágyik, hogy szeressék és szerethessen. Erre vágyom én is.
Jézus az egyetlen, aki csak értünk született – még a szüleink, még édesanyánk sem született kizárólag értünk. Lefoglalt magának már akkor, amikor nélküle csak vegetáltam.
Persze ezt csak utólag látom így, visszatekintve az éle-

„Ha romba dőlnek legszebb álmaid,
reményeid el ne hagyjanak,
Mert sokszor a romok fölött

temre, utólag látom azt, hogy soha egy pillanatra sem hagyott el, mindig ott volt mellettem óvó, segítő szeretetével
és angyalaival.
Hiszek az irgalmas Atya Jézus Krisztusban megjelenő
felfoghatatlan, de a Szentlélek által velünk lévő és átélhető
végtelen szeretetben.
Ezért hálás vagyok, hálát adok neki Önmagáért. Amikor hálás vagyok, akkor a helyemen vagyok, dicsérem
Őt, és akkor még jobban a helyemre kerülök – nincsenek hiányaim. Mindez pedig nem tőlem van, kegyelemből kaptam. Nincs mivel dicsekednem, csak vele. Jézust
könnyű szeretni, de ez sem tőlem van, ezt is tőle kaptam.
Aztán egyszer csak jön egy betegség, feszültség, valami
vagy valaki, ami vagy aki kibillent ebből az állapotból , de
ilyenkor nekem van hová, kihez visszatérnem, kapaszkodhatom belé. Ilyenkor hozzá kiáltok, kérem bűneim bocsánatát, őreá nézek, hogy ne süllyedjek. Mindig megtapasztalom, hogy Jézus nem hagyja el azt, aki valóban és kizárólagosan benne bízik. Eddig még soha sem hagyott el, mindig
megsegített. Soli Deo Gloria!

KARÁCSONYI
ÜNNEPI RENDÜNK
Dec. 19. du. 6 óra: Óvodások karácsonya
Dec. 20. du. 6 óra: Gyermekek karácsonya

a legszebb virágok nyílnak.”

Dec. 21. Vas. de. 8 és 10 óra: Istentisztelet

Goethe

Dec. 22-23. du. 6 óra. Adventi bűnbánati esték
Dec. 24. du. 5 óra. Gyülekezeti karácsonyest
KARÁCSONY I. nap dec. 25.:
de. 8 és 10 óra Ünnepi istentisztelet,
különkelyhes úrvacsora
du.6 óra: Legátus, úrvacsora

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.
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KARÁCSONY II. nap dec.26.:
de. 10 óra: Ünnepi istentisztelet,
úrvacsora
Dec. 28. vas. de. 8 és 10 óra: Istentisztelet
Óév utolsó alkalma: dec. 31. du. 6 óra,
istentisztelet
ÚJÉVI istentisztelet: jan. 1. de. 10 óra.

2014.11.30. 21:19:24

8. oldal

PORTRÉ

Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra…
Legutóbbi lapszámunkban
adtunk hírt arról, hogy a
presbitérium mindkét egyházközségi intézményvezető, a Szentendrei Református Gimnázium és a Szentendrei Református Óvoda
vezetőjének mandátumát is
újabb öt esztendőre meghosszabbította. Most Bene
Andrásné Erikát, a református óvoda vezetőjét kérdeztük munkáról, szolgálatról,
hitről.
A Szentendrei Református Egyházközség 2009 augusztusában vette át az önkormányzattól a város egyik legrégebbi,
komoly felújításra szoruló óvodáját, amelynek kezdetektől
vezetője, sőt már a indulás előtt is aktív részese volt az előkészületeknek, majd a hatalmas, uniós forrással megvalósuló óvodabővítési-felújítási projektnek is. Kétségkívül embert próbáló feladatokkal kellett szembenézniük az elmúlt
években. Milyen kihívások, feladatok előtt áll ma az óvoda?
Milyen irányt szeretne adni az intézménynek az elkövetkező
öt esztendőben?
Valóban az elmúlt öt évben annyi változást éltünk meg, hogy
ránk férne egy nyugodt időszak. Azonban napjainkban mi is
részesei vagyunk a köznevelési rendszer átalakulásának,
amely napi megújulást igényel mind a pedagógusainktól,
mind a pedagógiai munkát segítőinktől.
Vezetőként legfontosabb célomnak azt tartom, hogy amit az
elmúlt öt évben elkezdtünk, azt tovább vigyük; szakmai és
emberi kapcsolatokra építő, kölcsönös bizalmon alapuló intézményt kívánok továbbra is működtetni, a nevelőtestület,
a nevelő munkát segítők, a szülők-családok közreműködésével, és a fenntartó támogatásával.
Egy teljes öt éves ciklussal a háta mögött és egy újabb
öt éves megbízatás előtt állva, hogy látja, miben más egy
egyházi óvoda működtetése? Mit jelent az Ön számára egy
egyházi intézmény irányítása?
Korábban állami óvodában, beosztottként dolgoztam, így
többszörösen új szerep elé kerültem öt esztendővel ezelőtt.
Az első perctől kezdve fontos volt számomra, hogy lássam
magam előtt a célt. Egyházi óvoda vezetőjeként legfontosabb vezetői célom – egy lelkiekben, hitben megalapozott
életet élő közösséget kovácsolni, akik a nehézségek közepette is hálát adnak az Úrnak kegyelméért. „Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! Ő felruház és táplál, rád gondot Ő visel. Dicső Király, Ég és Föld Ura, Szívünk Tiéd, légy
annak is ura.”

Vezetői tapasztalatok terén nagyon sokat tanultam dr. P.
Tóth Béláné Zsuzsától: szakmai és emberi tanácsaival sokat segített különösen az elindulásban, és a mai napig szívesen hallgatom meg tapasztalatait, hisz mindig tud olyat
mondani, ami átbillent a nehézségeken.
Hogyan indult el a hit útján? Kiknek van ebben nagy szerepe, akik életútja, példája, eligazításai sokat jelentettek?
Messziről jöttem, szüleimmel Kárpátaljáról származunk.
Három éves voltam, amikor áttelepültünk, de gyökereimet
ott tudom, ami nagyon fontos számomra. Anyai nagyapám
református lelkész volt, de igazából a helyi gyülekezetben
dr. Bolyki János tiszteletes úr indított el a hit útján. 16 éves
koromban konfirmáltam. Azóta tudom hol a helyem, és ez
mindig olyan megerősítést adott, amely átsegített a nehézségeken, utat és irányt mutatott az életemnek. Dr. P. Tóth
Béla tiszteletes úr is nagyon sokat segített és segít mai napig is útmutatásaival. Szívesen fordulok hozzá tanácsért;
mind lelkileg, mind fenntartóként támogat.
Mi módon lehetséges Ön szerint a hitet vezetőként közvetíteni, átadni a rábízottaknak? Mire kell odafigyelnie egy
intézményvezetőnek?
Hiszem, hogy a példamutatás nemcsak gyerekek előtt fontos, ugyanolyan fontos a felnőttek felé is, hogy mintát lássanak maguk előtt. Az ige erre is választ ad: „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé
tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett”./Ap.csel.20.28./
Az óvodás gyermekek számára – életkori sajátosságaikból fakadóan – fontos, hogy kezdetben az őket körülvevő
felnőttek életpéldájából tapasztalják meg Isten szeretetét.
Nekünk ezt naponta kell szem előtt tartanunk, és a mindennapokban e szerint élnünk.
Melyek a legnehezebb és a legszebb pillanatai a munkájának?
A legnehezebb számomra a gyerekekkel való napi kapcsolat hiánya, amely 31 év csoportban eltöltött idő után természetes is. Ezt igyekszem azzal pótolni, hogy amikor csak
lehetőségem adatik, megyek a gyerekek közé. A legszebb
pedig, amikor valami megvalósul, amit eltervezek. Isten segítségével sok ilyenben volt részem az elmúlt időszakban.
Melyik az a bibliai történet vagy ige, amely igazán sokat jelent az Ön számára, amelyet a szívében hord?
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a
törvény…” (Máté 7, 12). Ha ezt az igét olvasom, hallom,
mindig meghatódom; ebben annyi minden benne van, ami
nekem fontos és meghatározó.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”

Jn.1,14.
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