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Gyakori kérdések – pünkösdi válaszok gyülekezetünk lelkipásztorától
dig a tanítás. Erre jön a
– Mit jelent a pünkösd?
gyógyítás, aztán a veA bibliai görög „pentazetés, majd a nyelveken
koszt”, azaz „ötven” szószólás és a látomások.
ból ered. A húsvét után
A bibliai értelmű nyelötven nappal tartották az
veken-szólás azonban
aratási ünnepet, ennek
nem elválasztott embenapjaiban jött el a Szentreket egymástól, akik
lélek. Jézus küldte el
addig értették egymást,
azoknak, akik hallgattak
hanem
éppenséggel
Péter apostol jeruzsálemi
összekötötte őket (Apcs
prédikációjára, és megke2,6), mikor „nyelveket
resztelkedtek.
egyező hitre” hozott. Igei
– Ki az a Szentlélek?
tanítás szerint egyszerre
Isten lényének jelenlegfeljebb egyetlen emvalósága bennünk.
ber szólhat nyelveken
– Hát nincs jelen Isa gyülekezetben, az is
ten mindenhol a világon?
csak akkor, ha van maDe igen, ő mindenütt
Hubert és Jan van Eyck genti oltárképének részlete
gyarázó. Ha nincs, akjelenvaló. Csak egyetlen
kor hallgasson a gyülehely van, ahonnét ki lehet
őt zárni, és ez az ember szíve. Amikor valaki mégis meg- kezetben, magának szóljon és Istennek (I. Kor 14,28). Aki
nyitja magát előtte, hívja és várja őt – ott eljön, éspedig a ugyanis nyelveken szól, az önmagát építi, és nem a gyülekezetet. Az általánosan érvényes jó tanács az, hogy „igyeSzentlélek által.
– Miben más az ilyen ember ahhoz képest, aki zárva ma- kezzetek a hasznosabb ajándékokra” (I. Kor 12,31) – amik
között messze a leghasznosabb a szeretet, a „kiváltképpen
rad előtte?
Szeretet, öröm és békesség költözik belé, és más ha- való út”, vagy ahogyan az újfordítású Bibliában olvassuk, a
sonlóan jó dolgok (Gal 5,22). Azok a tulajdonságok, amik legkiválóbb út, s itt szólal meg aztán a Szeretet Himnusza.
– Miért nevezzük Istent Atya, Fiú, Szentléleknek, vajon
Jézusra is mind jellemzőek voltak.
három Istenben hiszünk?
– Miért hiányoznak ezek belőlünk?
Egy Istenben hiszünk, de Isten állandó jócselekedeteMert természetünk önző a bűneset óta, magunkat szeit ezekben a szavakban érthetjük meg a legjobban: mint
retjük legjobban.
Atyánk gondot visel és táplál; úgy szeretett, hogy Egyszü– És lehet ezen változtatni?
Csak úgy, ha tudatos elhatározással és komoly odaszá- lött Fiát adta értünk és Szentlelkével mindig érthetővé teszi
nással megválunk attól az Isten nélkül való énünktől, amit a igéjét.
– Mit tegyen, aki vágyik a Szentlélek után?
Biblia „első embernek” nevez, s azt mondja róla, hogy földi,
Imádkozzon érte. Aki ugyanis könyörög jelenlétéért, anpusztán agyagból való (I Kor 15,47). Ezt a megválást hívjuk megtérésnek. A „második ember”, az Úr, mennyből való, nak szívében már ott is a Szentlélek, aki segít minket jól
mennyei – ezt hozza a szívünkbe a Szentlélek. Amikor ő imádkozni (Róm 8,26). A jó imádság a helyes élet alapfeltéeljön, lehetővé tesz bennünk olyasmit, amire nélküle nem tele, ezt mindenki tapasztalja. A szeretet, öröm és békesség
lettünk volna képesek. Túlnövünk önmagunkon, mert a föld mellett béketűrést, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséporát, az „agyagot” (Ádám neve ezt jelenti) ilyenkor átjárja a get és mértékletességet is ad nekünk a Jézus Lelke, ezek
Lélek, s erővel, szeretettel, józansággal telünk meg (II. Tim az ajándékok pedig nemcsak élni érdemessé és hasznossá, hanem üdvössé is teszik életünket. A Szentlélekkel átjárt
1,7).
– Vannak, akik szerint a Szentlélek eljöttének legfonto- szívű ember pedig a közösséget, az anyaszentegyházat is
építi a maga kegyelmi ajándékaival, ami az önmagára talált,
sabb jele a nyelveken-szólás.
Isten igéje rangsorolja a kegyelmi ajándékokat. Legfon- egységre jutott emberiség előképe, „első zsengéje”.
Köszönjük a válaszokat!
tosabb maga az örök élet, vagyis az üdvösség (Rm 6,23).
Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk minden kedves Olvasónknak!
Ez után következik az apostolság, az igehirdetés, majd pe-
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HÍREINK

Diakónia gyülekezetünkben
A diakónia görög eredetű szó,
jelentése: szolgálat. A görög vallásban diakóniának nevezték azt
a szolgálatot, amit valaki valamelyik istennek végzett. Az Újszövetség a diakónia szót a gyülekezeti szolgálatok megjelölésére is
használja.
Egyházközségünk fontosnak
tartja, hogy világos képünk legyen gyülekezetünk állapotáról.
Számba vettük egyháztagjainkat
több szempontból, így az életkoruk szerint is. Kiderült számunkra,
hogy a közel ezerfős gyülekezetünkből százötvenen már 70
éves kor felett vannak. Közülük
számosan gyámolításra szorulnak, hiszen vannak közöttük olyan
egyháztagjaink, akik már évek óta nem tudnak részt venni gyülekezeti alkalmainkon. Nem vesznek részt istentiszteleteken, nincs
módjuk úrvacsorát venni, közösségben hálát adni Istennek, pedig
szükségét érzik annak a lelki kapocsnak, ami összeköti őket Jézus
Krisztussal és a testvéri közösséggel. Ez most nem adatik meg
nekik, vagy csak nehezen. Első lépésként a diakóniai szolgálattal
ezekről a felebarátainkról szeretnénk gondoskodni.
Jézus világosan beszél a felebaráti szeretetről Márk evangéliumában (Márk 12:29-31.) „…A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi
Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második
ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél
nagyobb parancsolat.”
Lukács evangéliumában pedig ezt mondja a samaritánusról szóló példabeszédben (Lk. 10:33-35.) „…Egy úton lévő samaritánus pe-

dig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat
és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját
állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt,
odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha
valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked.”
A diakónia nem egyenlő a szociális munkával. Nemcsak a testi
szükségletek kielégítésére irányul, hanem a lelki gyógyulás a célja.
Helyreállítani Istennel a megkopott kapcsolatot; ez hozza meg a
gyógyulást, ez által gyógyulnak az emberi kapcsolatok is.
A diakónia is igehirdetés, de nem szavakkal, hanem tettekkel.
Ez a kezek evangéliuma.
Ezzel a szándékkal hozta létre a Szentendrei Református Egyházközség 2015. április elsejétől a diakóniai szolgálatot és bízott
meg a szolgálat megszervezésével.
„Mint minden jócselekedetünkkel, úgy a diakóniával is hálaadásunkat fejezzük ki. Mi Istennek közvetlenül semmit sem adhatunk,
Istenhez való viszonyunkban nem lehetünk ajándékozók, csak
megajándékozottak. De mint ilyeneknek észre kell vennünk azokat
a rászoruló embertársainkat, akik felé tettekben is kifejezhetjük Isten iránti hálánkat.” (Ravasz László püspök)
Szeretettel várjuk azoknak az egyháztagjainknak jelentkezését
a szolgálatra, akik szívesen részt vennének a kezek evangéliumában. Segítenének meglátogatni idős testvéreinket, beszélgetéssel
elvinni hozzájuk az Úr igéjét, segítenének a gyülekezeti alkalmainkra történő szállításukban (gépkocsi-szolgálat), kórházi beteglátogatásukban vagy fizikai segítséggel szolgálnának Jézus parancsa szerint.
Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet (hivatali időben, hétfőtőlpéntekig 17-18 óráig) a 06-70-208 5757-as telefonszámon vagy a
diakonus.szre@gmail.com e-mail címen.
„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább
pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” (Gal. 6:10.)
Kádár Péter diakónus

Szeretetvendégség a református
hit- és erkölcstant választó családok számára
Egyházközségünk a református hit- és erkölcstan tantárgyat választó gyermekek
és családjaik részére szeretetvendégséget szervezett március 22-én, vasárnap délután. A
rendezvény alapvető célja volt,
hogy azok a családok is ismerkedjenek egyházközségünkkel,
akiknek jelenleg nincsen aktív
kapcsolata velünk, nem járnak
rendezvényeinkre. A vendégség
helyszíne a Református Gimnázium kápolnája, osztálytermei és
az Áprily terem volt. Az esemény
nyitányaként dr. P.Tóth Béla lelkipásztor tartott áhitatot, amelyen az újrakezdés lehetőségét,
fontosságát és felelősségét hangsúlyozta. Az áhitaton szolgált egyházközségünk kórusa is és a hittanos gyermekek is énekelhettek
néhány dicsőítést.
Ezt követően a gyermekek elvonultak az osztálytermekbe, ahol

korosztályuknak megfelelő foglalkozásokon vehettek részt,
szüleik pedig kiscsoportos beszélgetésre gyűltek össze az
Áprily teremben. A beszélgetés
felvezető gondolatait dr. Szalai
Zsolt presbiter tartotta „Hit, munka, szeretet” címmel. A rendezvény a gimnázium aulájában tartott vendégséggel zárult. Közel
150 gyermek és családtag vett
részt a szeretetvendégségen,
amellyel sikerült fontos kapcsolati lépést megtennie egyházközségünknek a családok felé. Az
esemény szervezése és lebonyolítása sok feladatot jelentett,
mely során több tucat testvérünk
vett részt szolgálatával Németh Ildikó beosztott lelkész irányításával, amelyet ezúton is köszönünk nekik. Szándékunk, hogy az év
folyamán több hasonló rendezvényt is szervezzünk, amely jó lehetőség a közös szolgálatra a városunkban élők felé.

„Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk,
nem a betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.”
II. Kor. 3,6.
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GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL

Konfirmáció gyülekezetünkben
Gyermekkeresztséget gyakorló református keresztyén egyházunkban több évig tartó evangéliumi hitoktatás után kerül sor az
ifjak konfirmációjára, azaz hitben való megerősítésére. A konfirmációi előkészítő oktatás során megismerik a Szentírást, hitvallásainkat, egyházi énekeinket, egyházunk történelmét és az imádkozó
keresztyén élet követelményeit.

névre szóló levélben értesítjük a konfirmációval kapcsolatos tudnivalókról. A gyülekezetünkben nem nyilvántartott családok konfirmáló korú gyermekei pedig minden év szeptemberének végéig
kell, hogy jelezzék konfirmációs szándékukat a lelkészi hivatalban.
Konfirmációi felkészítőre azok jelentkezhetnek, akik a konfirmálás
évében betöltik 14. életévüket.

Felnőtt konfirmálóink karácsonykor

Virágvasárnapon huszonöt fiatalt konfirmáltunk

A konfirmáció során az önálló egyháztaggá váló ifjak a hit felelősségében magukra veszik azt a fogadalmat, amelyet a szülők és
a keresztszülők a keresztség sákramentumának kiszolgáltatása
alkalmával tettek. Vagyis miután vallást tesznek Jézus Krisztusba
vetett hitükről, fogadalmat tesznek, hogy egész életük folyamán
az Ő igaz követői és református anyaszentegyházunk engedelmes
és áldozatra kész hívei, holtig hűséges tagjai lesznek. E döntés
kifejezésével pedig betagolódnak Krisztus testébe, szolgáló közösségébe.
Helyi szokásaink
A konfirmációra való felkészítés két évig tart és alapvetően az
iskolai tanévet követi. A gyülekezetünk nyilvántartásában szereplő konfirmálandó ifjakat és szüleiket szeptember hónap folyamán

„A konfirmáció a Krisztus mellett való személyes döntés eseménye, s éppen azért, mert a Lélek akaratától függ, nem köthető
életkorhoz” – írja a Magyarországi Református Egyház Istentiszteleti Rendtartása. Így gyülekezetünk a hagyományos gyakorlatot
el nem törölve, egyre nagyobb hangsúlyt helyez a felnőtt korban
történő, pontosabban az életkorhoz nem kötött konfirmációra is.
Felnőtt konfirmációra azok jelentkezhetnek, akik tizenéves korukban valamilyen okból nem konfirmáltak, illetve azok, akik más
egyházból szeretnének református egyházunkba térni. A meg nem
keresztelt felnőttek számára a keresztelést is felnőtt konfirmációi
előkészítés előzi meg. A felnőttek számára a felkészítő alkalmakat
a résztvevők lehetőségei szerint alakítjuk.
Német Ildikó beosztott lelkész

Virágvasárnapi
koncert a kápolnában

Konfirmációs emlék

1986 áprilisa. A hátsó sorban balról az ötödik cikkünk szerzője,
a harmadik pedig későbbi férje.

Március 29-én rendezték meg a
gimnázium kápolnájában a hagyományos
Virágvasárnapi
koncertet,
amelyen
fellépett a Musica Beata Vegyeskar,
a Musicantus Gyermekkar és az Új
Szentendrei Kamarazenekar. Szólisták
voltak Szili Gabriella és Balogh Eszter,
valamint orgonán közreműködött Szotyori
Nagy Gábor orgonaművész. Vezényelt
Bokorné Forró Ágnes és Dinyés Soma.

A konfirmáció számomra is, de a szó jelentése szerint is megerősítést jelent. Az
1986. április 27-i konfirmálásom óta eltelt 29 év során meghatározó volt számomra az
akkor kapott ige, és az ott szerzett élmények. “Igyekezzenek a jó cselekedetekben elöl
járni azok, akik a Krisztusban hivőkké lettek!”(Titus 3:8)
Az a közösség, akikkel a felkészülés idejét töltöttük, a mai napig meghatározó szerepet
játszik az életemben, mivel leendő férjemmel is akkor ismerkedtem meg. És most, hogy
nagyobbik gyermekünk, Márton első éves konfirmációján részt vehettünk, újra bizonyságot
nyert, hogy fontos vagyok az Úrnak, azóta is gondot visel rám, Ránk.
A konfirmáció számomra egy csodálatos, örökké tartó menyegző az Úr Jézussal, ami
az első úrvacsorával lesz teljes. Emlékszem, nem is a “vizsgától” féltünk, hanem az azt
követő első úrvacsorától izgultunk. Ez teljes megtisztulást, bűnvallást, önmagunk megalázását jelenti, amelyet bevallom, egy kicsit mindig megkönnyezek. Ilyenkor nemcsak a
templom borul fehér virágkoszorúba, hanem a mi szívünk is kivirágzik.
Visszatérve a kapott igére: a mai napig elkísér és vezérel. Igyekszem a gyermekeim
felé jó példával eljárni, és ezt továbbadni tanítványaimnak is! 		
Benkó Ágnes
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INTÉZMÉNYI ESEMÉNYEK

Izgalmas tavasz a Református Gimnáziumban
Mint minden tanévben, az idén is rengeteg izgalom kísérte a
középfokú felvételi eljárást. Az első ilyen izgalmat még egy decemberi dátum okozta, amikorra a diákoknak a központi kompetencia
alapú írásbeli vizsgára kellett jelentkezniük. Az írásbeli vizsgákra
januárban került sor, amelyet már a tényleges felvételi igény jelzésének határideje követett februárban. Azok a diákok, akik e sok
határidő betartását is követni tudták, végül egy szóbeli beszélgetésen vettek részt. Az izgalmak sorozata még most sem ért véget,
hiszen a felvételi beszélgetések után vált ismertté az ideiglenes
felvételi jegyzék. A diákoknak egy hetük volt arra, hogy ha több
iskolába is jelentkeztek, akkor az általuk eredetileg felállított sorrenden utólag változtathassanak. Az izgalmak végül április 25-én
értek véget, amikorra az iskolák megkapták az Oktatási Hivatal informatikai központjából a végleges eredményeket. Kiderült, hogy
ki hova jelentkezett és kit hova vehettek fel. Gimnáziumunkban két
tagozatra – angol és német – hirdettünk felvételt. Összesen 122 fő
együttesen 184 jelentkezést adott le, mivel voltak olyanok is, akik
mindkét tagozatot megjelölték.
Sok sikert kívánunk azoknak, akik végül sikeresen felvételt
nyertek az iskola 2015-2016-os tanévére. De azokat is bíztatjuk, és
sok sikert kívánunk további tanulmányaikhoz, akiknek most nem
sikerült bekerülniük.
A felvételiző leendő refisek mellett végzős diákjaink az érettségi vizsgára készülnek. A vizsgázó diákok 349 vizsgát tesznek.
Ebből 60 az emelt szintű és 289 a középszintű vizsga. A rendes
érettségit tevők mellett az alsóbb évfolyamokról sokan tesznek előrehozott érettségi vizsgát idegen nyelvekből és az informatikából.
Sok sikert kívánunk minden vizsgázónak!
Januárban a Diákpresbitérium új elnököt választott. Az új elnök
Kreisz Bendegúz a 10.a osztály tanulója lett. A leköszönő Kovách
Fülöp 11.a osztályos elnöknek hálásan köszönjük a munkáját. Az
új vezetésnek pedig sok sikert kívánunk.

Szénásiné
Lénárt Zsófia
és Ferenczi
Alpár
szolgálata a
csendesnapon

A húsvéti csendesnap témáját az idei tanévben is az éves vezérigénk adta: „Igazságot követve szeretetben, mindenestől növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban!” (Ef. 4,15) Lebonyolítását
Szénásiné Lénárt Zsófia és Sebestényné Jáger Orsolya lelkészi
és Körösmezei-Varga Zsuzsanna, valamint Ferenczi Alpár kántori
szolgálatai segítették.
Iskolánk kápolnájában őriztük a gimnázium elődjének számító
református polgári iskola zászlaját. Ezt a zászlót a tavasz során
megújítottuk és az eredeti zászlót az egyházközségnek megőrzésre visszaadtuk. Az új zászlót és az iskola zászlaját dr. P. Tóth Béla
tiszteletes úr részletesen bemutatta diákjainknak, így most már
mindenki tudja, miért is van a kápolnában három zászló, a nemzeti
lobogó, az iskola zászlaja és az elődiskola zászlaja.

Lelkipásztorunk ismertetőt tart a
református
polgári iskola
megújított
zászlajáról
A tanári karra is új feladatokat ró ez a tavasz. A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és
méltányossági mutatóinak – javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, valamint irányítási és ellenőrzési modellt vezetett be. Az Európai Unió legtöbb tagállamához
hasonlóan Magyarországon is működni kezd egy egységes, nyilvános szempontsor, elvárás- és eszközrendszer (standard) alapján kialakított, rendszeres, az önértékelésre építő külső szakmai
ellenőrzés és értékelés. Ennek az intézményi önértékelési rendszernek a kidolgozására hoztuk létre azt a csoportot, amelyik az
Oktatási Hivatal által kiadott irányelveket adaptálja az iskolára.
Másrészt kidolgozás alatt áll az iskola 2010-2014-es országos
kompetenciaméréseinek elemzése és összehasonlítása az országos
és az azonos iskolatípusú iskolák átlagadataival. Ennek fényében készül egy intézkedési terv a jövő feladataira vonatkozóan. Köszönet a
tanári kar kitartó munkájáért! Köszönjük a szülők támogatását! Hálásan köszönünk minden, az iskoláért mondott fohászt!
„Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta.
Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak
Isten, aki a növekedést adja.” (1Kor 3:6-7)
Földi János igazgató

Meglepetés-látogatások
Szentendre, Zilah és Kézdivásárhely 25 évvel ezelőtt kötött elénekelt néhány részlet. Másnap, a költészet napján Budapesttel
ismerkedtek. Ellátogattak a Parlatestvérvárosi megállapodást. Még
mentbe, majd József Attila szobránál
az erdélyi utazás idején értesültek
versüzeneteket hagytak. Délután és
diákjaink arról, hogy az április 10este pedig a gimnázium vendéglátó
én Szentendrén tartott ünnepségre
diákjaival együtt a Versünnep fesztestvériskolánk, a Kézdivásárhelyi
tivál rendezvényein vettek részt és
Református Kollégium diákjainak műmegnézhették az országos döntőbe
sorát is meghívta az önkormányzat. A
jutott versmondók produkcióit a Nemvárosi szervezők segítséget kértek a
zeti Színházban.
gimnáziumtól a fellépő diákok elszálNagyon jól érezték magukat a gimlásolásában. A 9.a és 9.b osztályból
názium vendégeként, ezért szívesen
azonnal jelentkeztek családok. Ezvállalták, hogy mezőtúri és kolozsvári
úton is köszönjük szépen a szülők
fellépésük közé beiktatják A kis herkedvességét.
ceg című zenés darabjuk szentendA városi műsor egyik fénypontja
rei előadását május 15-én délután 14
volt Ruszka Sándor iskolalelkész veórától a gimnázium kápolnájában.
zetésével Illés Lajos Cantus HungaA kézdivásárhelyi énekes lányok:
Kuzma Márta tanárnő
ricusából kiváló tehetséggel előadott,
Héjja Noémi, Gajdó Szende és Fórizs Barbara
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INTÉZMÉNYI ESEMÉNYEK

Társak Európában –
a gimnázium nemzetközi diák együttműködése
A helyi közösségek életét ismerhette meg az a nyolc református
gimnazista diák, akik az Erasmus+ KA2 pályázat támogatásával a
Kovászna megyei Középajtán és Kézdivásárhelyen jártak a Benkő
József Általános Iskola, illetve a Kézdivásárhelyi Református
Kollégium vendégeként. Holland testvériskolánkból is érkezett egy
csoport, akik jövő évi, egyéni projektmunkájukhoz anyaggyűjtést
is végeztek.
A Társak Európában elnevezésű összefogásban a négy iskola
diákjai együtt tanulhatták a szövés, kürtőskalács-sütés, fafaragás
és pityókáskenyér-sütés, valamint a tehénfejés fortélyait. Ezeket
a hagyományos termékeket és eljárásokat videófelvételen is
megörökítették, amelyhez angol feliratot is készítenek.
Középajta nevezetességei közül közösen választottak ki és
fényképeztek le négyet, amelyekhez szintén rövid angol nyelvű
ismertetőt készítenek, valamint a négy település mindegyikéről
gyűjtenek majd anyagot a turisztikai kiadványhoz.

Vargyasi és középajtai fiatalok részvételével fergeteges néptánc
gálát rendeztek a helyiek péntek este, ahova a falu apraja nagyja
eljött megnézni a fellépőket, majd lelkesen felkérve a vendégeket,
együtt táncoltak a kultúrházban.
A csernátoni Haszman Pál Falumúzeumba már csak a
kézdivásárhelyi és a szentendrei diákok látogattak el, ahol Pali
bácsi kreatív tárlatvezetése után a hagyományos méhviaszos,
írókás tojásfestés motívumait gyakorolták.
A nyolcnapos találkozón sikeresen megvalósult a közös munka
alapvető célja, hogy a Szentendrei Református Gimnázium három
testvériskolájának résztvevő diákjai személyes ismeretséget
kössenek, élővé varázsolják a kapcsolatot és megismerjék az erdélyi
diáktársak életét. Különösen nagy öröm, hogy milyen természetes
volt az egymástól több mint 700 kilométerre élő magyar diákok
számára az összetartozás. A holland testvériskola képviselői pedig
megértették, fontos különbség, hogy román vagy romániai magyar
iskolának nevezzük két vendéglátó testvérintézményünket.
Októberben Szentendrén látja majd vendégül a gimnázium
a három iskola küldöttségét és igyekszik olyan tevékenységeket
szervezni, amelyek segítenek megismerni a helyi magyar valóság
egy-egy szeletét. A szervezők javaslatokat, ötleteket szívesen
fogadnak, mert ekkora feladatot csak diák, tanár, szülő és
gyülekezet összefogásával lehet színvonalasan megvalósítani.
Kuzma Márta

Mentünk, láttunk, hazahoztuk …
A Református Gimnázium csapata úton a nagy kaland felé a
Királyhágón. Kerékgyártó Koppány, Szabó Viktória,
Vomberg Frigyes, Erdei Márton, Bozsóki Gergely,
Herczegh Alíz, Bokor Anna, Szente Adél
Benedek Elek kisbaconi otthonában a magyar népmesék
nagy ismerőjének szinte minden kötete ott volt a tárlókban,
így gyermekkori kedvenc mesekönyveinket láthattuk viszont.
Ugyanakkor szívszorító volt hallgatni, hogy a trianoni döntés után
szülőföldjére visszaköltöző író milyen küzdelmet folytatott a magyar
nyelvű irodalmi élet új körülmények közötti újraszervezéséért és
fenntartásáért. Még úgy is, hogy a Cimbora című gyermekirodalmi
lap olvasóinak kosárszám érkező leveleire naponta több órán át
saját kezűleg válaszolt.
Kevésbé költői, de annál tanulságosabb feladatot oldott
meg az a három kézdivásárhelyi diák, akik 100 iskolatársuk
megkérdezésével gazdasági felmérést készítettek és az eredményt
angolul ismertették. Az előadás alapján meglepő különbségeket
figyelhettek meg a szentendrei és a holland diákok is saját és
erdélyi társaik életszínvonala között.

Táncház Erdélyben

Gimnáziumunkban új szintre emelhettük immár tízéves kapcsolatunkat a hollandiai Middelharnisban működő CSG Prins
Maurits református középiskolával. Az évenként megszervezett
diákcserék után Erasmus+ pályázatunk segítségével öt tanár tanulmányozta a rajz- és énektanítás, a projektek, az informatikai
rendszerek és a vezetés működését a holland iskolában.
Céljaink alapján a házigazdák személyre szabott óralátogatásokat és a területért felelősökkel megbeszéléseket szerveztek
a résztvevőknek. Nagyon sűrű volt az ötnapos program, de annál tanulságosabb. A „szomszéd kertje mindig zöldebb” érzést is
átéltük, hiszen egy bőséges erőforrásokból szabadon gazdálkodó, állandó keretszabályzók mellett önálló terv szerint, kiegyensúlyozottan működő iskolát tanulmányoztunk. Ugyanakkor jó
volt hallani a szervező, Andre Knulst igazgatóhelyettes nálunk
átélt tapasztalatát: „a szentendrei gimnáziumban személyesebb
törődést kapnak a diákok”.
Elhatároztuk, hogy a sok tapasztalatból még ott melegében
összegyűjtjük a Szentendrei Református Gimnázium fejlesztéséhez használható ötleteket. Tizennégy „magot” találtunk fontosnak. Többek között a stratégiai tervezés megvalósítását, az
óráinkon fejlesztett kompetenciák szemléltetéssel segített tudatosítását, a 21. századi készségek elsajátítását az iskolában,
a szociális támogatások újszerű formáját és a diákok teljesítményének szakszerű méréséből levonható következtetéseket
igyekszünk átültetni magyar talajba. Feltöltődve, lelkesen, sok
jó beszélgetéssel
gazdagodva tértünk haza. Már
át is tudtunk adni
ebből a lelkesedésből a kollégáknak. Az aprómunkához
további
együttműködésre
és kitartásra van
szükségünk, hogy
erősségeit megLelkes résztvevők a kávészünetben –
tartva fejlődhesKun Attiláné Paulusz Györgyi,
sen a gimnázium.
Földiné Koczor Tünde és Tiba Csaba
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Asszonykör a szentendrei gyülekezetben
Ács Endréné Zsuzsa vagyok, presbiter,
az asszonykör vezetője. Szentendrén a
Berkenye utcában élek
férjemmel és három
gyermekünkkel. 1997
nyarán költöztünk ide
Kárpátaljáról.
A szentendrei gyülekezetben az 1994-es
feljegyzés óta tevékenykedik az asszonykör. Tagjainak létszáma
változó;
napjainkban
10-15 asszony. Én
2007 őszén csatlakoztam nagy örömmel
Vargáné Gizi és Nagy
Lászlóné Kati meghívására. 2010-ben munkahelyi túlterheltsége miatt Kati lemondott és Nagytiszteletű úr
felkért, vállaljam el a szolgálat vezetését. Kicsit félve a feladattól, de bízva az Úristen vezetésében és segítségében elvállaltam, hiszen asszonytestvéreim is bíztattak és sokat segítettek.
A Bibliából a Példabeszédek egyik igéje erősített: „Az Ő utai
gyönyörűséges utak, és minden ösvényei: békesség. Életnek

fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják boldogok!” (Péld 2,17-18)
Nagyon fontos az asszonykör munkája a gyülekezetben, sok
feladat vár ránk. Minden hónap első péntekjén megtartjuk alkalmunkat. Ezen felül szeretetvendégségen, úrvacsorai előkészületekben, hónap első vasárnapján gyülekezeti teázásban, az
ökumenikus imahét alkalmain, templomunk nagytakarításánál is
szolgálunk. Karácsony előtt csomagokat készítünk idős testvéreink, óvodás és hittanos gyermekeink számára. Születésnapjukon
pedig meglátogatjuk és felköszöntjük a 70 éven felülieket, és 1- 6
éves korig a gyermekeket.
2013-ban asszonytestvéreink kérésére és bíztatására csigatésztát és cérnametéltet készítettünk, ami szintén belekerült az
idősek karácsonyi csomagjába. Ezeken az estéken nagy örömmel
és lelkesedéssel dolgoztunk, jó hangulatban folyt a munka. Ezt a
tevékenységet ebben az évben is szeretnénk folytatni. Szeretettel
hívogatjuk és várjuk a szolgálni vágyó testvéreket, csatlakozzanak
hozzánk, elkél a segítség, hiszen áldott a sok szorgos kéz munkája!
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.” (Máté 9,
37-38)
Nagy szeretettel várjuk asszonytestvéreink jelentkezését
az asszonykörbe, akik szívesen szolgálnának gyülekezetünkben egy kedves közösség tagjaként. Jelentkezni Ács Endréné Zsuzsánál lehet a 20-215-8602-es telefonszámon, vagy a
zsuzsa.acs@hotmail.com e-mail címen.

MEGHÍVÓ

Az eklézsia humorából

Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat, diákokat,
hozzátartozókat, ismerősöket
2015. május 25-én, hétfőn
PÜNKÖSDI CSALÁDI NAPUNKRA,
amely idén egyben óvodásaink és
hit- és erkölcstanosaink
tanévzáró ünnepsége

•
•
•
•
•
•
•
•

Helyszín: a Szentendrei Református Gimnázium
(2000 Szentendre, Áprily tér 5.)
Program:
9.30-tól Gyülekező
10 órakor szabadtéri istentisztelet
Istentisztelet után lehetőség van a gimnázium
vezetett megtekintésére
11.00 órától izgalmas fizikai kísérletek bemutatása a
term. tudományos előadóban
11 órakor Habakuk bábszínház: Noé bárkája
Gyermekeknek kézműves és mozgásos foglalkozások
Felnőtteknek: Ellentmondások és nehéz helyek a
Szentírásban - bibliai beszélgetés
Süteményverseny a hozottakból
A május 20-ig előzetesen bejelentkezőknek egy tál
meleg ételt biztosítunk, süteményt minden családtól
szeretettel fogadunk!
Szentendrei Református Egyházközség,
Református Gimnázium és a Református Óvoda

Nem a Református Óvodában történt!
Egy négy éves kislány büszkén meséli az óvónéninek:
– Anya az új robogón hozott!
– És volt rajtad bukósisak, Noémi?
– Á, dehogy, anyán sem volt.
– Akkor megbüntetnek a rendőrök!
– Ugyan már, végig a járdán jöttünk!
Javíthatatlan
– Tiszteletes úr, elönt minket a papír. Ha legalább a harminc
évvel ezelőtti dossziék tartalmát kiselejtezhetnénk....
– Rendben, csak előbb készítsünk mindegyikről egy másolatot.

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[pont ]kolos[kukac ]gmail [pont ]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.

„Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek
viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyék, amit szeretnétek.” Gal. 5,17.
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Mélybenéző

Mit jelent számomra az úrvacsora, a kehely
Úrvacsora vétele előtt mindig fontos számomra a megfelelő lelki előkészület, a bűnbánati estek közössége és a megelőző napi
igeszakaszok olvasása.
Amikor eljön az ünnep ideje, ha csak tehetem, rendszerint a
hagyományos, közös kelyhes úrvacsora alkalmát választom. Az
úrvacsorakehellyel a kegyelem teljességét, a befogadás, az elfogadás szimbólumát vehetjük magunkhoz.
Képzőművészként munkámból adódóan volt alkalmam mélyrehatóbban is foglalkozni a keresztyén szimbolika motívumaival.
A keresztyén liturgiában a kehely a szertartás során az átváltozó
bor befogadására szolgáló talpas ivóedény. Ez a „kehely csodája”,
a mysterium calicis, amely az Utolsó vacsorára és Krisztus feláldozására utal. Ezért a kehely a keresztyén hűség jelképe, a teológiai
erények közül a Hit attribútuma. Pál apostol az 1Kor 10,16 versében utal a Krisztussal való közösségre, amely a kehely által valósul meg: „Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus
vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem
a Krisztus testével való közösségünk-e?” A „keserű pohár” pedig
a mártírium és az üdv kelyhe is egyben: „…Atyám, ha lehetséges,
távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan
én akarom, hanem amint te. …Másodszor is elment, és így imádkozott: »Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell
innom, legyen meg a te akaratod.«” (Mt 26,39,42)
A lapunk címoldalán szereplő Van Eyck testvérek genti oltárán a középső, A bárány imádása című táblaképen a bárány, azaz
Krisztus vére kehelybe folyik. A Jelenések könyvében pedig jelentheti Isten büntetését és haragját is. A hét csésze a hét végső
csapás jelképe. A huszonnégy vén aranycsészéjében a tömjén a
szentek imádságait jelképezi (Jel 5,8). Sírkövek díszítőelemeként

PÜNKÖSDI ÜNNEPI RENDÜNK
ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK:
május 14., este 7 óra,
istentisztelet
Bűnbánati esték:

május 20-21-22.,
este 7 órakor

PÜNKÖSD I. nap: május 24., vasárnap,
délelőtt 8 és 10 órakor
ünnepi istentisztelet,
úrvacsora
PÜNKÖSD II. nap: május 25., hétfő, 		
9:30-tól 15 óráig
CSALÁDI NAP
a Református Gimnázium
udvarán, termeiben és
kertjében gyermek és
felnőtt programokkal

a kehely az örök élet szimbólumaként jelenik meg. A kígyóval ábrázolt kehely pedig János apostol attribútuma, mivel efezusi működése során a kereszt jelével tette ártalmatlanná a méreggel (kígyóval)
telt kelyhet, bizonyítva ezzel a hit erejét.
Véleményem szerint korunk erősen individualizálódott értékrendjétől befolyásolt szemléletünk sokszor nem elég figyelmes a
legfontosabb szimbólumainkra. Az úrvacsora jegyeinek vételekor
ma már természetesnek tűnhet, hogy a kenyér és a bor is egyformán megillet minket.
Ha azonban visszatekintünk a távolabbi múltba, azt találjuk,
hogy vészterhes, zivataros idők központi kérdésével hozható szoros összefüggésbe a kehely. A XII.század második felétől az oltáriszentséget már csak ostya formájában szolgálták a köznépnek,
mert a katolikus egyház tagadta, hogy az oltáriszentség szükséges
lenne az üdvösséghez, csupán javasolhatónak tartotta a kegyelemben való megmaradás jelképeként. A husziták által elindított
vallási mozgalom, amely az európai reformáció fontos előzményének tekinthető, felújította azt az ősi keresztyén szokást, hogy az
úrvacsorában a szentostya mellett bevezették a szentségek kehely
(calix) által történő kiszolgáltatását. A reformtörekvések vezéralakja Husz János (Jan Hus, 1370–1415) teológus, prágai egyetemi
tanár, aki a két szín alatti áldozás bevezetéséért szállt síkra. E követelés a „laikusok” egyenjogúsítását jelképezte, a bort tartalmazó
kehely a mozgalom szimbólumává vált.
Ahogy az úrvacsora során a bort magunkhoz vesszük belőle,
olyan bizonyosak lehetünk, hogy Jézus vére értünk folyt ki, hogy
bűneinket eltörölje.
Vincze Ottó

„…Egy halász, ha prédikál,
Fog sok ezer lelkeket,
S míg dühösen űzi Pál
Az elosztott híveket
Útban éri leverő,
Mennyei tüzes erő.
Terjed e tűz az egész
Föld színére hirtelen,
Fú e szél s hatalmat vész,
Ahol akar, szüntelen,
Lelkesíti sorsosit,
Szentel és világosít.”
(375. dicséret, 5-6. vers)

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk
kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk
kimondhatatlan fohászkodásokkal.”
Rm. 8,26.
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PORTRÉ

Akit Bach zenéje megérint, érti a művészet igazságát
Dr. Bartha Zsolt
háziorvos több
mint húsz éve
gyülekezetünk
tagja, presbiter,
a nemrég alakult
Zenei Bizottság
munkájában is
részt vesz. Rendszeresen végez
orgonaszolgálatot vasárnaponként templomunkban és a
kápolnabeli komolyzenei rendezvényeken. Egy véletlen folytán pedig a Váci Székesegyház teltházas közönsége is hallgathatta játékát…
Az orvosi hivatás és az egyházi zene iránti vonzalom, a hit
közelsége egész kisgyermek korodtól meghatározó volt számodra.
Így igaz. Miskolcon születtem és ott is éltem érettségiig. Édesapám
körzeti orvos volt, az ő példája révén valahogy magától értetődő
volt számomra, hogy én is orvos leszek. Egyébként a nővérem is
orvos lett, a bátyám pedig gyógyszerész. A hittel és az egyházzal
kapcsolatos élményeim pedig elsősorban édesanyámhoz kötődnek, aki református segédlelkész volt a miskolci avasi templomban. Az orgona iránti vonzalom is vélhetően innen ered.
A hitéletben egész kis koromtól részt vettem; egy baráti társasággal jártunk csendesnapokra, ami a kommunista időkben nem volt
olyan egyszerű, ezért muszáj volt valamilyen fedőtörténetet kitalálni rá. Erre szolgáltak a „bükki kirándulások”. Édesanyám viszont
túl jól végezte a gyermekmunkát a gyülekezetben, így 1970-ben
Miskolcról áthelyezték egy 300 lelkes kis faluba, Sajóivánkára. Hét
éves voltam akkor.
Hogy élted meg a váltást?
Kezdetben nem örültünk ennek a „száműzetésnek”, hiszen így
minden vasárnap útra kellett kelnünk Sajóivánkára, este pedig
vissza. Kiskamaszként azonban, és ahogy autónk is lett, kezdtük
élvezni ezt az életformát. Ha Kazincbarcikán túlért az ember, a
gyönyörű Sajó völgye várt ránk. Nem beszélve a közösségi élményről, amit ez az eldugott falu jelenthetett. Ide ugyanis hihetőbben lehetett „kirándulásokat” szervezni: rendszeressé váltak a
karácsonyi csendesnapok, aztán később már a nővérem is megmozdította az egyetemi társait.Volt, hogy 70-80 fiatal is eljött ide.
Nem szúrt ez szemet egy ilyen kis lélekszámú településen?
Ennyi keresztyén fiatal nem maradhatott észrevétlen egy bányászfaluban, de ezt az évi két alkalmat valahogy elviselték. Egyébként
Sajóivánka azért is lett fontos számomra, mert kis gyülekezet lévén
itt nem volt kántor. Kezdetben édesapán a miskolci zeneművészeti
főiskola vagy szakközépiskola egy-egy diákját hívta, aztán ahogy
nagyobbak lettünk, mi vettük át a feladatot. 12-13 éves koromtól
már kántorként szolgáltam a gyülekezetben. Mindhárman jártunk
zeneiskolába és tanultunk zongorázni is, de én valahogy nagyon
nem szerettem a zongorát. Talán a sok kötelező gyakorlás miatt.
Igazából ez a szolgálat hozta meg a mélyebb zeneszeretetemet,
hiszen ez már nem a kötelező zeneiskolai „lecke” volt.
Mikor kerültél ténylegesen orgona közelébe?
Passzív hallgatóként már kamaszkoromban éreztem, hogy ez a
hangszer az enyém. Aztán amikor Debrecenbe kerültem az orvosi
egyetemre, itt lettem először „orgonás kántor” a Csapókertben egy
ismerős lelkész mellett.
Hol tanultál meg játszani?
Sokáig autodidakta módon képeztem magam. Az egyetem máso-

dik éve után összeházasodtunk a feleségemmel, Tímár Judittal,
akivel gyerekkorunk óta ismertük egymást. Judit Pestre jött fel teológiát tanulni, én pedig jöttem vele. Egy baráti házaspár, akik a
Ferences Gimnáziummal szemben laktak, ajánlották fel a tetőterüket számunkra. Így kerültünk 1985-ben Szentendrére. Ebben az
időszakban átjártam Vácra a zeneiskolába Zászkaliczky Tamáshoz
orgonát tanulni, majd mikor már végzett orvosként visszakerültem
Szentendrére, folytattam nála a tanulmányaimat itt a zeneiskolában.
Végül Pilisszentlászlón állapodtatok meg.
1985-89-ig Szentendrén éltünk, közben elvégeztem az egyetemet.
Azt gondoltam, az a rendje, ha visszamegyek Miskolcra, ahol élnek
a szüleim, a testvéreim. Ma is nagyon hálás vagyok, hogy ott kezdhettem dolgozni, mert a vidéki orvosoknak más a hozzáállásuk. Ott
nem tapasztaltam szakmai féltékenységet; ha látták valakin, hogy
tanulni szeretne, lehetőséget biztosítottak neki. Viszont talán mert
itt kezdtük a közös életünket és sok ismerőst, barátot hagytunk itt,
egy idő után nagyon hiányzott Szentendre. 1989-91-ben a rendszerváltáskor jöttek létre az önkormányzatok és Pilisszentlászló is
akkor alakította ki a körzetét, amit meg is pályáztam… Vártam-vártam a válaszlevelet, aztán felhívtam őket. Túl sokan jelentkeztek
és frissen végzettként nem kerültem be az első hatba. Már le is
mondtunk erről, amikor néhány héttel később felhívtak, hogy meg
tudok-e jelenni az önkormányzatnál. A szentendrei egészségügyi
bizottság ugyanis a szakmai előélet alapján válogatta a jelölteket,
akik viszont a szentlászlói képviselők tetszését nem nyerték el, így
behívtak újra többeket. A második hatban pedig már benne voltam
én is, a lehetőség is. Így kerültem végül Pilisszentlászlóra, ahol ma
is élünk és dolgozom a szentendrei körzet mellett.
A világhálón azt írják, hogy tavaly egy fesztiválon a Váci Székesegyházban játszottál…
Ez egy aranyos történet. Teltházas koncertem volt ugyanis egy
véletlen folytán…Egy orgonarajongó barátom a születésnapját a
székesegyházba szervezte, és adódott egy kis szervezési probléma. Még tartott a születésnap, amikor megjelentek a következő
program vendégei, így megkértek, játsszak, amíg lezajlik a csere.
Hát így adtam én a Váci Székesegyházban értő füleknek, egy két
napos cigány konferencia közönségének rövid teltházas koncertet.
Mit jelent számodra a „zenei szolgálat”, az orgonálás? Úgy
tudom, Bach művei különösen közel állnak hozzád.
Albert Schweitzer így fogalmazott: „Bach zenéje egyszerre evilági
és végtelenül fenséges. Nem pusztán a technikáról szól, hanem egy
világnézetet testesít meg, a létezés értelmét. Minden szólam saját
akarattal rendelkezik, saját személyiséggel, szabadon találkozhatnak össze, járhatják a maguk útját, gyűlölhetnek és szerethetnek és
szabadon működhetnek együtt, hogy létrehozzanak valami nagyon
is élő dolgot. Egy Bach kotta annak az elementáris erőnek a lenyomata, amely az univerzum végtelenségére nyit számunkra ajtót. Zenéjében a felfoghatatlanul valóságos világ tárulkozik fel. Bach zenéjének megértéséhez nincs szükség semmiféle iskolázottságra vagy
tudásra, elég, ha képesek vagyunk magunkba fogadni az igazságot.
Akit a zenéje megérint, az érti a művészet igazságát.”
Egy Bach összes orgonaművét 24 óra alatt bemutató MÜPA rendezvényen alkalmam volt a zeneművek mintegy kétharmadát
meghallgatni; élvezhettem a csodálatos dallamokat, a különféle
előadói felfogásokat, a hatalmas orgona gyönyörű hangját. A legnagyobb élményt mégis egy fiatal orgonista koncertje jelentette,
aki az egyik korálvariációt úgy adta elő, hogy közben zenésztársai   énekét kísérte. Csodálatos volt hallani, ahogy az orgonista
minden versszakot más és más korálvariációval kísér. Az én kántor fülemnek kétségkívül ekkor szólt legszebben az orgona, mert
a legegyértelműbben hallatszott, hogy minden zene és hangszer
akkor szól a legszebben, ha Istent dicsőíti.
Kolos Emőke

