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Húsvét

„Halljátok! Íme, kiment a magvetô vetni,
és történt vetés közben, hogy egyik mag az
útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkap-
kodták. Másik meg a sziklás helyre esett,
ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott,
mert nem volt mélyen a földben; amikor
pedig felkelt a nap, megperzselôdött, és mivel
nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a
tövisek közé esett, de a tövisek megnôttek,
megfojtották, és így nem hozott termést. A
többi pedig a jó földbe esett, és termést
hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és
meghozta egyik a harmincszorosát, másik a
hatvanszorosát, sôt némelyik a százszorosát
is.” Majd hozzátette: „Akinek van füle a hal-
lásra, hallja!”

Amikor egyedül maradt, a körülötte levôk
a tizenkettôvel együtt megkérdezték ôt a
példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk:
„Nektek megadatott az Isten országának
titka, de a kívülvalóknak minden példáza-
tokban adatik; hogy akik néznek, nézzenek
ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, hall-

janak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne
térjenek, és bûneik meg ne bocsáttassanak.”

Azután így szólt hozzájuk: „Nem értitek ezt
a példázatot? Akkor hogyan fogjátok
megérteni a többit? A magvetô az igét veti.
Akik az útfélen vannak: oda hull az ige; de
amikor meghallják, azonnal jön a Sátán, és
kiragadja a beléjük vetett igét. Akiknél a
mag a sziklás talajra hullott: amikor meg-
hallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de
nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig
való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell
szenvedniük az ige miatt, azonnal eltán-
torodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a
mag: ezek meghallják az igét, de e világ
gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb
dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgy-
hogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe
hullott a mag: ezek hallgatják az igét, befo-
gadják, és az egyik harmincszoros, a másik
hatvanszoros és némelyik százszoros termést
hoz.” MK 4,1-20

ÁL D Á S ,
BÉ K E SS É G !

KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!

Jézus példázatával köszöntjük olvasó-
inkat A Magvetô címû gyülekezeti újsá-
gunk bevezetô számában. Jézus maga a
Magvetô, Aki az Ô Szentlelke segítségé-
vel elülteti az emberek szívébe az örök
élet és a bûnbocsánat evangéliumát.
Jelen kiadványunkkal mi is szeretnénk
eszközei lenni az Úrnak, hogy minél több

embertársunkhoz eljusson az Élô Ige, és
megismerve az Ô akaratát, megterem-
hessük a megtérés gyümölcseit!

Az évente négy alkalommal megjelenô
kiadványunkkal az evangélium hirdetése
mellett szeretnénk betekintést nyújtani
gyülekezetünk mindennapjaiba, illetve
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szeretnénk tájékoztatást adni a jövôbeni ter-
veinkrôl is. 

Ez az elsô, bevezetô szám leginkább tájékoz-
tató jellegû, de azt szeretnénk, ha ez az újság
mindannyiunk újsága lenne. Ezért bátorítjuk a
testvéreket, hogy írjanak nekünk és tegyenek
bizonyságot hitükrôl ebben a formában is
gyülekezetünk és a mennyei Atya elôtt.

2010. szeptemberében gyülekezetünk kapott
egy esélyt, hogy leválva a kistarcsai anyagyü-
lekezetrôl önálló útra lépjen. Ez nem csupán
egy formális változás, hiszen ezzel a akarattal az
Istennek végzett szolgálat és az egymásért
érzett felelôsség terhe nehezedett a vállunkra.
Hatványozottan igaz most már, hogy mint az
egy test tagjai, részei vagyunk az egésznek,
annak az egyháznak, aminek a feje Krisztus.

Terveink, döntéseink, cselekedeteink mind
a hitünkrôl tesznek bizonyságot, és komoly
következményekkel járnak a Csömörön élô
reformátusság jövôjére nézve.

Gyülekezetünk elmúlt évtizedeiben elkészül-
tek az alapok. Ez egyszerre jelenti a lelki és az
anyagi megalapozottságot. Istennek és az itt
szolgáló lelkipásztoroknak köszönhetô, hogy
most már az “építkezésre” koncentrálhatunk. 

Ennek tudatában tisztáznunk kell néhány
alapkérdést: pl. hogyan fog majd mûködni
gyülekezetünk? Milyen feladatot fog majd
ellátni? És a többi...

A célt nem kell kitalálnunk, hiszen Jézus
Urunk egyértelmû utat mutatott: “Menjetek el
tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet...” (Mt
28,19a).

A “hogyan” kérdés megválaszolása viszont
ránk vár. És nekünk most az elején tisztáznunk
kell ezt a nem könnyû kérdést. 

Az Úr akaratára kell figyelnünk ebben is,
hiszen Ô már elôkészítette az eszközöket, a
módszereket, nekünk csak fel kell ismerni
ezeket.

Az Úr akarata az, hogy élô és hitvalló
gyülekezetté váljunk. Ez minden gyülekezet
célja, és mi is ehhez kapjuk meg az eszközöket.

Közel kétezer éve világos a cél, mégis
betegségtôl szenved a keresztyénség. Hazánk-
ban az elmúlt fél évszázad lélekölô propa-
gandája a hitvalló egyházból népegyházat

csinált. Ennek legjellemzôbb jelensége a
“vasárnapi keresztyénség”. Más szavakkal:
sokan névlegesen keresztyének csupán, mert
igaz, ott ülnek ugyan vasárnap az isten-
tiszteleten, mégsem nyitják meg szívüket az
Ige elôtt. Életük mindennapjaiban egyáltalán
nem viselkednek keresztyénként, nem követik
az Úr tanításait, hanem káromkodnak, erôsza-
koskodnak, hazudnak, és csak az Úr tudja,
mennyi borzalmat követnek még el. 

Ezért éri jogosan a keresztyénséget oly sok-
szor a vád, hogy képmutatók, alakoskodók
vagyunk. 

Ez ellen tenni kell! Mert Jézus egyháza –
benne a Csömör-Nagytarcsai gyülekezettel – a
megszenteletek közössége, és vigyáznunk kell
a tisztaságára. Ha Jézus megmutatta szá-
munkra a példát, és a követéséhez erôt is ad
Szentlelke által, akkor nem választhatunk más
utat. Hitvalló és cselekvô gyülekezetté kell
válnunk, és nem szabad engedni, hogy csupán
névleges keresztyének legyünk. 

Azzal, hogy önállóvá vált gyülekezetünk, ezt
a felelôsséget vettük magunkra. Most már
nem “gyermekek” vagyunk egy anyagyülekezet
oldalán, hanem “felnôttünk”, és “felnôttként”
kell viselkednünk!

El kell végeznünk maradéktalanul azokat a
feladatokat, amiket Jézus Urunk bízott ránk.
Ilyen a misszió, hogy életünk minden per-
cében, szavainkkal és cselekedeteinkkel is
hirdessük a bûnbocsánat, a megtérés és az
örök élet evangéliumát. És ilyen a diakónia,
azaz a szeretetszolgálat is, amikor az Úr
szeretetét, vigasztaló erejét, türelmes és elfo-
gadó odafordulását képviseljük embertársaink
felé, hozzá segítve ôket a lelki megújuláshoz
Krisztus által.

Mit jelent mindez a gyakorlati életben?
Elôször is azt, hogy meg kell hallanunk Isten
üzenetét. Nem elég, ha csak istentiszteletre
járunk. Otthon is rendszeresen olvasnunk kell
a Bibliát, mert csak így ismerhetjük meg Isten
akaratát a mindennapjainkra nézve. Ezt a célt
szolgálja az útjára indított gyülekezeti Bibliánk
közös olvasása is. Azzal, hogy a családok egy
héten keresztül együtt olvassák az Igét, átél-
hetik az Úr vezetését. Mindehhez persze imád-
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ságos szív is kell. Ez a második feltétele a hit-
valló gyülekezeti életnek. Ezt segíti elô, hogy
imakéréseket lehet megfogalmazni, mind az
istentisztelet elôtt, mind a honlapunkon.
Éljünk ezzel a lehetôséggel, és tudjunk
egymásért és a gyülekezetünkért is imádkozni.

A hitvalló egyház felismerhetô a gyülekezeti
tagok aktivitásán is. A bizonyságtételekkel, a
rendszeres alkalmak látogatásával, a közös
programokon való részvétellel bizonyítjuk azt
a hitet, amelyet Jézusunk formált ki bennünk
az Ô Lelke által. Ha aktív egy gyülekezet, ak-

kor ott a Lélek is munkálkodik. Ez is rajtunk
múlik!

Hosszan lehetne folytatni még a hitvalló
egyház ismérveit. De talán most már mind-
annyian jól látjuk, hogy mit is kell tennünk
ahhoz, hogy betöltsük az Úrtól rendelt külde-
tésünket, mint önálló református gyülekezet.

Az Úr legyen ebben segítségünkre!

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor,

gyülekezetünk presbitériuma nevében

3

A Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség 2010. szeptember 19-én megválasztott
presbitériuma. Balról jobbra: Takács Zoltán gondnok-helyettes, Deák Ferencz fôgondnok, Németh
Károly, Agárdi Mihály, dr. Szennyessy Judit, dr. Aszalós György, Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor,

Farkas Ferenc pótpresbiter, Nagy Gyula nyugalmazott lelkipásztor, Lénárt László pótpresbiter, Pintér
Édua pénztáros, dr. Vass Zoltán gondnok, Bacsó Ferenc, Boda Károly. (Gyôri Zoltán, a nagytarcsai

szórványunk tiszteletbeli presbitere betegség miatt hiányzik a képrôl.)

Köszöntés

Ha teheti, látogasson el honlapunkra, ahol részletesebb

tájékoztatást kaphat gyülekezeti életünkrôl!

wwwwww..ccssoorreeff..hhuu

2011 Æprilis.qxd  2011.04.19.  22:45  Page 3



Igehirdetés

4

A kereszt ôsidôk óta használt jelkép. A
világ bármelyik pontján találkozhatunk
ezzel a szimbólummal. Jelentheti a tér-idô
találkozását, az égtájakat, a világten-
gelyt, ahol a transzcendens találko-
zik az emberivel, a szellemi és az
anyagi világ házasságát, az ellen-
tétek egyensúlyát. A több ezer
éves magyar rovásírásban is
megtaláljuk a kereszt szim-
bólumát. Az 'i' betût jelöli –
'i', mint Isten. Mi-
lyen csodálatos,
hogy a képekben
gondolkodó ma-
gyar népünk, már
Szent István ko-
rát jóval megelô-
zôen összekap-
csolta a keresztet
az Isten fogalmával. 

Krisztus személyében új jelen-
tést kapott a kereszt szimbóluma:
a halál feletti gyôzelmét hirdeti. 

A kereszt formáját szeretném
én most összekapcsolni a fel-
olvasott alapigével. Három ver-
set emeltem ki, és három ága
van a keresztnek. Az alsó ága
lefelé mutat, a földben gyöke-
rezik. Egyszerre mutat a terem-
tett világra, és a bûnös életünkre. A
középsô vízszintes ága, mintegy végtelen

egyenes, átöleli az egész földgolyót, és elér
minden emberhez. A felsô, harmadik

ága pedig, az égre, azaz Istenre irányít-
ja a figyelmünket. Rámutatva a

megváltás céljára, újjászületett éle-
tünk irányára. 

Az elsô vers: “…három óráig
sötétség lett az egész földön. A
nap elhomályosodott…” 

Két üzenet van ebben a versben.
Elôször is, hogy az egész terem-

tett világ gyászolja
Isten egyszülött
Fiát, aki ártatlanul
szenvedett és halt
meg az emberért. 

Emlékszünk, mi
történt, amikor meg-
született Jézus? Egy
csillag ragyogott fel
az éjszakai égbol-

ton. És ez a világító csillag az
egész föld kerekén hirdette, hogy
megszületett Istennek Báránya,
az emberiség Megváltója. A sötét-
ségben akkor megjelent a fény.
Most pedig arról olvashatunk,
hogy a világosságot elborította a
sötétség. 

Gyászba öltözött az egész isteni
teremtettség. Sötétség borított el

mindent. Máté evangéliumában még
azt is olvashatjuk, hogy megremegett a föld,

JÉZUS A KERESZTFÁN

ESZTERGÁLY ELÔD GÁBOR

„Tizenkét órától egészen három óráig sötétség lett az
egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kár-
pitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan

felkiáltott: »Atyám, a te kezedbe teszem le az én
lelkemet!« És ezt mondva meghalt.”

LK 23,44-46
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és a sziklák kettéhasadtak. Minden Jézus
halálát hirdette. 

Ebben az elsötétedésben, ahogyan elho-
mályosodott a Nap, benne van a szégyenér-
zet is. Ahogyan az ember, mikor szégyelli
magát, megadóan lehajtja a fejét, és a sze-
mét lesüti, ugyanezt érzem a természet
ezen megnyilvánulásában. Az egész terem-
tett világ lesütött szemmel szégyelli magát
az ember engedetlensége és bûne miatt.
Ezért kellett szenvednie és meghalni Isten
egyszülött Fiának. 

Ez az elsötétedés még egy üzenetet hor-
doz: rámutat arra, hogy Krisztus nélkül lelki
sötétségben, lelki vakságban élünk. Több
történetet is olvashatunk Jézus csodatettei-
rôl, például amikor a vakoknak vissza adja a
látásukat. Mi is vakok vagyunk, és Jézus
azért szólít meg bennünket, azért lép oda
hozzánk, hogy megnyissa a szemünk
világát. Mert Ô “az igazi világosság, amely
megvilágosít minden embert.” (Jn 1,9a) 

A vakon született ember meggyógyításá-
nak a történeténél (Jn 9,4-5) Jézus maga vall
arról, hogy amíg nappal van, addig kell cse-
lekednie az Atya akaratát, és amikor eljön az
éjszaka, akkor senki sem munkálkodhat.
Amíg a világban van, addig a világ világos-
sága. 

Halálával elérkezett az éjszaka. Újra sötét-
ség borult a lelkekre. És aki nem fogadja el
Jézust élete megváltójául, az örökre ebben a
sötétségben, ebben a lelki vakságban
marad. 

Krisztus halálával ez a sötétség döntésre
hív bennünket. Ha nem bánjuk meg a
bûneinket, ha nem azt cselekedjük, amire
Jézus elhívott, és amire tanított, amire pél-
dát mutatott, akkor örökre sötétben mara-
dunk, és állandósul a lelki vakságunk. Nagy-
péntek elhozza számunkra a bûnvallás és a
bûnbánat lehetôségét. A kereszt tövéhez
leborulva nyissuk meg szívünket teljesen a
Megfeszített elôtt, hogy részesülhessünk a
feltámadás világosságában. 

A kereszt középsô, vízszintes ágának van
egy érdekes tulajdonsága. Az embert szét-
tárt karokkal feszítik ki rá. Egy kivégzés
esetén ez egyértelmûen arra utal, hogy tel-
jes kiszolgáltatottságban van a bûnös, szíve

és teste védtelenül áll, tökéletes célpontot
jelentve. 

Jézus esetében azonban ennek a test-
tartásnak többletjelentése van. A védtelenül
felfedett szíve mindenki számára elérhetô.
A széttárt karja pedig az egész bûnös
emberiséget képes magához öleli. 

Erre mutat az a különös esemény is, hogy
“…a templom kárpitja középen ket-
téhasadt.”

Ekkor szimbolikusan is leromboltatott az
utolsó akadály, amely az embert elválasztot-
ta Istentôl. Mirôl is van itt szó? 

A jeruzsálemi templomban ez a kárpit,
vagy másképpen függöny, a Szentek
Szentjét takarta el a gyülekezet elôl. Ebben
a helyiségben tartották a Frigyládát, azt a
szent ereklyét, amelyben a Tízparancsolat
kôtábláit ôrizték évszázadok óta. A zsidó hit
szerint ez a láda képviselte Isten közelségét
és jelenlétét. Ebbe a helyiségbe közönséges
embernek szigorúan tilos volt belépnie.
Egyedül csak a fôpap mehetett be ide. Ez a
függöny, ez a kárpit tehát egyfajta falat jelen-
tett Isten és ember között, egy mestersége-
sen felállított emberi falat. Jézus halálával ez
semmisült meg. Megnyílt az út a Szentek
Szentjébe. Krisztus személyében a lehetô
legközelebb kerülhetünk Istenhez, és újra
lehetôségünk adódik visszatérni a Teremtô
ölelésébe. 

Minden ember életében vannak ilyen füg-
gönyök, kárpitok, amelyek megakadályoz-
zák, hogy Isten közelébe kerülhessen. A mi
életünkben is vannak. Nagypéntek erre is
hív bennünket. Gondolkozzunk el, mik azok
a dolgok, vágyak, érzések, gondolatok, ame-
lyek függönyként takarják el elôlünk Istent. 

Jézus keresztje minden emberhez szól.
Minden ember a világon keresi az Istent,
függetlenül attól, hogy ki milyen vallású.
Legyen az buddhista, muzulmán, törzsi val-
lású vagy éppen keresztyén, mindenki
szeretné Istent megismerni. A teremtettsé-
günktôl fogva bennünk van ez a vágy. Mióta
világ a világ, az ember már sokféleképpen
lefestette Isten arcát. Találgatott, próbálta
megismerni a természetbôl, a tudományból,
vagy akár a természetfeletti világ kutatásá-
ból, de megannyiszor csalódott. Jézusban
végre valósággá válhat az emberiség régi
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vágya: megismerhetjük Isten igazi arcát.
Nem kell hozzá a természet, a tudomány
vagy a spiritualizmus, elég csak feltekin-
tenünk a keresztre. 

Így válik a kereszt ölelése az egész világ
számára életmentôvé. 

A kereszt harmadik ága fölfelé mutat.
Isten felé irányítja az újjászületett életet.
Alapigénk harmadik verse Jézus utolsó sza-
vát rögzítette a kereszten: “Atyám, a te
kezedbe teszem le az én lelkemet!” 

Jézus az Atyát szólítja. Ahhoz szól utolsó
fohászával, aki a legközelebb áll hozzá.
Jézus imával fejezi be földi életét. A haldok-
ló ember vágyik szerettei közelségére az
utolsó napokban, az utolsó órákban. Csodá-
latos kegyelme ez Istennek, hogy a halál
közelségével is a szeretetre esik a hangsúly.
Még azoknál az embereknél is, akik
egyébként szeretetlenül vagy istentelenül
élték az életüket. 

Jézus a halála pillanatában is tanít és pél-
dát mutat nekünk. Az egyik legcsodá-
latosabb és legszentebb imára tanít bennün-
ket. Milyen jó lenne, ha a halálunk pil-
lanatában, Ôhozzá hasonlóan, mi is ezzel az
imával tudnánk elbúcsúzni ettôl a világtól! 

Jézus, nem csak életével, tetteivel, tanítá-
saival irányítja a figyelmet Istenre, hanem
az utolsó szavaival is. A kivégzést végzô
római százados megértette ezt a néhány
szót, és ott, Krisztus keresztjének a
tövében megtért, és dicsôítette Istent.
Nekünk is meg kell értenünk Jézus utolsó
szavait. Minket is arra hív ezzel, hogy egész
életünket Isten gondviselô és óvó kezére
helyezzük. 

Ez a néhány szó, egyben bizonyságot is
tesz arról, hogy Jézus, Isten egyszülött Fia.
Valóságos Isten és valóságos ember egy-
szerre. 

Mi emberek, általa és Ôbenne megkaptuk
a lehetôséget, hogy Atyánknak szólítsuk a
teremtô Istent. Jézus fivérei és nôvérei
lehetünk, ha a mennyei Atya akaratát tel-
jesítjük (Mt 12,46-50). 

A döntés rajtunk áll. Ha minden percben
Isten akarata szerint élünk, akkor Jézushoz
hasonlóan minket is a tenyerén fog hordozni

az Atya, és részesülhetünk a feltámadás
kegyelmi ajándékában. 

A nagypénteki üzenet a kereszt szim-
bólumában rejtôzik. Az alsó szára, amely a
földben gyökerezik, egyszerre mutat arra a
teremtett világra, amely tökéletes össz-
hangban van Teremtôjével, és arra az
emberi bûnre, amely halált és sötétséget
hozott erre a világra. A középsô, vízszintes,
végtelenbe futó szára megmutatja, hogy
Jézus szíve mindenki számára elérhetô, és
az Ô széttárt karja minden embert képes
magához ölelni. A harmadik, felsô ága,
mutatja az újjászületett ember életének az
irányát, célját. 

A kereszt bûnvallásra és bûnbánatra hív
bennünket. Nyissuk meg a szívünket az Úr
elôtt, hogy részesülhessünk az Ô világos-
ságában! Engedjük, hogy magához öleljen,
hogy testvérei lehessünk, és így mi is Isten
tenyerére helyezhessük az életünket!
Istené legyen mindezért a dicsôség! Ámen.
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Emlékszem: Kemény bilincsbe verten,
bénultan ültem a hideg kövön.
Sötétség, bûn és vád töltötte el lelkem,
ijesztô csend kietlen börtönöm.

Halál: Oly mindegy. Csak nagynéha lázadt
valami bennem. Életvágy talán.
S akkor... szerettem volna összetörni
bûnt és bilincset börtönöm falán...

Neki az ajtó rozsdamart vasának
sámsonkarokkal! Ki a fényre! ki,
ahol szabad mezôk ujjongva várnak,
s ahol az élet szent magvát veti!

Néha. És máskor rémek. Megremegtem:
a szívemen kemény, hideg marok.
Egy síron túli hang titkos hívása:
'Jöjj! Jöjj Barabás!' – Nem! Nem akarok!

'Barabás!' Hah, már nem a rém hívása.
Ezer torokból tör ki: Ó, elég!
Ez a halál! Jön értem. Sírom ássa
és nem kiálthatok felé: Ne még!

Most! Súlyos léptek... fegyver csörrenése...
csikordul a zár... szoborrá meredt
minden tagom... egy érdes hang: 'Barabás,
szabad lettél. Le a bilincseket!'

Elôször mint egy álom. De lehullnak
mégis. Tántorgó lábaim elôtt
kitárt kapu áll. Ott kinn vár az élet.
Rám vár. Elôre! Hadd köszöntsem ôt!

Merre? Hová? Nagy céltalan örömmel
rohantam, mígnem bôsz tömegbe vitt,
zúgó tömegben torpant meg a lábam.
Pilátust láttam, népem véneit...

S ott állt egy ember: nagy, szúró tövissel
megkoronázott, véres, tört alak.
Vállán vörös palást, kezébe nádszál.
Hogy le nem roskad annyi kin alatt!

Gyönge, törékeny. Vad lelkemmel érzem:
szelíd, egészen más, mint én vagyok.
Arcán csend, nyugalom. Megtört szemében
valami földöntúli fény ragyog.

Ki ez az ember? Megkövülten állok.
Énrám tekint. Ki ô? Mit véthetett?

Valaki szól: 'A Názáreti Jézus.
ôt feszítik meg Barabás helyett.'

Oly hosszú út vezet a Golgotára...
Én végigjártam. Két lázas szemem
odatapadt vonagló alakjára,
ott égett minden gyilkoló szegen.

És nem tudtam többé levenni róla.
A szemek fénye... az a szent ajak...
a hulló vér... Múlott a perc, az óra.
Felejthetetlen percek és szavak.

A szívemen gigászi nagyra nôttek
láttán kemény, hideg gránithegyek:
Helyettem! Énhelyettem! Énhelyettem!
Hogy én éljek, hogy én szabad legyek!

Mikor utolsót vonaglott a teste,
mikor már minden elvégeztetett,
mentem alá a gyász hegyérôl én is.
- S ölbe vettem egy síró gyermeket...

Megsimogattam... lázadó kezemmel,
mely azelôtt csak gyilkolt és rabolt.
S akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt.
Az Ô testét fedi a sziklabolt.

Már csak szeretni, simogatni vágytam,
haladni csendesen, mint Ô haladt,
aki helyettem roskadt le a porba
Golgota utján a kereszt alatt.

Helyettem. Énhelyettem! Énhelyettem!
Ez a szó zengi át életem.
- Napfény gyanánt ez tündököl felettem,
s ez nyitja meg a mennyet is nekem.

'Ki az? Ki zörget?' – kérdik majd. 'Barabás,
aki helyett a Krisztus vérezett.'
S kitárják akkor ujjongó örömmel
a gyöngykaput fehér angyalkezek. 

TÚRMEZEI ERZSÉBET

AKI HELYETT A
KRISZTUS VÉREZETT

7
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MISSZIÓ A GYÜLEKEZETEN BELÜL

A gyülekezetünk önállósodása látványos
változásokat eredményezett. Mindez leg-
szembetûnôbben az istentiszteletek látoga-
tottságán látszik. A korábbi (2010. szeptem-
bert megelôzô idôszakban) 20-30 fô helyett,
napjainkban 50-70 fô látogatja a vasárnapi
istentiszteleteket. Örömmel tapasztaljuk,
hogy egyre többen jönnek “vissza” más
gyülekezetekbôl, hogy az otthonuk szerinti
gyülekezethez tartozzanak. Ez a szám ki-
emelkedônek mondható a választói névjegy-
zékben szereplô 106 fôhöz viszonyítva (kb.
50-70%-a). A Csömörön magukat reformá-
tusnak vallók tekintetében (ami kb. 700-800
fô), viszont van még javítani valónk. A 2011-
es esztendôben célunk minél több reformá-

tust megszólítani, és hívni, hogy csatlakoz-
zanak Krisztus egyházához. Megkülön-
böztetett figyelmet fordítunk azokra a csalá-
dokra, akiknek gyermeke részt vesz ugyan
az iskolai hittanoktatásban, de a család a
gyülekezethez mégsem kötôdik.

A gyülekezet erôsödése a többi rendsze-
res alkalmainkon is tapasztalható. Órarend-
be ágyazott hittanoktatás folyik a helyi
általános iskola mind a 8 évfolyamában. A 40
fiatal nagy többségében még nem kötôdik
gyülekezetünkhez, ezért – a lelkészi hivatal
elkészültével – számukra gyülekezeti ifjúsá-
gi alkalmat indítunk heti rendszerességgel. 

E mellett heti egy alkalommal az óvodás
korosztálynak is tartunk hittanórát. További
rendszeres alkalmunk a konfirmációi elôké-

MISSZIÓI ALAPVETÉS

“Nekem adatott minden hatalom mennyen
és földön.

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá min-
den népet…” (Mt 28,18-19)

A Csömör-Nagytarcsai Református Misz-
sziói Egyházközség, mint Jézus Krisztus
egyházának tagja, engedelmeskedik az Úr
missziói parancsának. 

Missziói küldetésünket törvényileg szabá-
lyozza a Magyar Református Egyház 1995.
évi II. törvénye. Az ebben foglaltakat ma-
gunkra nézve érvényesnek tartjuk.

Missziói szolgálatunk célja, hogy hirdes-
sük Krisztus evangéliumát, az üdvösség
egyedüli útját és Isten dicsôségét. A szol-
gálatunk kiterjed szûkebb (gyülekezetün-
kön belül és a községünkön belül) és tágabb
(a községünkön kívül) környezetünkre is.

A gyülekezet minden lehetôséget megad,

hogy ezt a szolgálatot, anyagiakkal is támo-
gatva, az erre elhívottak akadálymentesen
végezhessék.

A missziói szolgálat az egyház minden tag-
jára vonatkozik, hiszen szavainkkal, tet-
teinkkel és példamutatásunkkal, mind a
gyülekezeten belül, mind azon kívül, Jézus
Krisztusról teszünk bizonyságot. Mindezek
mellett elôre megtervezett szolgálatokat is
végzünk, amelyeket a 2011-es missziói
munkatervünkben részletezünk (letölthetô
a honlapunkról).

Gyülekezetünk az alábbi missziói munka-
terv alapján kívánja végezni Krisztustól ren-
delt szolgálatát a 2011-es esztendôben. Ezt
a tervezetet a gyülekezet Missziói, Dia-
kóniai és Ifjúsági Bizottsága az elnökséggel
együttesen állította össze. A gyülekezet
presbitériuma az összeállított missziói
munkatervet a 2011. február 22. ülésén a
37/22/2011-es határozatával jóváhagyta.

GYÜLEKEZETÜNK MISSZIÓI CÉLJAI

Misszió
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szítô, ahol 3 fiatalt készítünk föl a pünkösdi
bizonyságtételre.

A Biblia-kör alkalmán is Isten áldását
érezzük. Közösen olvasva és imádkozva
figyelünk Isten üzenetére, amelyet az
igéken keresztül elkészít számunkra. A
részvétel tekintetében, az elmúlt idôszak-
hoz képest jelentôs változás, hogy
leginkább a 30-40-es korosztály képviselteti
magát, ezért szükségesnek érezzük, egy
újabb Biblia-kör indítását, amelyet az
idôsebb korosztálynak tartanánk.

További rendszeres alkalmakat is ter-
vezünk indítani ebben az évben, pl. Férfi
imakör, Asszony imakör, Filmklub, délelôtti
Bibliaóra, Keresztkérdések.

A gyülekezetépítés mellett fontos célunk,
hogy minél többeket aktivizáljunk a külön-
féle szolgálatokra. Ennek érdekében külön-
bözô bizottságokat hoztunk létre, amelyek-
kel a szervezést és a koordinációt segítjük
elô. A bizottságok élén presbiterek állnak,
akik minden hónapban beszámolnak a pres-
biteri üléseken az elért eredményekrôl és a
leendô tervekrôl.

Bizottságaink: 1. Gazdasági-; 2. Missziói-;
3. Diakóniai-; 4. Ifjúsági-; 5. Építést felügyelô
bizottság. 

A temetések alkalmával néhány presbiter
rendszeresen elkíséri a lelkipásztort, kife-
jezve a gyülekezet részvétét. Ezt a szokást
szeretnénk megerôsíteni, és ezért hívunk
mindenkit, ha teheti, ilyen formában is
fejezze ki együttérzését a gyászoló
testvéreinkkel. 

Nagy hangsúlyt helyezünk a személyes
találkozásokra, ezért januártól kezdôdôen
minden héten 2-3 családot meglátogat a
lelkipásztor (hol egyedül, hol presbiterek
kíséretében). A cél: 2011-ben legalább
egyszer minden családot meglátogatni.

Szeretnénk, ha az új tagok zökkenômente-
sen csatlakoznának gyülekezetünkhöz, hogy
minél elôbb otthon érezzék magukat
minálunk. Ezért több alkalommal is szer-
vezünk szeretetvendégségeket és talál-

kozókat. Hasonló alkalmakat szervezünk
kifejezetten a presbitériumnak és a szolgáló
munkatársaknak is, hogy összetartozá-
sunkat, és a közös tehervállalásunkat
elôsegítsük. E mellett szolgáló munkatársi
imaközösséget is elindítottunk havi rend-
szerességgel.

Fontos missziói eszközünk a gyülekezet
honlapja, amely nem csupán statikus infor-
mációs oldal, hanem egy dinamikusan
fejlôdô, minden nap új információt tartal-
mazó közösségi találkozópont. E mellett
negyedévente megjelentetjük gyülekezeti
újságunkat is, amely – az örömhír hirdetése
mellett – a gyülekezetépítést, és egymás
jobb megismerését is szolgálja.

A 18-25 év közötti fiatalok (néhány kivé-
tellel) szinte teljesen hiányoznak gyüleke-
zetünkbôl. Ennek elsôsorban az az oka,
hogy máshova járnak középiskolába (fôleg
Budapestre), és ezért minden barátság,
program, délutáni foglalkozás oda köti ôket.
Imádságos szívvel hordozzuk sorsukat, és
kérjük az Urat, hogy segítsen megoldást
találni erre a problémára.

Missziói célunk ebben az évben, közvetet-
ten és közvetlenül is, a gyülekezetünk
otthonának kialakítása, felépítése. Ha Isten
is úgy akarja, akkor ez év karácsonyát már
saját gyülekezeti termünkben ünnepel-
hetjük!

A csömöri szolgálatok mellett a nagytar-
csai szórvány is komoly odafigyelést igé-
nyel. A havi két istentiszteleti alkalmon 4-6
hívô vesz részt. Cél ebben az évben, hogy
megszólítsuk a nagytarcsai reformátusságot
is, és minél többeket hívjunk a közössé-
günkbe. Erre nagyszerû lehetôséget nyújt a
település havilapja. Sajnos problémát jelent,
hogy bár 15 km a távolság Csömör és Nagy-
tarcsa között, mégis tömegközlekedéssel
csak többszöri átszállással lehet közlekedni.
Ez, a nagyrészt idôsekbôl álló nagytarcsai-
aknak megnehezíti az anyagyülekezetben
való részvételt. 

Misszió
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MISSZIÓ A TELEPÜLÉSEN BELÜL

Csömörön hagyománya van a keresztyén
felekezetek közötti ökumenikus együtt-
mûködésnek. Ez kiemelten igaz az evangé-
likusok és a reformátusok kapcsolatára,
hiszen istentiszteleteink és a különbözô
alkalmaink számára mindig rendlekezé-
sünkre áll templomuk és a gyülekezeti ter-
mük. Ezért e helyen is köszönettel és hálá-
val tartozunk nekik!

Az ökumenikus alkalmakon túl, rendsze-
resen végzünk egymás gyülekezetében
szolgálatokat, és felváltva írunk áhítatot
Csömör hivatalos havilapjába (kezdeménye-

zésünkre indult el ez a fajta szolgálat 2011.
márciusában).

Az önkormányzattal is jó kapcsolatot ápo-
lunk. Felismerve a szükségleteket, az erô-
források hiányait, a református gyülekezet
aktív részese és formálója akar lenni a
közösségi életnek. Ezt szolgálja például,
hogy a tervezett református gyülekezeti ház
(A Magvetô Háza) helyet fog adni különbözô
kulturális (a keresztyén értékrenddel nem
ütközô) rendezvényeknek is.

Terveink között szerepel, hogy az önkor-
mányzat által szervezett és finanszírozott
nyári napközis táborban részt vállalunk.
Célunk az Ige hirdetése a gyülekezeten
kívüli fiatalságnak is. 

Mindezek mellett jelenlétünkkel képvi-

Misszió
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MISSZIÓ A TELEPÜLÉSEN KÍVÜL

A gyülekezetépítés mellett szeretnénk
kellô figyelmet fordítani a külvilágra is.
Aktív résztvevôi kívánunk lenni a különbö-
zô megyei, kerületi és összreformátus ren-
dezvényeknek. Célunk, hogy ezekre az
alkalmakra, lehetôség szerint a gyülekeze-
tet is mozgósítsuk.

Testvérgyülekezettel még nem rendel-
kezünk, ezért ebben az évben ennek kiala-
kítása is a terveink között szerepel.

A településen kívüli missziói szolgálatunk
reprezentánsa lesz a tervezés alatt álló
templomunk is.

A misszió nem csak gyülekezeti, hanem
egyéni szolgálatunk is, ezért fontos, hogy
közösen vegyünk részt benne! Ki-ki lehe-
tôségeihez mérten hirdesse a feltámadott
Jézusról szóló evangéliumot, hogy Ôbenne
növekedhessünk egy testként!

Mind az evangélikus, mind a római kato-
likus templom méltó szimbóluma a tele-
pülésnek. Nekünk, reformátusoknak is
célunk, hogy a hagyományaink ápolása és
bemutatása mellett értéket adjunk szûkebb
és tágabb környezetünknek. 

A református templomépítés jellegzetes
vonása a festett kazettás mennyezet. A Kár-
pát-medence különbözô pontjain számos
ilyen templom található. Ezek a festett
kazetták nem csak az ôsi vallási szim-
bólumok világába kalauzolnak el, hanem
feltárják elôttünk a református szakralitás
mélységeit is.

Terveink szerint a templombelsôt úgy
díszítenénk fel, hogy bemutatnánk egy válo-
gatást a kárpát-medencei festett kazettás
mennyezetû templomok kazettáiból. Ezzel
egyrészt kifejeznénk tiszteletünket a refor-
mátus örökségünk elôtt, másrészt pedig az
érdeklôdô nyilvánosság számára elérhetô
távolságba hoznánk a magyar protestáns
vallási mûvészet eme páratlan kincseit. 

E mellett kiadnánk egy – a mûvészettör-
ténet szempontjából is hiánypótló – igényes

albumot, amelyben bemutatnánk az eredeti
templomok történetét, és kazettáinak jó
minôségû dokumentációját.

Ezzel a törekvésünkkel úgy gondoljuk,
nem csak Isten ügyét szolgálnánk és a re-
formátus szellemiséget erôsítenénk Csö-
mörön, hanem értéket adnánk a település-
nek is.

A LEENDÔ
REFORMÁTUS
TEMPLOMUNK

Misszió
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DIAKÓNIA
GYÜLEKEZETÜNK SZERETETSZOLGÁLATA

A diakónia, azaz a szeretetszolgálat sok
kérdést vet fel az emberben. Mi számít
annak? Kivel kell megtennem? Hogyan fog-
jak hozzá? Honnan lesz idôm és erôm min-
denre?

Jézus ad választ ezekre kérdéseinkre az
alábbi példázatában. 

“Ekkor elôállt egy törvénytudó, hogy
megkísértse ôt, és ezt kérdezte: “Mester,
mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”
Ô pedig ezt mondta neki: “Mi van megírva a
törvényben? Hogyan olvasod?” ô pedig így
válaszolt: “Szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szívedbôl, teljes lelkedbôl, teljes erôd-
bôl és teljes elmédbôl, és felebarátodat, mint
magadat.” Jézus ezt mondta neki: “Helyesen
feleltél: tedd ezt, és élni fogsz.” Ô viszont
igazolni akarta magát, és megkérdezte Jé-
zustól: “De ki a felebarátom?” Válaszul Jézus
ezt mondta neki: “Egy ember ment le Jeru-
zsálembôl Jerikóba, és rablók kezébe esett,
akik kifosztották, meg is verték, azután fél-
holtan otthagyva elmentek. Történetesen
egy pap ment azon az úton, de amikor
meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévi-
ta is odaért arra a helyre, és amikor meglát-
ta, ô is elkerülte. Egy úton lévô samaritánus
pedig, amikor odaért hozzá és meglátta,
megszánta; odament, olajat és bort öntött
sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette
ôt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és
ápolta. Másnap elôvett két dénárt, odaadta a
fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá
gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor
visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz,
e három közül ki volt a felebarátja a rablók
kezébe esett embernek?” Ô így felelt: “Az,
aki irgalmas volt hozzá.” Jézus erre ezt
mondta neki: “Menj el, te is hasonlóképpen
cselekedj.” Lk 10,25-37

Gyülekezetünk egyik fô célja, hogy Jézus
szeretetét tolmácsoljuk embertársaink felé.
Erre nem csak azért van szükség, mert az

elanyagiasodott világunkban egyre több az
olyan ember, aki szeretetéhségtôl szenved,
hanem azért is, mert Krisztus szeretete fel-
nyitja az emberek szemét, és rámutat arra,
hogy a gondviselô Isten nélkül ez a világ a
vesztébe rohan. 

Jézus szeretete, amit mi továbbítani szeret-
nénk, nem belôlünk fakad. Eszközök va-
gyunk az Úr kezében, Aki rajtunk keresztül
ajándékozza meg az éhezôt. És ez nem olyan,
mint az ember szeretete, amelyik néha türel-
metlenné és indulatossá válik. Ez örökké
tart, és mindig meríthetünk belôle! 

Gyülekezetünk szeretetszolgálata három fô
területre fókuszál. Elsôként gyülekezeten
belül, az egyháztagok között végezzük ezt a
szolgálatot. Hiszen, ahogyan egy család
életében is, a családtagok vannak leginkább
szem elôtt, így gyülekezetünk rászorultjai-
hoz érünk el leghamarabb. Mindezek mellett
felelôsséget tartozunk azok iránt az ember-
társaink iránt is, akikkel együtt élünk tágabb
lakókörnyezetünkben, Csömörön, illetve
Nagytarcsán. Ez a második területe szolgála-
tunknak. Mindebbôl adódik, hogy szeretet-
szolgálatunk harmadik területe határon belül
és kívül élô nemzettestvéreink felé irányul.

Diakónia
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Diakónia

Célunk, hogy megteremtsük a találkozás
lehetôségét azok között a testvérek között,
akik Jézus szeretetét szeretnék tovább adni,
és azok között, akik éhezik ezt a szeretetet.
Ezért létrehoztunk egy látogató csoportot,
akik egymás között megbeszélve megláto-
gatják, és elviszik Jézus szeretetét és
üzenetét a magányosoknak, a betegeknek, a
segítségre szorultaknak.

Hívjuk, és várjuk testvéreinket, hogy csat-
lakozzanak a szolgálók közösségéhez, mert
“az aratnivaló sok, de a munkás kevés!” (Mt
9,37).

Amennyiben testvérünknek tudomása van
olyan személyrôl, aki várná, hogy Jézus
szeretetével valaki bekopogjon hozzá, úgy
kérjük, jelezze ezt Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztornál!

DIAKÓNIAI SZOLGÁLATUNK

A GYÜLEKEZETEN BELÜL

1-2 fôs látogató csoportokat szervezünk,
akik heti rendszerességgel (lehetôleg ugyan
abban az idôpontban) meglátogatják rászoru-
ló testvéreinket. Alkalmi segítséget is nyúj-
tanak, illetve igény szerint imádkoznak a
gyülekezet nevében, és felolvasnak a
Bibliából.

Képeztetni szeretnénk diakónusokat is,
akik rövidebb-hosszabb képzés után, mint
szakemberek állnának az Úr szolgálatába. 

Külön szolgáló testvér tartja számon gyü-
lekezetünk tagjainak jeles évfordulóit (szüle-
tésnap, keresztelô, konfirmáció, házassági
évforduló stb), és áldáskívánással továbbítja
gyülekezetünk köszöntését. Az adatok feltöl-
tése folyamatban van, és még nem is ren-
delkezünk teljes ismerettel a jeles napokat
illetôen. Kérnénk ebben is a testvérek segít-
ségét, jelezzék felénk, ha tudomásuk van
ilyenrôl. 

DIAKÓNIAI SZOLGÁLATUNK

A TELEPÜLÉSEN BELÜL

Heti rendszerességgel látogatunk el május-
tól kezdôdôen a Szociális Alapellátó Központ-
ba. Az Úr szeretetét és Igéjét viszszük el
idôs testvéreink számára minden szerdán
délelôtt 10-11 óra között.

Az önkormányzat és a többi történelmi
egyház diakóniai szolgálatát folyamatosan
figyelemmel kísérjük, és ahol tudunk, segí-
tünk, illetve bekapcsolódunk a szolgálatba. 

DIAKÓNIAI SZOLGÁLATUNK

A TELEPÜLÉSEN KÍVÜL

Évente legalább kétszer ellátogatunk egy-
egy református szeretetotthonba, ahova
Jézus örömhíre mellett, egy kézzel készített
ajándékot is viszünk. A legközelebbi ilyen
látogatásunk május 21-én lesz, amikor is az
ôrbottyáni Juhász Zsófia Szeretetotthon
lakóit és dolgozóit látogatjuk meg. Isten Igéje
mellett egy kis mûsorral is készülnénk szá-
mukra, valamint házi készítésû finomságokat
és tartós élelmiszereket is ajándékoznánk. A
részletekrôl a késôbbiekben tájékoztatjuk a
testvéreket. 

Fontosnak tartjuk, hogy a határainkon belül
és kívül, de nem a környezetünkben élô rá-
szoruló nemzettestvéreinket is segítsük láto-
gatással, adományokkal, közös imádsággal.
Lesznek elôre tervezett szolgálatok, de
olyan is, amelyrôl váratlanul értesülünk (pl.
egy-egy természeti katasztrófa károsult-
jainak megsegítése).

Isten áldása és a gyülekezet aktív rész-
vétele nélkül a szeretetszolgálatunk nem
valósulhat meg. Kérnénk ezért testvérein-
ket, hogy imádságos szívvel hordozzák a rá-
szorulókat és a szolgálatot végzôket! Min-
denki a lehetôségéhez mérten vegyen részt
aktívan Jézus szeretetének hirdetésében,
hogy élô és hitvalló gyülekezet lehessünk, az
Úr Jézus dicsôségére!
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Ami mögöttünk van...
Az elsô presbiterválasztásunk
2010. szeptember 19-én.

Nagy Gyula nyugalmazott
lelkipásztor és feleségének

köszöntése, a Nyugdíjas
lelipásztorok vasárnapja

alkalmából

Adventi zenés ünnepi
istentisztelet
gyülekezetünk fiataljaival.
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Karácsonyi istentisztelet
Nagy Gyula nyugalmazott
lelkipásztor szolgálatával.

A 2011-es év elsô
keresztelôje, ahol

Esztergály Virág Emese
részesült a szent 

sákramentumban.

2010. december 1-vel
kinevezett lelkipásztor,

Esztergály Elôd Gábor és
családja: Brigitta, Benedek

Elôd (6) és Virág Emese (1).

Gyülekezetünk új perselye, melyet Salamon
Károly testvérünk öccse, Salamon Tibor
készített és adományozott.

2011 Æprilis.qxd  2011.04.19.  22:45  Page 15



Fotóalbum

16

2011. március 6-án,
Bibliavasárnap, egy éves
útjára indítottuk gyülekezeti
Bibliánkat.

Presbitereink rendszeresen részt
vesznek presbiteri tovább-

képzéseken, ahova gyülekezetünk
köszöntését is magukkal viszik.

A Patrona Hungariae diákjai
voltak nálunk vendégségben.

Az önkormányzat szervezésében
szemétgyûjtésen vettünk részt.
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Május 1.
ÉDESANYÁK VASÁRNAPJA (ünnepi istentisztelet)

Május 7.
KIRÁNDULÁS ÉS SZALONNASÜTÉS AZ IFJÚSÁGGAL

Május 15.
A CSALÁD NEMZETKÖZI NAPJA (ünnepi istentisztelet)

Május 15.
BUSZOS GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS (egész napos program)

Május 21.
REFORMÁTUS SZERETETINTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA. Az ôrbottyá-
ni Juhász Zsófia Szeretetotthonba megyünk. Reggel 9-re érkezünk, és
legkésôbb 1/2 12-kor el kell jöjjünk. Ebédre már mindenki hazaér.

Május 22.
A MAGYAR REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJA (ünnepi istentisztelet)

Június 8-10.
EVANGELIZÁCIÓS HÉT (3 estén keresztül vendég igehirdetôkkel)

Június12-13.
PÜNKÖSD (ünnepi istentisztelet)

Június 13.
KONFIRMÁCIÓ (ünnepi istentisztelet)

Június 18.
CSALÁDI NAP (egész napos program a szabadban). A helyszínrôl és a
részletekrôl késôbb adunk tájékoztatást.

Június 19.
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA (ünnepi istentisztelet)

Július 21-25. Fonyódliget.
GYÜLEKEZETÜNK CSALÁDI TÁBORA. Szállásdíjjal és teljes ellátással
3000,-Ft/nap (összesen tehát 15.000,- Ft) + útiköltséggel kell számol-
nunk. Ha valaki szeretne jönni, de megterhelô számára ez a költség,
lehetôség van gyülekezeti támogatást kérni. Levélben kérnénk a támo-
gatás igényét jelezni.

Július
GYÜLEKEZETEK KÖZÖTTI HORGÁSZVERSENY

SOK SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK
TESTVÉREINKET KÖZÖS ALKALMAINKRA!

EGYBEN BUZDÍTUNK MINDENKIT, HOGY –

LEHETÔSÉGEIHEZ MÉRTEN – A SZERVEZÉSBEN ÉS

A LEBONYOLÍTÁSBAN IS VEGYEN RÉSZT!

Eseménynaptár

17

...és, ami elôttünk van.
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» Testvéreinket szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk bizottságaiban való aktív
részvételre!

Bizottságaink:
- Missziói Bizottság – elnöke: Bacsó Ferenc presbiter, elnökhelyettese: Takács

Zoltán presbiter. Jézus evangéliumának hirdetése mellett, a bizottság feladata a csömöri
reformátusság feltérképezése és a gyülekezetbe hívogatása. 

- Diakóniai Bizottság – elnöke: dr. Vass Zoltán gondnok, elnökhelyettese: dr.
Aszalós György presbiter. Célja Jézus szeretetének és Szentlelke erejének továbbítása a
rászorulók felé. A bizottság megszervezi a látogatásokat, és koordinálni a szolgálatra je-
lentkezett gyülekezeti tagokat. Lehetôség van egyéni és csoportos szolgálatvégzésre is.

- Gazdasági Bizottság– elnöke: dr. Szennyessy Judit presbiter, elnökhelyettese:
Lénárt László. A bizottság gyülekezetünk pénzügyi dolgairól gondoskodik. Ide olyan gyüle-
kezeti tagokat várunk, akik rendelkeznek szükséges szakismerettel, illetve tapasztalattal.

- Építést Felügyelô Bizottság– elnöke: Deák Ferencz fôgondnok, elnökhelyettese:
Agárdi Mihály presbiter. Az elôttünk álló építkezések megszervezésérôl és lebonyolí-
tásáról gondoskodik.

- Ifjúsági Bizottság– elnöke: Németh Károly presbiter. Célja összefogni fiatal-
jainkat, és számukra hitmélyítô és közösségépítô alkalmakat szervezni.

» Lehetôség van házi úrvacsora vételre azok számára, akik nem tudnak személyesen
részt venni istentiszteleteinken, úrvacsorai alkalmainkon. 

» Bevezettük gyülekezetünkben, hogy az úrvacsorai jegyek (kenyér, bor) beszerzését,
elkészítését egy-egy család vállalja magára. A kezdeményezésünk célja, hogy minél többen
vegyünk részt az istentiszteleti szolgálatban. Erre is várjuk testvéreink jelentkezését,
amelyet Bacsó Ferenc presbiternél tehetnek meg. 

» Amint a testvérek már tapasztalták, egy-egy istentisztelet alkalmával gyülekezeti tagok
bizonyságot tettek hitükrôl. A hitvalló gyülekezet egyik ismérve ez. Bátorítjuk
testvéreinket, hogy jöjjenek ki az Úr asztalához, és tegyenek bizonyságot Istenrôl. Nincs
megkötés erre nézve, lehet énekkel, hangszerrel, verssel, idézettel vagy a saját életükbôl
hozott példával.

» Fontos része a lelkipásztori szolgálatnak a gyülekezet megismerése családlátogatá-
sok alkalmával is. Ebben az évben kitûzött cél, hogy a választói névjegyzék alapján a
gyülekezetünk tagjait legalább egyszer meglátogassam. Van lehetôség arra, hogy a névsort
félre téve, idô elôtt találkozzam azzal, aki ezt külön kéri.

» Ha testvérünk, magányos, betegségtôl szenved vagy súlyos lelki problémákkal küsz-
ködik, van mód lelkigondozói beszélgetésre. A rendszeres alkalmaink után is lehetséges
ez, de a legjobb, ha idôpontot egyeztetve, zavartalanul négyszemközt tudunk találkozni a
lelkészi hivatalban. 

Felhívás
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L elkipásztori
Felhívás a gyülekezet  tagjaihoz!

2011 Æprilis.qxd  2011.04.19.  22:45  Page 18



» Közös hitéletünk része, hogy tudunk egymásért imádkozni. Lehetôség van, mind a
honlapon (www.csoref.hu), mind a templom bejáratánál elhelyezett fekete dobozban
imakéréseket megfogalmazni. Éljünk ezzel a lehetôséggel, bízva a közös imádság ere-
jében!

» Idén március 6-án útjára indítottuk a gyülekezeti Bibliánkat. Két cél vezérelt ben-
nünket: egyrészt, hogy az Ige erejével élô hitû és hitvalló gyülekezetté váljunk. Másrészt
a családunk összetartozása szempontjából is fontos. Sok házasságból ugyanis az évek
elmúltával kikopik a közös lelki alap. A munka és a gyerekek elvonják a figyelmünket
egymásról, nincs idônk és erônk ahhoz, hogy ápoljuk azt a lelki kapcsolatot, amelynek
egykor a házasságunkat köszönhetjük.  A közös ige-tanulmányozás, a felette való imád-
kozás segít ennek a lelki alapnak az újraélesztésében. De ugyanígy fontos, hogy a gyer-
mekeink is úgy nôjenek fel: a Biblia része az életüknek. Ebben nyújt segítséget ez a
kezdeményezés. Deák Ferencz fôgondnok úrnál lehet jelentkezni. Ha esetleg a családban
nincs egyetértés a hit dolgait illetôen, akkor is merjük haza vinni a Bibliát, és beszéljünk
családtagjainkkal, házastársunkkal errôl a kezdeményezésrôl. Isten segítségével megnyíl-
hatnak olyan lelki kapuk, amelyek idáig zárva voltak.

MINDEZEKRE JELENTKEZNI LEHET, ÉS TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETÔ

ESZTERGÁLY ELÔD GÁBOR LELKIPÁSZTORNÁL

SZEMÉLYESEN VAGY TELEFONON A 06/30-488-8780-AS SZÁMON.
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Anyakönyvi hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
2010. SZEPTEMBER – 2011. ÁPRILIS KÖZÖTT

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJAI

Horváth Márton (szül.: 2010. 04. 23.). Keresztelését végezte Kéri Tamás lelkipásztor
Gyöngyösön, 2010. október 24-én.

Esztergály Virág Emese (szül.: 2010. 01. 06.). Keresztelését végezte Esztergály Elôd
Gábor lelkipásztor Csömörön, 2011. január 9-én.

Válé Luca (szül.: 2010. 06. 23.). Keresztelését végezte Barthos Gergely lelkipásztor
Hévízgyörkön, 2011. április 17-én.

HALOTTAINK

Marosán Tamás, 1949. 05. 08. Budaörs – 2010. 09. 03. Csömör.
Angyal Lászlóné sz. Iván Mária, 1937. 07. 08. Budapest – 2010. 11. 21. Csömör.
Nagy Károlyné sz. Martin Éva, 1941. 12. 20. – 2010. 12. 04. Csömör.
Császár Gyula Mihály, 1933. 10. 06. Szatmárököritó – 2010. 12. 12. Csömör.
Dunavölgyi Sándorné sz. Horváth Terézia, 1923. 07. 17. Kisújszállás – 2011. 01. 05.

Budapest.
Magyar Péter, 1974. 09. 29. Budapest – 2011. 01. 09. Csömör.
Tóth Károly, 1932. 12. 22. Csajág – 2011. 01. 30. Csömör.
Juhász Sándor, 1955. 07. 31. Gyula – 2011. 03. 01. Csömör.
Dr. Sárközy Endre, 1924. 09. 01. Budapest – 2011. 03. 24. Budapest.
Dunavölgyi Sándor, 1924. 04. 02. Kisújszállás – 2011. 03. 27. Budapest.
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Kálvin utolsó húsvétja
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A MAGVETÔ – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti lapja. 
Megjelenik negyedévente. Felelôs kiadó: Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor.
Szerkesztés és tördelés: Esztergály Elôd Gábor. Korrektor: Pintér Édua
Megjelenik 200 példányban, A4-es méretben.
Címünk: 2141 Csömör, Állomás u. 2. Telefon: 06/30-488-8780.
Honlap: www.csoref.hu, e-mail: esztergalyelod@gmail.com vagy hivatal@csoref.hu

Húsvétot hirdet gyôztes, messzehangzó
vidámsággal a genfi szép harangszó,
s én, a félholt, oly igen kivántam,
hogy még egyszer az ünnepi imában
az élôkkel, népemmel, egybeforrjak,
hisz földi sátram porba hull maholnap.
A „hôs” csak árnyék. És szomorkás emlék,
hogy „kifeszített íj” volt neve nemrég.

Tavaszi szél, de édes illatú vagy!
De földi ír már nem gyógyítja búmat:
vérzô kútfô lett bennem a tüdô.
Hiába napfény s tündöklô idô!
Köszvény kínoz. Meg aranyér. Gyomorbaj.
S mondani szoktam keserû humorral:
„Rossz vesémtôl kôbánya lett az ágyék!”
S ki gyôzné sorolni: hogy hol s mi fáj még?!

De itt a templom! Félre száz panasz:
arcomba csap egy másik, szebb tavasz.
Uram, belélegezve itt a mennyet,
„megnémulok, hiszen Te cselekedted!”
Keresztért és erôért, égi Fölség,
Te szent nevedre térjen a dicsôség!

Már hangzanak a Törvény tíz Igéi…
Ne nézd, Uram, hogy szívem csak a régi.
A vád a porba sujt. Nincs semmi mentség.
Nem menthet földi érdem, könny, kegyesség;
csupán a bárány hulló, tiszta vére.
Ó, mosd meg benne szívem hófehérre,
hogy úgy fogadhass nemsokára engem:
mocsoktalan, szent, tiszta öltözetben.

Hirdettetik az élô Ige bátran…
Szavad mindig is édes volt a számban.

Megvolt utolsó prédikációm már,
s a testem, ez a halál-ostromolt vár
február óta szinte tehetetlen.
De Józsué könyvét még befejezhettem.
Utolsó könyvem félig haldokolva
diktáltam én, hogy mindörökre szólja:
Ezerkétszáz diák s te, nagy világ!
Az Úr a nagy! ôt szolgáld, ôt imádd!
S nem tétlenség fogyó, kis életem:
a szószék nélkül is ôt hirdetem.

A szent jegyekkel jönnek már felém…
Azok repülnek vagy e roncs edény,
e béna csontváz, félholt test repül,
mikor az Úrral vígan egyesül?
Ó, itt a zálog, az Úr foglalója.
Enyém a menny! Reményem nem csalóka.
Én harminc éve számûzött vagyok,
s Frankhonba vissza már nem juthatok…
Hozzád vágyom csak, lelkem hû Vezére,
mint szomju szarvas hûs patak vizére.

Simeon éneke jön. Zengi népem.
Reám kivált illik, talál ez éppen:
„Uram, bocsáss el, szolgád búcsúzik!”
Nézd, hogy szemem könnyben úszik itt.
Nem hív, marasztal vissza semmisem.
A szolga fáradt. Mostmár megpihen.
A hála könnye, ami most pereg,
hogy megláthattam Üdvösségedet,
és most, mikor rendelt utamnak vége,
betölt az értelem fölötti béke,

s húsvétot hirdet víg, szivembe hangzó
édességgel a mennyei harangszó.
Vereb, 1964.

SZÉNÁSI SÁNDOR

KÁLVIN UTOLSÓ HÚSVÉTJA
– 1564. ÁPRILIS 2. –
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