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„Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba,

és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol elôbb Jézus teste feküdt; az egyik

fejtôl, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?“ Ô ezt

felelte nekik: „Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették.“ Amikor

ezt mondta, hátrafordult, és látta,

hogy Jézus ott áll, de nem ismerte

fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt

hozzá: „Asszony, miért sírsz? Kit

keresel?“ Ô azt gondolta, hogy a

kertész az, ezért így szólt hozzá:

„Uram, ha te vitted el ôt, mondd

meg nekem, hova tetted, és én elho-

zom.“ Jézus nevén szólította: „Má-

ria!“ Az megfordult, és így szólt

hozzá héberül: „Rabbuni!“ – ami

azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta

neki: „Ne érints engem, mert még

nem mentem fel az Atyához, hanem

menj az én testvéreimhez, és mondd

meg nekik: Felmegyek az én Atyám-

hoz, és a ti Atyátokhoz, az én Iste-

nemhez, és a ti Istenetekhez.“ El-

ment a magdalai Mária, és hírül

adta a tanítványoknak: „Láttam az

Urat!“, és hogy ezeket mondta

neki.“ (Jn 20,11-18)
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Köszöntés
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Ahogyan olvassuk János beszámolóját a hús-
véti csodáról, egybôl feltûnik, hogy a részlete-
sen leírt eseményeket – Mária találkozása
elôször az angyalokkal, majd a kertésznek hitt
feltámadott Jézussal – milyen röviden foglalja
össze: „Elment a magdalai Mária, és hírül adta
a tanítványoknak: „Láttam az Urat!“, és hogy
ezeket mondta neki.“ 

„Láttam az Urat!“ – erre a néhány szóra, és
a mögötte feltáruló lelki mélységekre esik a
hangsúly Húsvét ünnepén. Sok mindenrôl
lehetne beszélni, de a lényeg az, hogy Jézus
beteljesítette a bûnös emberiség megváltását,
ami azt is jelenti, hogy nem hagyja el azokat,
akik keresik Ôt, akik Hozzá akarnak tartozni.

Mi is ôhozzá szeretnénk tartozni. Mi is ke-
ressük Ôt a gyülekezeti közösségben, a csalá-
di életünkben, a munkahelyeinken. S az Ige
bizonysága most feltárja elôttünk, hogy jelen
van Krisztus az életünkben. Ott van, még ak-
kor is, ha elsôre nem is ismerjük fel – mint
Mária –, és azt gondoljuk, hogy nincs ott, mert
valaki elvitte.

„Láttam az Urat!“ – Nincs szükség itt meta-
forákra, költôi képekre, a megtörtént ese-
mény részletes leírására. Ez a néhány szó ki-
fejezi azt a csodát, azt a lelki örömöt, amelyet
minden Krisztus-követô tanítvány átélt, és
átélhet Isten kegyelmébôl. Ez Húsvét öröm-
híre!

Én is látom az Urat! Látom, hogy jelenvaló
gyülekezetünk életében. Közöttünk van, és
Szentlelkével munkálkodik bennünk és álta-
lunk. Részletesen kifejthetném, hogy hol és
mikor, kiben vagy ki által tapasztaltam meg ezt
a csodát, de igazából nincs szükség ezekre a
szavakra. Elég látni a ragyogó arcokat, a csil-
logó tekinteteket, elég érezni azt a szeretetet,
amelynek forrása Jézus. Az Úré legyen ezért
minden dicsôség mennyen és földön!

* * *

Mögöttünk van most már egy teljes év,
amely rengeteg lehetôséget teremtett a ta-
pasztalatok és élmények megszerzésére. Ami
leginkább örömre és hálaadásra adhat okot,

hogy az Úr áldó jelenlétével valamennyiünk
hitét formálja. Ez nemcsak az Igéhez való
ôszinte odafordulásban, az aktív gyülekezeti
munkában, a megnövekedett egyháztagságban
érhetô tetten, hanem az egymáshoz való ôsz-
inte és segítôkész odafordulásban is. Ezt segíti
elô a márciustól bevezetett „házigazda szol-
gálat“, amikor is presbitereink a lelkipásztor-
ral együtt fogadják a templomba érkezõ
híveket.

A napjainkban tapasztalt nemzetpolitikai ér-
dekek szem elôtt tartása számos olyan intéz-
kedést hozott a kormányzat részérôl, amely
Isten ügyét is szolgálja. Ilyen például a 2013
szeptemberétôl életbe lépô új oktatási tör-
vény, amely – felmenô rendszerben – köte-
lezôvé teszi a keresztyén hittan oktatását az
állami fenntartású általános iskolákban. Az ez
által megnövekedett szolgálatok elvégzéséhez
segítségre lesz szükségünk, így elkezdtük a
felkészülést. Örömmel hirdethetem, hogy
gyülekezetünkbôl ketten hittantanári, egy fô
pedig etika tanári képzésre jelentkezett.
Fontos, hogy jól felkészült – erkölcsileg és hit-
ben is példamutató – oktatóink legyenek, hi-
szen nemzetünk és egyházunk jövôje múlhat
rajta. 

Reményeink szerint ebben az évben eldôl
gyülekezeti otthonunk és a leendô templo-
munk helyszínének kérdése. Imádságos
lélekkel valamennyien készüljünk arra, hogy
személyes áldozatunkkal – akár kétkezi mun-
kával, akár a kapcsolatrendszerünkkel, akár
adományunkkal –  hozzájáruljunk Isten egyhá-
zának épüléséhez, gyülekezetünk otthonának
megteremtéséhez.

Befejezésül áldott húsvéti ünnepet, és a fel-
támadott Krisztussal való személyes találko-
zás csodájának átélését kívánom minden gyü-
lekezeti tagunknak!

Szeretettel: Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor

KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!

2012 hœsvØt.qxd  2012.04.03.  21:16  Page 2



Az elmúlt év tapasztalatai közül szeretnénk kiemelni az egyházfenntartói járulékunk
(közismertebb nevén: „egyházadó“) megfizetésének rendszerét. Azért kell errôl ismétel-
ten beszélni, mert sok félreértés és helytelen gyakorlat jellemzi egyházunkban, így
gyülekezetünkben is.

Ez a járulék az egyházi törvény által egy olyan adomány, amelyet a gyülekezet keresô
tagjai fizetnek be a gyülekezet mûködtetéséért, fenntartásáért. A törvény egyrészt javasla-
tot tesz a járulék mértékérôl: a jövedelem 1%-a;  másrészt elôírja, hogy a presbitérium
határozatban rögzítse – a helyi adottságokat figyelembe véve – az éves minimum összegét.
Nálunk ez az összeg éves szinten min. 5.000,-Ft/fô, azaz havonta: 416,-Ft/fô – valaki
szerint ez sok, más szerint ennél többet kellene adni.

Amikor az „egyházadó“-ról beszélünk, akkor az emberek önkéntelenül is összekapcsolják
az államnak fizetendô adóval, amely negatív érzéseket kelt a többségben. Tisztán kell lát-
nunk azt, hogy az egyházfenntartói járulékból fizetett mindennapos költségek Isten egyháza
által végzett küldetés részei. Joggal mondhatnánk, ha Isten akarná, e nélkül is fenntartaná
egyházát. Ez igaz. De ez a személyes adomány egyszerre jeleníti meg azt az akaratot, hogy
részt kívánok venni Isten egyházának szolgálatában, illetve azt a hálaáldozatot is, amelyet a
Tôle kapott javakból mutatok be Neki.

Azért tartjuk fontosnak ezt tisztázni, mert nem a pénzösszeg számít, hanem – ahogyan
Krisztus tanít bennünket – a LELKISÉG! Szeretnénk, ha mindenki azzal a Krisztusi
lelkülettel fizetné be egyéni áldozatát, amely egyedül és csakis az Úrra mutat!

Az elmúlt év megmutatta, hogy a berögzült gyakorlaton is változtatnunk kell. A
gyülekezet többsége év vége felé egy összegben fizette be a járulékot, amely egyrészt
problémát okozott az adminisztrációban, másrészt az év közben felmerülô költségeket
csak utólag fedezte (sajnos volt olyan hónap, amikor a megtakarításunkhoz kellett hoz-
zányúlni).

Tisztelettel kérnénk gyülekezetünk tagjait, hogy a havi rendszerességgel

történô járulékbefizetés gyakorlatára álljunk át.

Erre lehetôség van az istentisztelet elôtt vagy után, a hivatali órákban, illetve banki átu-
talással. Bankszámlaszámunk: OTP Bank Nyrt. 11742049-20341938.

Köszönettel és tisztelette: a presbitérium nevében Deák Ferencz fôgondnok és
Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor
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Tájékoztató

„AMIKOR JÉZUS LEÜLT A TEMPLOMI PERSELLYEL SZEMBEN, NÉZTE, HOGYAN DOBJA

A PÉNZT A SOKASÁG A PERSELYBE. SOK GAZDAG SOKAT DOBOTT BELE, EGY SZEGÉNY

ÖZVEGYASSZONY PEDIG ODAMENVE BELEDOBOTT KÉT FILLÉRT, AZAZ EGY KRAJCÁRT.
JÉZUS ODAHÍVTA TANÍTVÁNYAIT, ÉS EZT MONDTA NEKIK: BIZONY, MONDOM NÉK-
TEK, HOGY EZ A SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY MINDENKINÉL TÖBBET DOBOTT A

PERSELYBE. MERT MINDANNYIAN FÖLÖSLEGÜKBÔL DOBTAK, Ô AZONBAN

SZEGÉNYSÉGÉBÔL MINDAZT BELEDOBTA, AMIJE CSAK VOLT, AZ EGÉSZ VAGYONÁT.“

(Mk 12,41-44)
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Nem sokkal az elsô Húsvét után Tamás
apostolnak megjelent az Úr Cézáreában, és ezt
mondta neki: „India királya, Gundaphar el-
küldte követét, hogy keresse meg neki a legjobb
építészt, aki számára palotát építsen. Ezért kelj
föl, téged küldelek neki.“ Elindult Tamás,
találkozott az indiai követtel, és hajóra szállva
átkeltek a tengeren. Amikor megérkeztek a
királyhoz, Tamás pompás palotát tervezett
neki. Gundaphar tömérdek aranyat bízott rá,
hogy a terveknek megfelelôen elvégezze a
munkát. Tamás az aranyat szétosztotta a
szegények között, prédikált, és rengeteg
embert elvezetett Krisztushoz. Húsz esz-
tendô elteltével a király sem a palotának, sem
a Tamásra bízott aranynak nem találta nyomát,

ezért Tamást a börtön mélységes fenekére
vetette, és meg akarta büntetni. A király
halott testvére egyszer csak megjelent, és
királytestvére elé járulva ezt mondta: „Tudd
meg, hogy az az ember, akit te meg akarsz
kínozni és el akarsz égetni, Isten barátja. Az
angyalok elvezettek a Paradicsomba, és ott mu-
tattak nekem egy pompás palotát. Ezt a palotát
építette Tamás a testvérednek – mondták az
angyalok –, de méltatlanná vált rá, hogy benne
lakjon!“ Gundaphar tüstént szaladt a bör-
tönbe, és arra kérte Tamás apostolt, bocsás-
son meg neki, és fogadjon el tôle ajándékot.
Azt is megkérdezte Tamástól, miként lehetne
az övé az égi palota. Ekkor az apostol elmond-
ta neki: „Nagyon sok palota áll az égben készen,

Igehirdetés

4

Szombat elmúltával, a hét elsô napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária,
hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennybôl, odament,

elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az
ôrök a tôle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította

meg az angyal: „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert
feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. ÉÉss  mmeennjjeetteekk  eell  ggyyoorrssaann,,

mmoonnddjjááttookk  mmeegg  aa  ttaannííttvváánnyyaaiinnaakk,,  hhooggyy  ffeellttáámmaaddtt  aa  hhaalloottttaakk  kköözzüüll,,  ééss  eellôôtttteetteekk  mmeeggyy  GGaalliilleeáábbaa::  ootttt
mmeeggllááttjjááttookk  ôôtt..  ÍÍmmee,,  mmeeggmmoonnddttaamm  nneekktteekk!!““ Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és

nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt
mondta: „Legyetek üdvözölve!“ ôk pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak elôtte.
Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menjenek

Galileába, és ott meglátnak engem.“ (...)
A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte ôket. Amikor

meglátták ôt, leborultak elôtte, pedig kétségek fogták el ôket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem
adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,

megkeresztelve ôket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva ôket, hogy megtartsák
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.“

(Mt 28,1-10.16-20)

A kezdet
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hittel és alamizsnával lehet ôket megszerezni.
Hagyd hát, hogy megkereszteljelek, a kincseid
pedig használd fel helyesen. Engedd, hogy elôtted
menjenek mennyei otthonodba.“ (Forrás:
http://www.katolikus.hu/szentek/0703.html)

Az indiai szír keresztyén egyház születésé-
nek lehetünk tanúi Tamás evangéliumának
beszámolójában. Tamás apostol engedelmes-
kedve az Úr akaratának közel 6000 km-nyi
utat tett meg, hogy elvigye India távoli vidé-
kére az evangélium örömhírét. Nemcsak ô,
hanem a többi tanítvány is sok-sok kilométert
megtett küldetése során. Ám ahhoz, hogy a
rájuk bízott missziót elvégezzék, szükséges
volt még elôtte közösen egy kb. 200 km-es
távolságot is megtenniük, ahogyan hallottuk a
mai húsvéti örömüzenetben: Jeruzsálembôl
Galileába. 

Elgondolkodtunk-e már azon testvéreim,
hogy a feltámadott Krisztus miért nem ott
Jeruzsálemben, a sír környékén találkozik újra
tanítványaival? Miért küldi el ôket a távoli
Galileába? – Ez a jelentéktelennek tûnô kér-
dés nagyon is jelentôs üzenetet hordoz szá-
munkra. Jézus a kezdetekhez vezeti vissza
tanítványait – és vezet vissza bennünket is –
arra az útra, amelyet ô már bejárt elôttünk. 

Ahogyan hallhattuk Máté evangéliumából:
„Szombat elmúltával, a hét elsô napjának haj-
nalán, elment a magdalai Mária és a másik
Mária, hogy megnézzék“, szeretett mesterük
sírját. Különleges dolog történt velük ekkor:
Isten küldöttei, angyalok szálltak le a menny-
bôl, hogy tájékoztassák ôket Jézus feltámadá-
sáról, és arról, hogy menjenek el a tanítvá-
nyokkal együtt Galileába. Ezt az üzenetet Jé-
zus is megerôsíti, amikor szembetalálkozik a
két Máriával: „Ne féljetek, menjetek el, adjátok
hírül atyámfiainak, hogy menjenek Galileába,
és ott meglátnak engem.“ (10)

Miért kell tehát közel kétszáz kilométert
gyalogolniuk a tanítványoknak ahhoz, hogy
újra találkozhassanak szeretett Mesterükkel? 

A választ az evangélium elején találjuk meg
a 2. fejezetben, ahol arról olvashatunk, hogy az
Egyiptomból hazatérô szent család a galileai
Názáretben telepedik le. Tehát Jézus gyer-
mekkori otthona és gyermekkori élményei
köthetôk ehhez a vidékhez. De ennél többet is
jelent. Arról olvashatunk, hogy a „pogányok
Galileájában“ kezdte el megváltó és bizony-

ságtevô szolgálatát. Itt csendült fel elôször a
megváltó Krisztus szájából a megtérésre hívó
isteni üzenet: „Térjetek meg, mert elközelített a
mennyek országa!“ (Mt 3,17)

Mindezek ellenére a tanítványok Galileába
való elküldése nem pusztán egy romantikus
szimbólum, egy nosztalgikus vágyódás Jézus
részérôl. – Mint ahogyan gyakran elôfordul
nálunk szülôknél, hogy elvisszük gyermekein-
ket a saját gyermekkori emlékeink színhelyé-
re, hogy ôk is átéljék személyes élményein-
ket. – Többrôl van itt szó!

Az evangélium egy különleges ívet ír le az-
zal, hogy Galileából elindulva Jézus bejárja
szinte az egész Szentföldet. Tanít, gyógyít,
bizonyságot tesz Isten igazságáról. Maga köré
gyûjti tanítványait, és amikor a keresztfán
beteljesíti megváltó munkáját, a feltámadását
követôen visszavezeti tanítványait Galileába.
Arra a vidékre, ahol annakidején MINDEN
ELKEZDÔDÖTT! 

A galileai találkozó szimbolikusan arra hívja
a tanítványokat, hogy rálépjenek arra az útra,
amelyet Jézus bejárt elôttük. Nem kellett ne-
kik új ösvényt vágni a misszió elvégzéséhez.
Azon kellett elindulniuk és azt kellett folytat-
niuk, amelyet Jézus mutatott. Ezért mondja
Jézus: „Én vagyok az út, az igazság és az élet,
senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.“
(Jn 14,6)

A tanítványok ráléptek erre az útra, ré-
szesültek ezért a Szentlélek Isten áldásában,
és többezer kilométereket utazva tanítvánnyá
tették a népeket (19).

Amikor egyéni életünkben személyesen
éljük át Húsvét csodáját – azaz a Lélek által
szemtôl szembe találkozunk a feltámadott
Krisztussal –, akkor Jézus minket is elküld a
kezdetekhez. Nikodémusnak mondta: „…ha
valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg
az Isten országát.“ (Jn 3,3) Ahogyan az ember
életében a születés jelenti a kezdetet, úgy a
hitre jutott, megváltott életünknek is van
kezdete. Ezt a kezdetet az újjászületéshez
hasonlítja Jézus: „…ha valaki nem születik
víztôl és Lélektôl, nem mehet be az Isten országá-
ba.“ (Jn 3,5) Ahhoz pedig, hogy a Szentlélek
Isten eltöltsön bennünket meg kell üresíteni
magunkat. Minden emberi tapasztalatot, böl-
csességet, vágyat félre kell tennünk, mert
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Igehirdetés
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HÚSVÉTJA

nem lehet új bort régi tömlôbe tölteni, mert
akkor szétreped, „a bor is kiömlik, a tömlô is
elpusztul; hanem az új bort új tömlôbe töltik, és
akkor mindkettô megmarad“ (Mt 9,17).

Véget ért a nagyböjti idôszak, most már a
feltámadást ünnepeljük, de az a megüresítés,
amely ezt az elmúlt idôszakot jellemezte, nem
érhet véget. Minden nap meg kell üresítenünk
magunkat. Minden nap meg kell nyitni szívün-
ket a Szentlélek elôtt. Minden nap azon az
úton kell járnunk, amelyet Jézus mutatott
nekünk. 

A feltámadott Krisztus Galileába hívta tanít-
ványait. Arra a vidékre, ahol annak idején min-
den elkezdôdött. A tanítványok pedig elmen-
tek „…ahova Jézus rendelte ôket. Amikor meg-
látták ôt, leborultak elôtte…“ (16-17) Jézus pe-

dig feltárta elôttük küldetésüket, hogy tegye-
nek tanítvánnyá minden népet, kereszteljék
meg ôket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe
és tanítsák ôket arra, hogy megtartsák min-
dazt, amit tanított nekik (18-20). A tanítvá-
nyok életében ez a nap egy új kezdetet jelen-
tett: a Szentlélek áldásával megújult életük
kezdetét.

Húsvét ünnepén az Ige döntésre hív ben-
nünket, Testvéreim. Meghalljuk-e Jézus hívó
szavát? Képesek vagyunk-e megüresítve ma-
gunkat egy új kezdet részesei lenni? Akarunk-
e azon az úton járni, amelyet ô már bejárt elôt-
tünk és amelyen vezet bennünket?

Halljuk meg Jézus hívó szavát: „Ha valaki
énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye
fel a keresztjét, és kövessen engem.“ (Mk 8,34)
Ámen.

Jártam Veled Galileában,
Láttam a sok-sok, nagy csodát.
S követtelek, bár süllyedezve,

Örvénylô hullámokon át.

S mikor szóltál: „Szeretsz-e engem“,
Könnyektôl vérzett a szemem,

Úgy fogadkoztam, hogy szeretlek,
Én Uram és én Istenem!

Ott ujjongtam Virágvasárnap
Királyi köntösöd megett,

Hallottam a „hozsanna“-zengést,
Hallottam a „feszítsd meg“-et.

Gyötrôdtem a Gecsemánéban,
Virrasztva a bús holnapot,

S jaj, elszunnyadtam, mint a gyermek,
Amikor Júdás eladott.

Követtelek nagy eltökélve,
Hogy véremmel megváltalak,
S mielôtt a kakas szólt volna:
Háromszor megtagadtalak.

Kísértelek a Golgotára,
S mikor nagy lelked elhagyott,
Azt hittem az Isten Fiáról:
Csak ember ô is, csak halott.

S ma, Húsvét hajnalán a lelkem 
Örök bizonyság forrja át:
Látom a sírt csodás-üresnek,
És hallom az Élet szavát.

És nincs már kétség a szívemben,
Hogy Jézus él, hogy nem halott!
És hirdetem, amíg csak élek:
Feltámadott! Feltámadott!
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VASÁRNAP 900-1000 Úrnapi istentiszteleteinket az evangélikus templomban tartjuk. 
Minden hónap utolsó vasárnapján, illetve ünnepeinken úrvacsorás 
istentiszteletünk van.

900-1000 Az úrnapi istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentisztelet is 
tartunk az óvodás és alsós korosztálynak az evangélikus gyülekezeti 
teremben.

1030-1130 A nagytarcsai szórványunkban minden hónap elsô és harmadik vasár-
napján tartjuk istentiszteleteinket a római katolikus templomban. 
Úrvacsorás alkalmat Karácsony-, Húsvét- és Pünkösd második napján 
tartunk.

HÉTFÔ 800-1150 Hittan a felsô osztályos tanulóknak a Mátyás Király Általános 
Iskolában. Az iskolai órarendbe ágyazva tarthatjuk óráinkat, de sajnos 
csak kétheti rendszerességgel.

KEDD 830-1000 Bibliaóra a Lelkészi Hivatalban.
1515-1630 Hittan az óvodásoknak két csoportban. Az elsô csoportnak a Kacsóh P.

utcai Nefelejcs óvodában, a második csoportnak pedig 1600-tól a Laki 
utcai Kéknefelejcs óvodában tartjuk.

1730-1930 Focimisszió. A Sportcsarnok mûfüves pályáján tartjuk alkalmunkat, 
amely lehetôséget ad a mozgás mellett, hogy szülôk és gyermekek, 
nagyszülôk és unokák együtt élvezzék az összetartozás és a játék 
örömét. Mivel a pályáért bérleti díjat kell fizetnünk, ezért külön 
focimissziós adományokat gyûjtünk.

1800-2000 Minden hónap utolsó keddjén Presbiteri ülést tartunk a Lelkészi 
Hivatalban.

SZERDA 800-1150 Hittan az alsó osztályos tanulóknak a Mátyás Király Általános 
Iskolában. Az iskolai órarendbe ágyazva tarthatjuk óráinkat heti rend-
szerességgel. 

1630-1730 A Lelkészi Hivatalban tartott ifjúsági alkalmunkat elsôsorban a konfir-
mált ( 14 évet betöltött) fiataljainknak szervezzük, de 
szívesen látjuk a fiatalabb korosztályt is.

1700-1800 Minden hónap harmadik szerdáján Szolgáló imaközösség tartunk a 
Lelkészi Hivatalban. Erre az alkalmunkra gyülekezetünk 
azon tagjait várjuk, akik aktív szolgálatot végeznek közöttünk.

PÉNTEK 1615-1715 Konfirmációi elôkészítô tartunk a 14 éves korosztály számára a 
Lelkészi hivatalban. 

1715-1800 Közös imaórára adunk lehetôséget minden pénteken a Lelkészi 
Hivatalban. Közös csendességünkben családjainkért, gyülekeze-
tünkért, nemzetünkért mondunk imát.

1800-1900 Bibliakör a Lelkészi hivatalban.

SZOMBAT 1000-1200 Évente 6 alkalommal szervezünk Bibliaiskolát a Lelkészi Hivatalban, 
amelynek keretén belül biblia- és hitismeretünket mélyíthetjük el.

1000-1200 Minden hónap páratlan szombatján és páros vasárnapján gyülekezeti 
zenekarunk, a Hajnalcsillag próbáit tartjuk. Szeretettel hívjuk és vár-
juk a zenélni- vagy énekelni tudó gyülekezeti tagjainkat!

7

Gyülekezeti alkalmaink 

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
– SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK TESTVÉREINKET! –
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Gyülekezeti alkalmaink

8

Április 5. NAGYCSÜTÖRTÖK – A bibliai úrvacsorai asztalközösséget elevenítjük fel az 
ünnepi istentiszteletünk keretén belül. Kezdése: 1800. Helyszíne: az evangélikus 
gyülekezeti terem. 

Április 6. NAGYPÉNTEK – Ünnepi istentisztelet. Kezdése: 1800. Helyszíne: az evangélikus 
gyülekezeti terem. 

Április 8. HÚSVÉT – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával. Igét hirdet: Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor. Kezdése: 900. Helyszíne: az evangélikus templom. 

Április 9. HÚSVÉT – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával. Igét hirdet: Nagy Gyula lelkipász-
tor. Kezdése: 900. Helyszíne: az evangélikus templom. 

Április 14. KÖZÖSSÉGI SZEMÉTGYÛJTÉS – Az önkormányzat hagyományos szemét-
gyûjtési akciójában veszünk részt. A szemétgyûjtés kezdete: 800, a kijelölt 
helyszínrôl késôbb adunk felvilágosítást.

Április 15. ÚRNAPI ISTENTISZTELET – Vendég igehirdetô: Cseri Kálmán, a Budapest-
Pasaréti Gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora. Utána szeretetvendégséggel vár-
juk testvéreinket.

Április 15. „TAVASZI HADJÁRAT“ – Családi nap az 1848-49. szabadságharc emlékére. A 
Mikecz Kálmán Honvéd- és Huszár Hagyományôrzô Egyesületet látogatjuk meg 
Tökölön. Megismerkedhetünk a huszárélet mellett a huszárvirtussal, valamint 
hagyományos huszárfegyverekkel és -felszereléssel. Az utazást személygépko-
csikkal oldjuk meg. Közösen szeretetvendégséggel készülünk erre az alkalomra. 
Érkezés: 1500-ra. Az Egyesület címe: v. Kiss László huszárkapitány, 2316 Tököl, 
Csépi út 20. mobil: 06/20-341 4521.

Április 24. AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS – A meglátogatandó szeretetintézmény számára 
száraztésztát készítünk közösen a délelôtti Bibliaóra után a Lelkészi Hivatalban.

Április 29. REFORMÁTUS SZERETETINTÉZMÉNY-LÁTOGATÁS – Hagyományos 
tavaszi diakóniai szolgálatunk, melynek keretén belül egy-egy református 
szeretetintézmény számára adományokat gyûjtünk és készítünk, majd elvisszük 
ezen a délutánon. A helyszínrôl és az indulás idôpontjáról késôbb adunk felvilá-
gosítást.

Márjus 4-5.PRESBITERI LELKIGYAKORLAT – Hagyományteremtô szándékkal szervez-
zük meg presbitereink számára ezt a közös kirándulással egybekötött lelkigyakor-
latot. Egymás jobb megismerése mellett a közös szolgálat teszi szükségessé az 
ilyen együttléteket, lelkigyakorlatokat. Idén a Galyatetôn található református 
üdülôbe megyünk. A részletekrôl a presbiterek külön kapnak tájékoztatást.

Május 6. ÉDESANYÁK VASÁRNAPJA – Az ünnepi istentisztelet keretén belül köszöntjük 
meg gyülekezetünk tagjait.

Május 13. AZ EGYHÁZI ÉNEK ÉS ZENE VASÁRNAPJA – Zenés bizonyságtétellel egy-
bekötött ünnepi istentisztelet.

Május 18. KONFIRMÁCIÓI VIZSGA – Konfirmandusaink a presbitérium elôtt tesznek 
bizonyságot felkészülésükrôl, tudásukról. Kezdési idôpont: 1800, helyszíne: 
Lelkészi Hivatal.

KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
2012. ÁPRILIS–MÁJUS
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Május 19. KIRÁNDULÁS ÉS SZALONNASÜTÉS AZ IFJÚSÁGGAL – Közös kikapcsolódás 
a fiatalokkal.

Május 20. A MAGYAR REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJA – Ünnepi istentisztelet.

Május 23-25. PÜNKÖSDI EVANGELIZÁCIÓS HÉT – Három este három vendégigehirdetô 
szolgál közöttünk. Szerdán: Kassai Gyula felvidéki lelkipásztor. Csütörtökön: 
Baranka György nagytarcsai evangélikus lelkipásztor. Péntek: Fónagy Miklós volt 
csömöri lelkipásztor. 

Május 27-28. PÜNKÖSD – Ünnepi istentiszteletek úrvacsorával. Az ünnep második napján 
konfirmandusaink ünnepélyes bizonyságtételt tesznek gyülekezetünk színe elôtt, 
és részesülnek az úrvacsora sákramentumában.

Május 5. KERESZTYÉN HÁZASPÁROK ÚTJA – Ökumenikus szervezésü kirándulás há-
zaspárok számára. Helyszín: Óbudavár. Költség: 4000,-Ft/fô (ami tartalmazza az 
útiköltséget, a belépôk árait és az ebédet).

Gyülekezeti alkalmaink

9

GYÜLEKEZETI
NYÁRI TÁBOR

2012. JÚLIUS 19–23.

A tavalyi sikeren felbuzdulva ismét megszervezzük nyári táborunkat! Gyülekezeti alkalmunk
elsôdleges célja, hogy a családok közösen kikapcsolódva (!) jobban megismerjék egymást, és
ezáltal erôsödjön gyülekezetünk közössége. A kicsiktôl a nagyszülôkig mindenkit hívunk és
várunk erre a közös élményre. Az alábbiak szerint kezd formálódni a nyári táborunk:

Idôpont: 2012. július 19-23. Öt nap, négy éjszaka.
Helyszín: Ricsováry Major, Lajosmizse (http://www.ricsovary.hu/). A helyszín Csömörtôl 85

km, és kb. 50 perc autóval. A Major térítésmentesen biztosít számunkra: salakos teniszpályát,
úszómedencét, csocsót, ping-pongot, szaunát, íjászatot, biliárdot, strand- és focipályát. 

Árak:
Étkezés: reggeli: 500,- Ebéd: 1.500,- Vacsora: 1.500,- Ft. Az étkezéseket családokra lebontva

fogjuk megrendelni az egyéni igények szerint. 
Szállás: 4.000,-/fô/éj.
Engedmény az árakból: 2 éves korig ingyenes. 2-14 éves korig 50%. Nyugdíjas kedvezmény:

10%. Lehetôség van sátorozásra is, amely további kedvezményt jelent, errôl személyesen
tudunk részletes felvilágosítást adni.

Utazás, útiköltség: személyes egyeztetés alapján egyénileg megoldott. 

A SZÁLLÁSHELY LEFOGLALÁSA ÉS AZ ELÔLEG MEGFIZETÉSE MIATT

A CSALÁDOK JELENTKEZÉSÉT ÁPRILIS 29-IG VÁRJUK!

Lehetôség van támogatást kérni gyülekezetünktôl, amelyet a lelkipásztor felé írásban kérnénk
jelezni. Bôvebb felvilágosítás kérhetô a 06/30-488-8780-as telefonszámon,

vagy az esztergalyelod@gmail.com e-mailen.
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IFJÚSÁGI ALKALOM – PALACSINTASÜTÉS

Gyülekezeti életünk képekben...

10

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
2012. JANUÁR 16–21
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Gyülekezeti életünk képekben...

11

GYÜLEKEZETI KORCSOLYÁZÁS
A CSÖMÖRI TAVON
2012. FEBRUÁR 18.
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Gyülekezeti életünk képekben...

VÉGET ÉRT GYÜLEKEZETI
BIBLIÁNK EGY ÉVES KÖRÚTJA

2011. MÁRCIUS 11 – 2012. MÁRCIUS 11.
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Gyülekezeti életünk képekben...
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Gyülekezeti életünk képekben...
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Gyülekezeti életünk képekben...
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Gyülekezeti életünk képekben...
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Gyülekezeti életünk képekben...
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TÁJÉKOZTATJUK ÉS

EGYBEN

BÁTORÍTJUK

TESTVÉREINKET,

HOGY 

GYÜLEKEZETI

BIBLIÁNK TOVÁBB-

RA IS HAZAVIHETÔ.

VÁRJUK AZON

CSALÁDOK JELENT-

KEZÉSÉT, AKIK MÉG

NEM VITTÉK HAZA

KÖZÖS

SZENTÍRÁSUNKAT.

VENDÉGEINK VOLTAK
A LÓNYAI UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

10/C OSZTÁLYOS TANULÓI
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Pinker, a csavargó Pinker, aki ugy szakadt ide
Magyarországba és akit minden utcagyerek
ismert a városliget környékén, nagyszombaton
este megvette az öreg Reinwurm hentes-
üzletében azt az öt krajcár ára császárhust és
két krajcár ára kenyeret, amit már korán
délelôtt elhatározott s megkörvonalozott a
maga számára.

Vett volna ô többet is igen szívesen, mert
éppen nem volt fukar ember, de csak ennyit
vett mégis, mert mindössze hét krajcárja volt
és az öreg Reinwurm jó ember, nyájasan
elbeszélget, de hitelbe nem ad. Fôképen
Pinkernek nem.

Megvette, beletette a zsebébe és nekivágott
a fasornak, hogy visszamenjen a ligetbe, a
szokott padra, amit ô ugy magában a lakásának
nevezett. Utközben persze sokat kellett dis-
putálnia a zsebben levô hussal s kenyérrel,
mert azok egyre másra biztatták, sürgették,
hogy fölösleges várnia, amíg hazaér – de Pinker
kemény legény volt, hát azt tette, hogy másra
gondolt és csak lépegetett, csak billegett, amíg
végre leroskadhatott a tulajdon padjára.

Már akkor jó sötét volt és a ligetben nem járt
senki. Akinek talán szándéka lett volna is, azt
lebeszélte volna arról a lombosodó fák közt

bujkáló, levélzizegtetô, hûvös szél. De külön-
ben is: nagyszombaton elég látnivaló akad a
városban, kinek jutna eszébe a nyirkos, félig
kopasz földet nézni?

Pinker elkezdett enni. És amire ugy igazában
elkezdte volna, már a végére is jutott. Akkor
egyet sóhajtott, amint szokta – mert már igen
gyakran járt úgy –, hátrahajlott és lecsukta a
szemét. Gondolkozott. Így szokta – az idejét
tölteni: elgondolta, hogy most ezt meg azt
lehetne tenni és azért ennyit meg annyit
lehetne kapni, de nem lehet, mert mindenütt
azt mondják neki, hogy különb embert is
tudnak kapni, mint ô.

Azután a másnapi programját kezdte építget-
ni és még el is mosolyodott arra a gondolatra,
hogy hiszen holnap husvétvasárnap lesz, a
templomban csak ugy szorong majd az ember
és ennélfogva ott jó meleg is lesz. És különben
ugy is látszik, hogy holnap szép derült idôt
lehet várni.

- No ha így van, hát igen jól van! – mondta
Pinker hangosan önmagának, azzal hanyatt-
feküdt a padon, a két karját a feje alá tette és
elhatározta, hogy alszik. Alszik, amíg a szép, a
dicsô husvétvasárnap rá nem virrad.

A szél egyre hûvösebb lett és Pinker egyetlen

CHOLNOKY LÁSZLÓ

HÚSVÉTI TITOK

18

Húsvéti titok

A március 15-i ünnepi istentiszteletünk keretén belül vitéz Mikecz András és Mikecz Máté
testvéreink vették át gyülekezetünk nevében Deák Ferencz fôgondnok úr és családja által
adományozott kültéri nemzeti lobogót.

GYÜLEKEZETÜNK
KÜLTÉRI NEMZETI LOBOGÓJA
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Húsvéti titok

tagját nem mozdította egy hajszálnyira sem,
nehogy még jobban fázzék. Ha a mellét egy-egy
sóhajtás meg nem emelte volna, ha a szemébôl
egykét könnycsepp nem pottyant volna a pad
rôtbarna deszkájára, akárki azt hihette volna,
hogy halott ember fekszik ott a didergô fák
alatt.

Pinker szívére, mielôtt elaludt, valami ret-
tenetesen nagy, koromfekete szomoruság
nehezedett. De aztán csak elaludt mégis.

Reggel, amikor felébredt, bizonyosan tudta,
hogy sokat és színeset álmodott. Ma valaki
valami igen dicsôt, pompásat ígért neki. Már
nem emlékezett az álmára, de a szívében ott
maradt a meggyôzôdés:

- Jó lesz, nagyon jó lesz! Óh de pompás is lesz
azután!

Hanem amikor fel akart emelkedni, a gondo-
latok ijedten szétrebbentek, mert azt kellett
tapasztalnia, hogy a pad nem ereszti. Hogy
valahányszor a fejét emeli, az mindannyiszor
visszaesik a kemény deszkára. És amikor végül
mégis a lábára tudott állni, akkor meg az ég
hirtelen világos-pirosra vált és a levegôben
apró, lángvörös meg violaszinü és sötétzöld
karikák keringtek.

Pinker megcsóválta a fejét. Nem értette a dol-
got. Mert azt már elfelejtette, hogy sem
csütörtökön, sem pénteken nem evett, mert
csak szombaton kapott néhány krajcárt a járó-
kelôktôl.

- Ez is bizonyára az Isten ujabb csodája – sut-
togta. – Hiszen ma husvét vasárnap van és ez a
csodák ideje! De majd meglátjuk, mi lesz
belôle!

Bevánszorgott a városba és beült az egyik
plébánia templomba. Az utcán már sokan jártak
s mindenkinek az arcán már ott ült a rózsaszinü
tavasz és mindenkinek szemébôl kimosolygott
az élet, a tarka, a reményekkel telt élet.
Különösen az asszonyok szeme fénylett, de
Pinker csak zagyván, zavarosan látta a járó-
kelôket mintha álmában látta volna ôket. És a
tarka tömeg felett lebegô harangzúgás túlvilág-
ról jövô muzsika volt Pinker fülében.

A templomban még kevesen voltak. Egy-egy
vénasszony gubbasztott itt-ott a padokban és
hang sem kelt egyéb a sekrestyésnek, Tata
Nándor nyugalomba vonult tímármesternek
lépésein kívül, aki némi, teljesen fölösleges
igazítást végzett a templomban.

Ez volt az utolsó, amit Pinker még hallott.

Mert aztán megint elszundított. A feje elôrebic-
cent; még szerencse, hogy a két kezét oda tudta
kapni alája. Az öreg nénikék odanéztek feléje és
azt gondolták magukban:

- Jó ember. Derék, istenes ember!
Amikor a templom harangja megkondult és a

hang megrázta a tornyot meg a belsô csön-
dességet – a nép elkezdett betódulni a padok
közé. A levegô egyre nehezebb, sûrûbb lett és
amikor a pap kilépett, felment az oltár lépcsôjén
és felmutatta a csillogó monstranciát, már nem
volt egyetlen talpalatnyi szabad tér a kockás
köveken.

- Feltámadott Jézus e napon!...
Pinker fülében zagyva, mézédes hangok ker-

getôztek, de ô már nem tudta, hogy hol van és
mi az a zengés, ami körülveszi. És végül már
nem is hallott semmit. A homloka nagyon forró
volt és csak ezért érezte meg ezt is, hagy a keze
lassankint jéghidegre válik.

Valami pápaszemes bácsika ült mellette. Az
gyakran nézett a mozdulatlan emberre, de
aztán gyorsan visszakapta a tekintetét az oltár
fölött álló, bíborpalástos istenemberre és a
kezében levô csillogó keresztre és azt gondolta
magában, hogy ô nem avatkozhatik bele senki
dolgába s hogy különben is jó lesz már menni,
mert amire a vége felé jár és bizony még
összenyomják a nagy tolongásban.

A mise véget ért és Tata bácsi, a sekrestyés
elkezdte oltogatni a gyertyákat.

Néhány konok vénasszony még ott maradt a
padokban, de aztán ôk is szállingóztak kifelé,
hogy otthon elmondhassák reszketeg, rajongó
hangon: – Szép volt, nagyon szép volt!

Csak egy férfi nem mozdult. Ott ült most is, a
fejét a két kezére hajtva. A sekrestyés még várt
egy darabig, de aztán, mivel végre neki is csak
kell ebédelni, odament hozzá és megrázta. De
az ember nem mozdult.

Tata bácsi akkor megfogta a kezét s a szegény
öregnek szinte megállt a szivverése. Mert a
templomi ember keze jéghideg és merev volt.

- Uram isten, miért teszel ilyent éppen szent
husvét vasárnapján! – sóhajtotta a sekrestyés
és körülnézett tanácstalanul. A tekintete
véletlenül odaesett az oltár fölött álló bíbor-
palástos alakra. És az az alak lemosolygott a
sekrestyésre. Melegen és biztatón, mint az, aki
azt mondja:

- Ne félj! Tudom, mit cselekszem!
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Minden úrvacsora alkalmával tapasztalják a
Testvérek, hogy a Lélektôl indítva egy-egy
Igét is kapnak személyre szólóan a kenyér és
a bor mellé. Régóta szeretném, hogy az
elhangzott Igét leírt formában is elvihessék az
úrvacsora kegyelmi ajándékában részesülôk.
Az Úr rávilágított arra, hogy ezt a szolgálatot
együtt végezzem a Bibliát rendszeresen olva-
só gyülekezeti tagokkal.

A napi Ige olvasása során valamennyien
átéljük azt a csodát, hogy a Lélek megszólít
bennünket egy-egy igeverssel. Ezt az igever-
set, igei üzenetet adnánk mi tovább gyüle-
kezetünk egy másik tagjának az elôre kiosztott
üres igéskártyákon.

Azért lélektôl-lélekig, mert a Szentlélek
Isten az Igén keresztül összekapcsol bennün-
ket egymással – akár egy olyan gyülekezeti
taggal, akivel annak elôtte még nem is beszél-
tem vagy még a nevét sem tudom.

Az elkészített igéskártyákat minden úrva-
csorás istentisztelet elôtt odaadjuk a lelkipász-
tornak, aki az úrvacsora vétele alatt azt felol-
vasva átadja a gyülekezet tagjainak.

Aki részt szeretne venni ebben a szolgálat-
ban, annak az alábbiakban néhány praktikus
jótanácsot adunk az igéskártyák megírásához:

1. Mindig imádsággal kezdjük a Biblia-ol-

vasást, kérjük Isten Szentlelkét, hogy nyissa
meg szívünket az Ige elôtt.

2. Igéket választhatunk a napi igeszakasz
alapján is, de ha a Lélek indít, más bibliai
könyvbôl is vehetjük.

3. Ne írjunk hosszú verseket, lehetôleg a
lényeget emeljük ki.

4. Igyekezzünk úgy írni, hogy az Ige el-
férjen a kártya egyik oldalán.

5. Mindig tegyük idézôjelbe a választott
verset („…“), mert ez jelzi, hogy szó szerint
idézünk.

6. Mindig jelezzük az idézett vers végén
annak megtalálási igehelyét, pl: (Mt 19,26). A
bibliai könyvek neveinek rövidítésére és
idézési módjára az újfordítású Bibliánk végén,
a Függelékben találunk útmutatást.

7. Ha nem pont a mondat elején kezdôdik
az üzenet, akkor három ponttal kezdjük, pl.
„…Istennél minden lehetséges.“ (Mt 19,26)

8. Ugyan így, ha nem pont a mondat vé-
gén fejezôdik be az üzenet, akkor három pont-
tal zárjuk, pl: „Ô bûnhôdött, hogy nekünk
békességünk legyen…“ (Ézs 53,5)

9. És végül igyekezzünk úgy írni, hogy
ne okozzon nehézséget az elolvasása.

Szeretettel: Esztergály Elôd Gábor 
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