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Pünkösd

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna ôket, ezt kérdezték Pétertôl

és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?“ Péter így válaszolt:

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében,

bûneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az

ígéret és gyermekeiteké, sôt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív

magának az Úr, a mi Istenünk.“ Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így

kérlelte ôket: „Szabaduljatok meg végre ettôl az elfajult nemzedéktôl!“ Akik pedig

hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer

lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanítás-

ban, a közösségben, a kenyér

megtörésében és az imádkozás-

ban. Félelem támadt minden

lélekben, és az apostolok által sok

csoda és jel történt. Mindazok

pedig, akik hittek, együtt voltak, és

mindenük közös volt. Vagyonukat

és javaikat eladták, szétosztották

mindenkinek: ahogyan éppen

szükség volt rá. Napról napra áll-

hatatosan, egy szívvel, egy lélekkel

voltak a templomban, és amikor

házanként megtörték a kenyeret,

örömmel és tiszta szívvel részesül-

tek az ételben; dicsérték az Istent,

és kedvelte ôket az egész nép. Az

Úr pedig napról napra növelte a

gyülekezetet az üdvözülôkkel.

(ApCsel 2,37-47)

...kedvelte ôket

az egész nép.
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Köszöntés

2

Pünkösd ünnepét – a Szentlélek kitöltetése
mellett – az egyház megalakulásaként tartjuk
számon. Ötven nappal Jézus feltámadása után
„mintegy háromezer lélek csatlakozott“ (Ap-
Csel 2,41) a tanítványokhoz. Elindult egy folya-
mat, amely még napjainkban sem állt meg. Bár
a keresztyénség bölcsôjeként számon tartott
Európában csökkenô tendenciák érvényesül-
nek, Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában
tömegesen keresztelkednek meg, és térnek át a
keresztyén hitre. Néhány éve egy dél-afrikai
lelkipásztor elôadásában hallottam, hogy Afri-
kában naponta tízezrek csatlakoznak az egy-
házhoz.

Sajnos Magyarországon nem az afrikai, hanem
az európai tendenciák figyelhetôek meg. Látva
a statisztikákat, az elôre vetített prognózisokat,
kevés reménye marad az embernek, amikor
gyülekezetépítésrôl beszél. Mi pedig – Csömö-
rön és Nagytarcsán – éppen a gyülekezetépítés
folyamatában vagyunk. A kételkedôk, a számok
bûvöletében élôk joggal szegezhetnék nekünk a
kérdést: van-e értelme templomépítésrôl álmo-
dozni? Kik fogják majd megtölteni és fenntar-
tani azt? Annyi gondja és baja van a ma embe-
rének, nincsen sem pénze, sem energiája arra,
hogy Istennel és az Ô egyházával foglalkozzon,
van-e értelme bármilyen erôfeszítésnek is?

Súlyos kérdések ezek, amelyek választ várná-
nak. Mit mondhatnánk? A magunk részérôl
„csak“ annyit: ha Isten úgy akarja, akkor lesz
Csömörön református anyagyülekezet temp-
lommal, gyülekezeti házzal és parókiával.

Mi táplálja a hitemet és a reményemet? Az
elsô pünkösd tapasztalata! 

Ott van tizenegy tanítvány, akik – a Szentlélek
keresztségében részesülve – bátran hirdetik Jé-
zus örömhírét. Pártusok, médek, elámiták, zsi-
dók, prozeliták, krétaiak, arabok (ApCsel 2,9kk)
és még ki tudja hányféle ember hallgatta akkor
szavukat. Olyanok, akik nemcsak eltérô kultú-
rát képviseltek, hanem egyik-másik még ellen-
sége is volt a zsidó népnek. Egy külsô szemlélô
számára elképzelhetetlen, hogy egy ilyen ve-
gyes társaság gyülekezetet alkosson. Péter ige-
hirdetésének hatására mégis mintegy három-
ezer lélek csatlakozott Krisztushoz. 

Tudjuk, hogy nem Péter szónoki képességé-

nek volt mindez köszönhetô. Nem az emberi
bölcsesség, a logikus érvelés gyôzte meg az
embereket. A Szentlélek Isten formálta ki ben-
nük a hitet. Isten népét a Lélek hívja el, és az
egyházat a Lélek munkálja. 

Ez igaz a mi gyülekezetünkre nézve is. Sokan
vagyunk, sokféle családi és lelki háttérrel ér-
keztünk. Egyéni örökségeink beépülnek és
feloldódnak gyülekezeti közösségünkben, hogy
egy új jöjjön létre az élô Ige által, Isten tetszése
szerint. 

Amikor gyülekezetépítésrôl beszélünk, akkor
nincs szükségünk statisztikákra, amelyek hol
bátorítanak, hol kétségekkel töltenek el. Nincs
szükségünk a logika és az emberi bölcsesség
beszûkítô jelenlétére sem. Nekünk egyedül az
Úrra kell figyelnünk. Mi az Ô akarata, mi az, ami
jó és Neki tetszô. 

Hosszú út áll még elôttünk. Ahhoz, hogy a
kijelölt úton végighaladhassunk, hogy megépít-
sük gyülekezeti otthonunkat, templomunkat,
lelkészlakásunkat, ahhoz egyedül az Úrra kell
figyelnünk. Egy pillanatra sem szabad levenni
Róla a tekintetünket. Legyen szó gyülekezeti
otthonunk helyének kiválasztásáról, templo-
munk méretérôl, az építkezés ütemérôl vagy az
anyagi forrásokról. Kitartó imádsággal kell aktí-
van részt vállalnunk gyülekezetünk életében.

Kitartóan, ahogyan az elsô gyülekezet is tette
(ApCsel 2,42). Bármi történik is az életünkben
– legyünk fáradtak vagy kedvtelenek –, soha se
mondjunk le a gyülekezeti közösségben való
részvételrôl. Szívvel-lélekkel vegyünk részt a
vasárnapi istentiszteleteken, a hétközi alkalma-
kon, az imaközösségeken és minden más
együttlétünkön. Gyülekezeti közösségünk ere-
je és jövôje múlik azon, ki mennyire vesz részt
a közös küldetésben, ki milyen odaadással végzi
az Úrtól kapott szolgálatát.

Ha az egyéni érdekeinket félre tudjuk tenni és
csak az Úrra figyelünk, betöltve a szeretet
parancsát, akkor Isten áldása megsokasodik úgy
az egyéni, mint a gyülekezeti életünkön. A Lé-
lek által pedig, ahogyan egykor az ôsgyülekezet
életében, a mi életünkben is élôvé válik az Ige:
„Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet

az üdvözülôkkel.“ (ApCsel 2,47)
ÚGY LEGYEN!

KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
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Pünkösd

RÉGI MAGYAR ÁLDÁS

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt

Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.

Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz karod

A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed

Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedôknek.

Légy te áldott találkozás
Minden téged keresônek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bûnöd, vétked.

Hiszen Aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Ôrizzen hát ez az áldás
Fájdalomban, szenvedésben.

Örömödben, bánatodban,
Bûnök közti kísértésben.

Ôrizze meg tisztaságod,
Ôrizze meg kedvességed.

Ôrizzen meg Önmagadnak,
És a Téged szeretôknek.

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás

Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha

Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya

Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...

De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,

S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik

És felzúg Istenéhez:
Betelt az idô!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erôsebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr – kimondja!

DSIDA JENÔ

PÜNKÖSDI VÁRAKOZÁS
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Sándor György humorista neve talán min-
dannyiunk számára ismerôs. Ô azon kevés
humorista közé tartozik, aki ôszinte alázattal
és kellô intelligenciával tudja a humor
eszközével az élet nagy kérdéseit fejtegetni.
Talán emlékezünk arra a jelenetére, amikor
Budapesten a November 7. téren – ami a mai
Oktogonnak felel meg – egy szabásmintát
térképként használva embereket szólított
meg, hogy igazítsák útba, mert nem találja a
„Majtényi Frigyes utcát“. Az egyik segítôkész
járókelô nagy komolyan elkezdte kisilabizálni a
különbözô színû szaggatott vonalak és számok
között Budapest tereit és utcáit. Teljes jóindu-
lattal igyekezett az „eltévedt turistát“ útba
igazítani, és talán éppen ez lett a veszte. Nem
tudta megkülönböztetni a szabásmintát az
igazi térképtôl, s ezért a tréfa áldozata lett. 

Ahogyan felidézôdnek ezek a képek, persze
elmosolyodunk mások naivitásán. Valójában
azonban egy örökérvényû tapasztalatra világí-
tott rá a humorista: az ember az igazság-
keresése közben – bármilyen jóindulattal teszi
is azt –, könnyen tévútra juthat. Könnyen elhi-
heti a hamisról, hogy igaz, az igazról pedig,
hogy hamis. 

Ez egy ártalmatlan vicc volt több mint húsz

évvel ezelôtt, de ha jobban belegondolunk
napjaink információs világában ez a jelenség
hatványozottan jelen van. Annyi információt
kapunk a televízión, az újságokon és az inter-
neten keresztül, hogy elbizonytalanodunk, mi
az igaz és mi nem. Az Istent keresô embert
sem kerüli el ez a csapdahelyzet. Szeretnénk
felfedezni, meglátni, megtapasztalni Isten
jelenlétét az életünkben és nem mindig olyan
eszköz kerül a kezünkbe – bár azt hihetjük
róla, hogy megfelelô – amely segít ebben. Úgy
is mondhatnánk, hogy nem egy esetben
térkép helyett szabásmintát nézünk és azon
keressük Isten ajándékait az életünkben. 

A mai alapigénkben Pál apostol a lényegre
mutat rá: hogyan ismerhetô meg valóságosan
Isten jelenléte és az Ô ajándékai az életünk-
ben.

Így fogalmaz Pál az igében: „Mi pedig nem a
világ lelkét kaptuk, hanem az Istenbôl való
Lelket, hogy MEGISMERJÜK mindazt, amit
Isten ajándékozott nekünk.“ (12) – A „megis-
merés“ az egyik kulcsszó ebben a mondatban. 

Isten engedi és lehetôséget is ad arra, hogy
megismerjük ôt, és megismerjük mindazt,
amit – gondviselô Atyaként – nekünk

Igehirdetés

4

„Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenbôl való
Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott

nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességbôl tanult
szavakkal, hanem a Lélektôl jött tanítással, a lelki dolgokat a

lelki embereknek magyarázva.“ 1Kor 2,12-13

Lélekbôl,

lelkesen...
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ajándékoz. Ez az örök isteni igazság ott van
kimondva-kimondatlanul minden emberi
szívben. Ezért van az, hogy bárhol is éljen az
ember ezen a világon, bármilyen is legyen a
bôrszíne, bármilyen kultúrában is nevelked-
jék, mindenki keresi az életében az Úr jelen-
létét. Az ember szívébe van rekesztve az
Isten-keresés örök vágya! 

Az alapigében ott van a megismerés legfôbb
és egyetlen eszköze is: „az Istenbôl való
Lélek“. Az, Akirôl Jézus így szólt a tanítványai
elôtt: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én
nevemben küld az Atya, ô tanít majd meg titeket
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én
mondtam nektek.“ (Jn 14,26)

A Szentlélek kitöltetésének ünnepe, Pün-
kösd üzenete éppen ezért az egyik legnagyobb
kegyelmi ajándékról szól, amit Isten elhívottai
kaphatnak. Mert nem csupán a vágy adatott
meg, hanem a lehetôség is, hogy valóságosan
megismerjük a mindenség Teremtôjét a Lélek
által. Ezt a lehetôséget, ezt a kegyelmi aján-
dékot pedig Jézusnak köszönhetjük. 

A Szentlélek nem csupán abban segít, hogy
felismerjem Isten jelenvalóságát az életem-
ben. Hogy átéljem azokat a kegyelmi ajándé-
kokat, amelyekben nap, mint nap részeltet az
Atya Isten egyszülött Fia érdeméért. A
Szentlélek segít mindezt a hitbizonyosságot,
hittapasztalatot tovább adni, embertársaim
felé közvetíteni. Így fogalmazza meg ezt Pál az
alapigében: „Ezeket hirdetjük is, de nem emberi
bölcsességbôl tanult szavakkal, hanem a Lélektôl
jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki emberek-
nek magyarázva.“ (13) 

Pál apostol – egyszerû sátorkészítô létére –
a Lélek erejével tesz bizonyságot azokról az
isteni ajándékokról, amelyeket élete során
megtapasztalt, a Lélek által. 

Hozzánk is szól az Ige. Ha mi is szeretnénk
meglátni életünkben Isten ajándékait. Ha mi is
szeretnénk megtapasztalni a jelenvaló Krisz-
tus csodáját. Ha mi is szeretnénk mindezekrôl
a csodákról hálaadással és örömmel bizonysá-
got tenni a világ elôtt, akkor nekünk is a
Szentlélek Istenre van szükségünk. Mert Ô
az, Aki a halott betût élôvé teszi (2Kor 3,6),
Aki a kimondott szót megtölti igazsággal (Mt
10,20).

Istenkeresésünk és -megismerésünk folya-
matában a Lélek nélkül olyanok lennénk, mint
az a „jóindulatú járókelô“, aki a szabásminta
vonalai alapján próbálja meg felismerni
Budapest tereit és utcáit. Azt gondolja, tudja
mirôl beszél, de közben nem a valóság van a
szeme elôtt.

Pál apostol átélte a Lélek kegyelmi ajándé-
kait, amelyekrôl örömmel tesz bizonyságot a
gyülekezet elôtt, „…a lelki dolgokat a lelki
embereknek magyarázva.“ 

Az igehirdetés titkát fedezhetjük fel ebben a
versben, az igehirdetôt az ige hallgatójával
összekapcsoló Lélek áldását.

Az igehirdetô egyedül a Lélek által tudja
megérteni, átélni és továbbadni Isten üzene-
tét. Minden készülést meg kell ezért elôznie a
Szentlélekért való könyörgésnek. De ugyan-
így, az ige hallgatója egyedül a Lélek által tudja
az elhangzott Igét befogadni és megtartani.
Ezért nem lehet imádság nélkül Isten elé állni. 

A Szentlélek áldása nélkül csupán vizet
prédikáló lelkészrôl és képmutató gyülekezet-
rôl beszélhetünk.

Mit kell tennünk hát, hogy a Lélek erejével
felismerjük az életünkben jelenvaló isteni
ajándékokat? Mit kell tennünk ahhoz, hogy
képesek legyünk befogadni és megtartania az
Igét?

Jézus adja meg számunkra a választ: „Ha
szerettek engem, megtartjátok az én parancso-
lataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és má-
sik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen
mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem
kaphat meg, mert nem látja ôt, nem is ismeri; ti
azonban ismeritek ôt, mert nálatok lakik, sôt
bennetek lesz.“ (Jn 14,15-17)

Nincs más dolgunk, mint mindennél jobban
szeretni Krisztust, és életünk minden per-
cében megtartani az Ô parancsolatait. Az Úr
legyen ebben segítségünkre! Ámen.

5

Igehirdetés
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Czine Eszternek hívnak. 1994. június 2-án szület-
tem Budapesten. Általános iskolai tanulmányaimat
Cinkotán, a Batthyány Ilona Általános és Közösségi
Iskolában végeztem, jelenleg a Szerb Antal Gim-
názium 11. évfolyamos tanulója vagyok. Elsôs
koromtól 8 évig zongorát tanultam. 6 éves koromtól
táncolok. Elôször a Black & White Táncstúdiónál ta-
nultam jazz balettet, modern- és show táncot.
Jelenleg a Madách Musical Tánciskolában tanulok
balettet, modern táncot, musicalt és szteppet. 7. év-
folyamtól gimnáziumunk Primavera Kamarakó-
rusának tagja vagyok, idén kezdtem magánének-
órákat venni.

Édesanyámmal és húgommal élek, családi hátte-
rünk a múltat tekintve nem mindennapi. Ennek
alapján az elmúlt évek során sok tapasztalatot sze-
reztünk, és megtanultuk értékelni egymást, valamint
azokat a dolgokat, amik a szeretetben és az együtt-
mûködésben teljesednek ki. Anyukám nem nevelt minket vallásosan, de az Istenben való hit min-

Konfirmandusaink

6

Balló Nikolettnek hívnak, 1997. augusztus 7-én születet-
tem az erdélyi Székelyudvarhelyen. Nagyszüleim, nagybá-
tyámék és a keresztszüleim most is ott élnek. 2000-ben jöt-
tünk Magyarországra, amikor három éves voltam, anyukám
két nôvére már akkor is kint élt családjával. Budapestre
költöztünk és sokáig laktunk ott, aztán Csömörre költöz-
tünk, lassan hét éve élünk itt. Az alsó évfolyamot a Szent
Györgyi Albert Általános Iskolában végeztem, jelenleg pedig
a csömöri Mátyás Király Általános Iskola nyolcadik osztályá-
ba járok, ami szerintem sokkal jobb iskola. Jó tanuló vagyok,
ezért örültem, hogy nemrég felvételt nyertem a Kôbányai
Szent László Gimnázium emelt angol tagozatára, így jövôre
Kôbányán kezdem a középiskolát. Szüleim -Balló Imre és
Balló Emese- tizenöt éve házasok. Édesapám Dunakeszin

lakatosként dolgozik, édesanyám a csömöri pékségben adminisztrátor, de jelenleg GYES-en van
a két öcsémmel, Bencével és Leventével, akik 2010 márciusában születtek. 

További terveim, hogy egyszer orvos legyek, sebész esetleg mentôs. Ezért célom, hogy be-
kerüljek a budapesti vagy a debreceni orvosi egyetemre és ott tanulhassak. Azért szeretném
ezt a munkát végezni, mert szeretnék embereken segíteni és szeretem a váratlan helyzeteket,
ha higgadtnak kell maradni, mert azt hiszem abban jó vagyok. Ha esetleg ez nem sikerülne,
akkor szívesen lennék pedagógus, nagyon szeretek rajzolni, festeni, tervezni, ezért lehetséges,
hogy jó grafikus válna belôlem, bár legszívesebben mégiscsak orvos lennék.

BALLÓ NIKOLETT

CZINE ESZTER

K O N F I R M A N D U S A I N K  B E M U T A T K O Z N A K
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Konfirmandusaink

Czine Ágnesnek hívnak. 1995.augusztus 29-
én születtem Budapesten. Általános iskolai ta-
nulmányaimat Cinkotán, a Batthyány Ilona Ál-
talános és Közösségi Iskolában végeztem,
jelenleg a Szerb Antal Gimnázium 9. évfolya-
mos tanulója vagyok. Elsôs koromtól tanulok
hegedülni a Rácz Aladár Zeneiskolában. Hatodi-
kos koromtól Sringendo zenekar tagja vagyok.

Alsó tagozatos koromban táncoltam: jazz-
balett, modern és néptánc.

A mûkorcsolya területén alapfokú ismere-
teket szereztem, melyet a mai napig hobbi
szinten mûvelek.

Édesanyámmal és nôvéremmel élünk együtt.
Gyerekkorom eseményei alapján rengeteg élet-
tapasztalatot szereztem. Életkörülményeink
rákényszerítettek arra, hogy hirtelen és korán
felnôtt módjára kellett gondolkodnunk. Ezért
hálás vagyok Istennek, mert ezen körülmények
hatására megtanultam, mi az ôszinte szeretet,
kik az igaz barátok és kikre számíthatok.

Legnagyobb vágyam nyugodt, biztonságos
élet élni.

Még keresem az utamat, sok tervem van, és
a hit által remélem, mindent el fogok érni,
amit szeretnék.

dennapi életünket kitöltötte. Legnagyobb álmom, hogy legyen egy családom, valamint boldog és
kiegyensúlyozott életet élni. 

Érettségi után színmûvésznek készülök. Kicsi korom óta különleges számomra, és ez az
egyetlen, amiben ki tudok teljesedni. A színmûvészet mellett olyan vállalkozást szeretnék,
amiben emberekkel foglalkozhatok, és közvetíthetem azokat az alapvetô emberi értékeket,
amelyek napjainkra kiveszôben vannak.

Gyerekkorom óta, kezdetben édesanyám által a legfontosabb, amit megtanultam, hogy min-
denki felé szeretettel és türelemmel forduljak.

Csömörön református nagycsaládban élek. Öten
vagyunk testvérek, én negyedik gyermekként szület-
tem. Hobbim: ha tudok, akkor horgászni megyek,
biciklizem, vagy a barátaimmal vagyok. Összetartó
család vagyunk, ha kell, segítünk egymásnak, bár-
mirôl is van szó. Jelenleg a Mátyás Király Általános
Iskolába járok. Idén fogok ballagni. A Kaesz Gyula
Faipari Szakközép Iskola és Szakiskolába fogok
továbbtanulni bútorasztalos szakon. Már kis korom
óta asztalos szeretnék lenni, mert mindig segítettem
nagyapámnak, és nagyon érdekelt, hogy mit hogyan
kell csinálni. Bár most már többet tudok a szakmáról,
de még mindig úgy gondolom, hogy érdemes lesz ezt
a szakmát tovább tanulnom.

Nagyon örülök annak, hogy a konfirmáción megfe-
leltem az elvárásoknak, és úgy érzem, hogy közelebb
kerültem Istenhez. Izgatottan várom a hétfôi foga-
dalomtételt, hogy ez által is teljes tagjává válhassak a gyülekezetnek.

CZINE ÁGNES

DEÁK ÁRON
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Gyülekezeti alkalmaink
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KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
2012. JÚNIUS–SZEPTEMBER KÖZÖTT

SZENTHÁROMSÁG
VASÁRNAPJA ÉS 

TRIANONI
MEGEMLÉKEZÉS

a június 3-i istentisztele-
tünk keretén belül.

CSALÁDI NAP

Idén is megszervezzük gyülekezetünk nyár-
köszöntô családi napját. Június 16-án szom-
baton reggel 10 órától este 18 óráig tartandó
alkalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk gyü-
lekezetünk valamennyi tagját és mindazokat,
akik szeretnék jobban megismerni közös-
ségünket. A helyszínt idén is dr. Szenynyessy
Judit presbiter testvérünk biztosítja. Cím:
2141 Csömör, Középhegy u. 19. A jó hangu-
latú beszélgetések mellett szeretnénk idén is

izgalmassá tenni a rendezvényt, ezért különféle vetélkedôkkel, akadályversennyel készülünk.
Lehetôség lesz továbbá íjászkodni, focizni, tolla-
sozni. Lesz ugrálóvár és kürtôskalács sütés. Sôt a
fürdôruhánkat se felejtsük otthon, hiszen a nagy
medence ismét rendelkezésünkre áll!

Tavaly három bográcsban háromféle finomság fôtt.
Idén is várjuk a vállalkozó kedvû gyülekezeti ta-
gokat, akik szívesen bemutatják fôzôtudományukat.
A süteményekrôl, egyéb finomságokról és az
italokról közösen gondoskodjunk. 

Esô esetén egy héttel késôbb, június 23-án tartjuk
meg rendezvényünket.

Gyülekezetünk TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELETÉT az evan-
gélikus templomban június 17-én 9 órai kezdettel tartjuk.

Hagyományteremtô szándékkal szervezünk idén ÖKU-
MENIKUS TANÉVZÁRÓ istentiszteletet. Szeretnénk, élôvé
tenni ezzel a hittanos családok és a gyülekezetek közötti kap-
csolatot. Az alkalmat június 20-án 18 órai kezdettel az
evangélikus templomban tartjuk.
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A Mátravidéki Kiskör, aminek gyülekezetünk is tagja,
szeptemberi 30-i PRESBITERKÉPZÉSÉNEK helyszíne
Kistarcsa. Az alkalom délután 15 órakor kezdôdik.

Gyülekezeti alkalmaink

9

KENYÉRSÜTÉS A CINKOTAI TÁJHÁZBAN

Ismét közösen dagasztjuk és sütjük gyülekezetünk
úrvacsorai kenyerét. Alkalmunkra hívjuk és várjuk
mindazokat, akik ilyen módon is szeretnének felké-
szülni az új kenyérért való hálaadó istentiszteletünkre
és úrvacsoránkra, illetve szeretnék megtanulni a
hagyományos kovászos kenyér elkészítésének mód-
ját. Helyszín: a cinkotai tájház (1164 Bp., Batthyány
Ilona u.14.) Idôpont: augusztus 18., 15 óra.

AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

Úrvacsorás ünnepi istentisztelet tartunk augusztus 19-én.
Az Úr asztalára az elôzô napon új búzából sütött, közösen

dagasztott új kenyér kerül.

KÉFÁS-KUPA – ÖKUMENIKUS HOR-
GÁSZVERSENY

Augusztus 27-én tartjuk a nagy sikerû, tör-
ténelmi felekezetek közötti horgászverse-
nyünket a csömöri horgásztavon. A tavalyi
tapasztalatok alapján idén délután 15 órakor
kezdjük alkalmunkat. A kezdôáhítat után kerül
sor a 4 órás versenyre, majd az eredményhir-
detésre és végül a közös vacsorára. Reméljük,
idén mi hozzuk haza a kupát!

TANÉVNYITÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELETÜNKET
idén szeptember 9-én tartjuk az evangélikus temp-

lomban 9 órai kezdettel.
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Gyülekezeti alkalmaink
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GYÜLEKEZETI

NYÁRI

TÁBOR

Idén nyáron ismét megszervezzük gyülekezetünk nyári táborát! Az 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.

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 szá-
munkra: salakos teniszpályát, úszómedencét, csocsót, ping-pongot, szaunát, íjásza-
tot, biliárdot, strand- és focipályát. 

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

dokra lebontva fogjuk megrendelni az egyéni igények szerint. 
Szállás: 3.500,-/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. 

Lehetôség van támogatást kérni gyülekezetünktôl, amelyet a lelkipásztor felé írásban

kérnénk jelezni. Bôvebb felvilágosítás kérhetô személyesen, vagy a 06/30-488-8780-as

telefonszámon, vagy az esztergalyelod@gmail.com e-mailen.

JÚLIUS 19-23.

LAJOSMIZSE

RICSOVÁRY

MAJOR
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Gyülekezeti életünk képekben
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A NAGYCSÜTÖRTÖKI úrvacsorai közösségünk az
ôsgyülekezeti hagyományokat követte.

A NAGYPÉNTEKI istentiszteletünkön
Nagy Réka testvérünk hegedûkíséretével

énekeltük a 341. és a 339. dícséreteket.

Gyülekezetünk aktívan részt vállalt a KÖZSÉGI

SZEMÉTGYÛJTÉSI akción 2012. április 14-én.

GYÜLEKEZETI  ÉLETÜNK KÉPEKBEN
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Gyülekezeti életünk képekben

CSERI KÁLMÁN lelkipásztor gyülekezetünk-
ben szolgált április 15-én.

VENDÉGSÉGBEN JÁRTUNK a Mikecz Kálmán Hagyományôrzô és Huszár Egyesület tököli köz-
pontjában. Látogatásunk fô célja, hogy az Egyesület által is ôrzött és ápolt huszárhagyományok
örökségét fiataljaink között is népszerüsítsük. Gyülekezetünk részérôl elméklapot adtunk át, a
Gal 5,13-14-bôl vett igei áldáskívánással. A bandérium részérôl vitéz Mikecz András egyesületi
elnök köszöntött bennünket egy magyar címeres huszártarsollyal. Ez a szép tarsoly a lelkészi
hivatalunk falát díszíti.
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Gyülekezeti életünk képekben
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Gyülekezeti életünk képekben
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A kedd délelôtti bibliakörünk részvételével házi SZÁRAZTÉSZTÁT KÉSZÍTETTÜNK a Tiszta
Forrás Alapítvány – Református Hajléktalanmisszió számára. Az alkalom rövid áhítattal
kezdôdött, majd a szívünket, lelkünket beleadva több kilónyi tésztát nyújtottunk, metéltünk,
csavartunk...
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A TISZTA FORRÁS ALAPÍTVÁNY – Református Hajléktalanmisszió vendégei voltunk május 2-
án. Számos adományt kaptunk gyülekezetünk tagjaitól, amelyeket nagy-nagy szeretettel továb-
bítottunk rászoruló tetsvéreinknek –
köztük a magunk készített száraztésztát
is. Nemcsak a keddi Bibliakör tagjai jöt-
tek velünk, hanem a konfirmációra ké-
szülô fiataljaink is részt vettek szeretet-
szolgálatunkban. A fedél nélküli, valami-
lyen szenvedélybôl szabadult testvérek
ôszinte bizonyságtétele valamennyiünk
lelkét megragadta, amiért Istené legyen a
dicsôség!

Gyülekezeti életünk képekben

15

Az Alapítvány elérhetôsége:
1181, Budapest, Üllôi út 373.- 375.

Tel: 06-1/ 297- 0357
Fax: 06-1/ 291- 9139

Email: tisztaforras@freemail.hu,
tisztaforrasa@gmail.com

Bankszámlaszám: 11719001- 20243067
Adószám: 19701761-1- 43 
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PRESBITERI LELKIGYAKORLATON vettünk részt május 4-5-én. Hagyományteremtô szándékkal
rendeztük meg gyülekezetünk presbiterei számára az alkalmat. Célja egymás jobb megis-
merése mellett önmagunk képzése a krisztusi szolgálat tökéletesebb elvégzéséhez.

A lelkigyakorlat alapigéje: Mt 20,20-28. Témái: 1. Kongruencia, azaz hitelesség, hogyan
tudom hitelesen elvégezni Istentôl kapott szolgálatomat. 2. Empátia, azaz együttérzés: a szol-
gálatomban hogyan tudok hatékonyan odafigyelni a rámbízottakra – akár családon, akár a

gyülekezeten belül.
Áldott együttlétünknek csodálatos környezetet

biztosított a galyatetôi református üdülôház.

Gyülekezeti életünk képekben

16
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Gyülekezeti életünk képekben

17

ANYÁK NAPJA alkalmából igés kártyával és egy szál rózsával köszöntöttük gyülekezetünk
édesanyáit, nagymamáit, dédmamáit, illetve a leendô édesanyákat is.

2012 p nk sd.qxd  2012.05.22.  21:00  Page 17



KONFIRMÁCIÓI VIZSGA
Konfirmandusaink május 18-án sikeres vizsgá tettek gyülekezetünk prebitériuma és a szülôk

jelenlétében. Az ünnepi bizonyságtételre Pünkösd hétfôjén kerül sor Isten és a gyülekezet
színe elôtt. Ezen az ünnepi alkalmon fognak elôször részesülni az úrvacsora szentségében. A
Szentlélek Isten tegye áldotta számukra a kegyelem ajándékát!

18

Gyülekezeti életünk képekben
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Történet

Egy nôtôl, aki éppen a jogosítványát akarta
megújítani a megyei hivatalban, a hivatalnok
hölgy megkérdezte, hogy mi a foglalkozása.

A nô hezitált, nem igazán tudta, hogyan hatá-
rozza meg a munkáját. – Úgy értem, – magya-
rázta a hivatalnok – van munkája, vagy csak
egy... ?

- Persze hogy van munkám! – csattant fel a
nô. – Anya vagyok.

– Az anyaság nem számít foglalkozásnak, a
háztartásbeli a megfelelô szó! – hangsúlyozta a
hivatalnok.

Egészen addig a napig nem is jutott eszem-
be a történet, amíg ugyanebbe a szituációba
nem kerültem a polgármesteri hivatalban.

A hivatalnok – láthatóan egy karrierista –
hölgy volt, kiegyensúlyozott, hatékony és
megszállottja az olyan fontosnak hangzó
címeknek, mint: „Hivatali Vallató“ vagy
„Városi Nyilvántartó“.

– Mi a foglalkozása? – kérdezte.
Mi késztetett rá, hogy ezt válaszoljam, nem

tudom. Csak úgy kibuktak belôlem a szavak. –
Tudományos munkatárs vagyok a gyermekfej-
lôdés és emberi kapcsolatok területén.

A hivatalnok megdermedt, a golyóstoll
megállt a kezében és úgy nézett rám, mint aki
rosszul hall. Megismételtem lassan, kihang-
súlyozva a fontos szavakat. Majd csodálattal
néztem, amint a kijelentésemet fekete
nyomtatott betûkkel a hivatalos nyomtat-
ványra írta.

– Megkérdezhetem – kezdte a hivatalnok
érdeklôdéssel –, pontosan mit csinál ezen a
területen? Hûvösen, minden izgatottság nélkül
hallottam magam válaszolni:

– Továbbképzô kutatómunkát végzek (amit az
anyák nem) laboratóriumban és terepen, (álta-

lában úgy mondom: a házban és a házon kívül).
A fônökömnek dolgozom, (az Úrnak elsôsorban,
aztán az egész családnak) szereztem már négy
elismerést (mind lány).

Természetesen ez a munka az egyik legelhiva-
tottabb a földön, (akar valaki ellentmondani?)
és gyakran napi 14 órát dolgozom (a 24 köze-
lebb áll a valósághoz).

De a munkám több kihívást tartogat, mint a
legtöbb átlagos karrier, és az elismerés sokkal
kielégítôbb, mint pusztán a pénz.

A hivatalnok egyre növekvô elismeréssel
töltötte ki a nyomtatványomat, felállt és
személyesen kísért az ajtóhoz.

Amint ráhajtottam a kocsifelhajtónkra, a cso-
dálatos új karrieremben elmerülve, szaladtak
elém a laborasszisztenseim – 13, 7 és 3
évesek.

Az emeletrôl hallottam a gyermekfejlôdési
programunk új kísérleti modelljét (egy 6 hóna-
pos kisbabát), amint egy új hangmintát
tesztelt.

Úgy éreztem, csapást mértem a bürokrá-
ciára!

Úgy tûntem fel elôttük, mint aki sokkal
elôkelôbb és nélkülözhetetlenebb az emberi-
ség számára, mint „csak egy Anya“.

Anyaság! Micsoda nagyszerû karrier! Külö-
nösen, ha egy cím is van az ajtón.

Akkor a Nagymamák: „vezetô tudományos
munkatársak a gyermekfejlôdés és emberi
kapcsolatok területén“ és a Dédnagymamák
„ügyvezetô tudományos munkatársak“?
Szerintem igen!!!

És hiszem, hogy a Nagynénik „tudományos
munkatárs-helyettesek“.

Ismeretlen szerzô billentyûjébôl...

CSAK CSAK
EGY

ANYA? ANYA?
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A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K
2012. ÁPRILIS – MÁJUS

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA

Szabó Dániel László (szül.: 2006. 03. 29.). A keresztségben részesült: 2012.05.20-án.

HALOTTAINK

----

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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