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“A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik
városába, Názáretbe, egy szûzhöz, aki a Dávid házából származó férfi-
nak, Józsefnek volt a jegyese. A szûznek pedig Mária volt a neve. Az
angyal belépve hozzá így szólt: “Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr
veled van!” Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit
jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: “Ne félj, Mária, mert
kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit
nevezz Jézusnak. Nagy lesz ô, és a Magasságos Fiának mondják majd; az
Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ô pedig uralkodik a
Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” Mária meg-
kérdezte az angyalt: “Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?”

Az angyal így válaszolt ne-
ki: “A Szentlélek száll reád,
és a Magasságos ereje ár-
nyékoz be téged, ezért a szü-
letendôt is Szentnek nevezik
majd, Isten Fiának. Íme, a
te rokonod, Erzsébet is fiút
fogant öregségére, és már a
hatodik hónapjában van az,
akit meddônek mondanak,
mert az Istennek semmi
sem lehetetlen.” Ekkor így
szólt Mária: “Íme, az Úr
szolgálóleánya: történjék ve-
lem a te beszéded szerint!” S
ekkor eltávozott tôle az
angyal.”

...az Úr
veled van!
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KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
“Az Úr veled van!” – hangzott az angyali üze-

net Mária életében. Még meg sem szülte
gyermekét, a világ megváltóját, Jézust, de már
mennyei bizonyságot kapott arról, hogy vele
van az Úr. Sôt, az angyal még egy fontos
üzenetet mond neki: “kegyelmet találtál az
Istennél!”. Ez a néhány szó világosan rámutat
arra, hogy nem Mária érdeme, hogy a megvál-
tó Krisztus anyja lehet. Nem az addigi élete,
vallásos lelkülete, személyisége az, amiért ezt
a különleges küldetést megkapta. Isten fogad-
ta ôt kegyelmébe, és választotta ki egyszülött
Fia földi anyjává. Mária, egy volt a sok nô kö-
zött. ô is azok közé tartozott, akikrôl a Szent-
írás így tesz bizonyságot: “Az Úr letekint a
mennybôl az emberekre, hogy lássa, van-e köz-
tük értelmes, aki keresi az Istent? Mindnyájan
elfordultak tôle, egyaránt megromlottak. Senki
sem tesz jót, egyetlen ember sem.” (Zsolt 14,2-3)
Vagy ahogyan Pál apostol idézi: “Nincs igaz
ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki
keresse Istent.” (Róm 3,10-11)

A kegyelembe fogadott Mária kiválasztá-
sánál a hangsúly Isten kegyelmén van, Aki úgy
szerette ezt a világot, hogy a bûnös, halandó
teremtményei közül kiválasztott egyet, és rá-
bízta szeretett Fiát. Megengedte, hogy emberi
karok tartsák az Istenfiút, vagy fogják a kezét,
az elsô lépéseknél, megengedte, hogy emberi
karok öleljék emberi szívre.

“Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled
van!” – köszönt Isten a kiválasztott asszony-
nak. És ugyanezekkel a szavakkal köszön min-
den karácsony ünnepén nekünk is, mert
Máriához hasonlóan mi is bûnös, halandó
teremtmények vagyunk. Mi sem érdemeljük
meg, hogy akár csak a szemünket az égre
emeljük. Az Úr mégis jónak látta, hogy rajtunk
keresztül, általunk mutassa meg a világnak
végtelen türelmét és szeretetét (1Tim 1,16).

Az, hogy mennyei Atyánk a kegyelmébe
fogad, azt is jelenti, hogy velünk van, kíséri
lépteinket, és vigyáz ránk. Már akkor velünk
volt, akkor kiválasztott bennünket, mikor még
anyánk méhében formálódtunk (Gal 1,15).
Már akkor velünk volt, amikor még hátat
fordítva éltük hitetlen életünket, és babonás
emberi gyengeségnek hittük a vallás minden-
féle formáját. Már akkor velünk volt, amikor
bûnt, bûnre halmozva törtettünk önzô céljaink
felé.

Jézus Krisztus földre születése Isten szere-
tetének teljességét jelenti. Általa elôre
elkészítette számunkra az üdvösség kegyelmi
ajándékát. Nem a cselekedeteinktôl tette azt
függôvé. Nem mérlegelte, ki érdemli meg, és
ki nem, hanem megajándékozott bennünket
elôre egyszülött Fiával, hogy ha valaki követi
ôt, akkor Vele együtt örökké élhessen.

Karácsony ünnepének igazi örömét csak ak-
kor tudjuk átélni, ha szívvel-lélekkel megért-
jük, hogy bûnös valónk ellenére milyen nagy
kegyelemben részesített mennyei Atyánk
egyszülött Fia által. És ez a kegyelem legszeb-
ben az angyali szózattal foglalható össze:
“Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled
van!” Ez a köszöntés nem csupán Máriának
szól, hanem minden karácsonyt ünneplô
megváltott életnek, aki engedi, hogy szívében
megszülessen Jézus Krisztus.

A földre született Istenfiú ünneplése hála-
adásra szólítja gyülekezetünket is. Az ôszi
Magvetô lapszáma óta eltelt idôszakban újra és
újra átéltük, hogy kegyelembe fogadottak
vagyunk, és az Úr velünk van. Ilyen lelki
élmény volt a szüreti fôzôverseny, ahol szóval
és tettel tehettünk bizonyságot – a fôzôtudo-
mányunk mellett – Isten szeretetérôl az ün-
neplô csömöriek elôtt. Hálát adunk az Úrnak
azért is, mert ez az alkalom lehetôséget
teremtett arra, hogy gyülekezetünkhöz a még
kevésbé kötôdô hittanosaink családjait is
megszólítsuk, és hívogassuk közösségünkbe.
(Bôvebb beszámoló a 14. oldalon)

A következô meghatározó lelki élmény az
ôszi gyülekezeti buszos kirándulásunk volt.
Negyvenen indultunk útnak, hogy Vizsoly és
környékét bejárva tiszteletünket tegyük refor-
mátus bibliafordítónk Károli Gáspár emléke
elôtt. (Bôvebb beszámoló a 16. oldalon)

Október 27-e gyülekezetünk életének meg-
határozó napjává vált. Közel fél éves elôké-
szítô munkálatok után felavathattuk a jórészt
adományokból készült emlékoszlopunkat,
amellyel a magyar nép lelki megújulásáért
érzett küldetéstudatunkról teszünk bizonysá-
got. Az avató ünnepséget Boda Zsuzsanna
testvérünk írása mellett egy jó minôségû
videó felvétellel is megörökítettük, hogy az
útókor számára is megmaradjon. (Bôvebb
beszámoló a 6. oldaltól)

Az Úr áldó jelenlétét éreztük gyülekezetünk
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2013. október 27-e gyülekezetünk számára meghatározó
dátummá vált. Emlékmûvet állítottunk a magyar nép lelki
megújulásáért. Az emlékmûrôl és az avatásról jelen lapszá-
munkban adunk tájékoztatást. Elkészült a videófelvétel,
amelyet díszdobozban 1.500,- Ft-ért lehet az iratter-
jesztésünkben megvásárolni. Lehetôség van másolni a
DVD-t. Ebben az esetben csupán a nyersanyag árát kell
megfizetni (kb. 200,- Ft). 

Tájékoztató

adventi bizonyságtétele során is. A Sinka
István Községi Könyvtár elôtt az igei szolgálat
mellett gyülekezetünk zenekara, a Hajnalcsil-
lag, kíséretével Solymári Tímea testvérünk
énekszólóját hallhattuk. 

Néhány nappal lapzártánk elôtt ért bennün-
ket egy újabb lelki megerôsítés, amikor is a
decemberi adománygyûjtésünk eredményét
összegeztük. Az elôzô évekhez képest jóval
több adomány és felajánlás érkezett: közel egy
mázsa tartós élelmiszer és megszámlálhatat-
lanul sok ruha és játék. Istené legyen a di-
csôség! A felajánlásokkal elsôsorban gyüleke-
zetünk nehéz sorsú családjain kívánunk se-
gíteni. De természetesen jut belôle a csömöri
Szociális Alapellátó Központ és a szintén
csömöri Összefogás Alapítvány számára is.
Mindezek felett, ami még marad, a Reformá-
tus Szeretetszolgálat számára juttatjuk el azzal
a céllal, hogy a református nevelôszülôi
hálózaton keresztül továbbítsa az árva gyer-
mekeket nevelô családok számára. 

Végezetül gyülekezeti otthonunk építésével
kapcsolatos eredményrôl szeretnék hírt adni.
Az elmúlt hetek során presbitériumunk
építést felügyelô bizottsága 7 építészt (kettô
csömöri lakos) hívott meg bemutatkozásra. Az
építészek közül 6 fô fogadta el a meghívá-
sunkat. Vetített képes bemutatkozásuk és
személyes beszélgetések eredményeképpen 4
építészre esett a választás, akiktôl vázlatter-
veket kérünk 2014. január végéig. A pres-
bitérium a beérkezett vázlattervek alapján fog
végül dönteni, hogy kit kíván megbízni a
csömöri református templom és gyülekezeti
ház megtervezésével. Imádságban hordozzuk
mindannyian templomépítésünk ügyét, hogy
minden Isten akarata szerint történjen!

Szeretettel:
Esztergály Elõd Gábor lelkipásztor

EMLÉKMÛ A MAGYAR NÉP LELKI
MEGÚJULÁSÁÉRT

“ÜDVÖZLÉGY, KEGYELEMBE

FOGADOTT, AZ ÚR VELED VAN!”
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A mai nap gyülekezetünk életének egy meg-
határozó napja. Délután emlékmûvet állítunk a
magyar nép lelki megújulásáért. Célunk fel-
hívni a figyelmet arra, hogy nemzetünk – és
azon belül az egyén – megmaradásának és
létének kérdése elképzelhetetlen a lelki meg-
újulás nélkül. 

A mai vasárnapon éppen két olyan ünnep kö-
zött vagyunk félúton, amelyek szép példáját ad-
ják nemzetünk lelki megújulásának. Az elmúlt
szerdán az 1956-os forradalom és szabadság-
harcra emlékezett nemzetünk. Az az összefogás
és önfeláldozás, amely ekkor jellemezte nem-
zetünket a lelki megújulás csodálatos példája az
utókor számára. De ugyanilyen jelentôségteljes
példája a reformáció is, amelynek ünnepét a
most következô csütörtökön tartjuk. 

Ahhoz, hogy mi is átélhessünk életünk során
a lelki megújulás csodáját, elsôsorban nem a
történelmi példákra kell figyelnünk, hanem Is-
ten kijelentésére. A mai alapigénken keresztül
nemcsak megújulásra hív bennünket mennyei
Atyánk, hanem világos tanítást is ad számunk-
ra mit jelent lélekben megújulni, és hogyan
lehet azt elérni.

Pál apostol az efézusi gyülekezethez írt le-
velében a következô szavakkal kezdi alapigén-
ket: “Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevé-
ben, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a
pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk
szerint. Az ô elméjükre sötétség borult, és elide-
genedtek az Istennek tetszô élettôl, mert meg-
maradtak tévelygésükben, és megkeményedett a
szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva,
gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékeny-
ségre vetemedtek nyereségvágyukban.” – Pál
apostol egy megtért, keresztyén közösséghez
intézi szavait. Arra inti ôket, hogy nem élhet-
nek már úgy, ahogyan a pogányok élnek. Sza-

vaiból két üzenet fogalmazódik meg a szá-
munkra. Elôször is rámutat arra, hogy bár a le-
vél címzettjei megváltott életû keresztyének,
mégis folyamatosan ki vannak téve a veszély-
nek, hogy a megtérésük elôtti gyarlóságaik
újra és újra erôt vehetnek rajtuk. A másik
üzenet, hogy ennek a kiválasztott és elhívott
közösségnek teljesen szakítania kell a megté-
rése elôtti bûnös állapotával, annak minden
istentelenségével. Az apostoli intés, figyel-
meztetés nagyon is szükségszerû.

Közel kétezer évvel ezelôtt fogalmazta meg
Pál apostol ezeket a szavakat, mégsem veszí-
tettek semmit aktualitásukból. Mi is Isten
kiválasztott és elhívott tanítványai vagyunk.
Jézus Krisztus megváltásának köszönhetôen
hívô lélekkel állunk Isten elôtt, hogy része-
süljünk a mindennapok áldásaiból. Azonban
ránk is igaz, hogy ebben a bûnnel szennyezett
világban kell leélnünk az életünket, ahol nap,
mint nap ki vagyunk téve a kísértéseknek. 

Számos olyan tényezô tölti ki a mindennap-
jainkat, amely magában hordozza a bûn útjára
való visszatérést. Csak néhány általános pél-
dát említek: szükség van otthon a pénzre,
ezért több túlórát írok be a munkahelyemen,
mint amennyit valójában ledolgoztam. Vagy
válságban van a házasságom, és titkos vi-
szonyba kezdek, hogy orvosoljam lelki sebe-
imet. Vagy hazugságokkal próbálom önös cél-
jaimat gyorsabban és hatékonyabban elérni. 

Mindannyian tudnánk példákat hozni a hét-
köznapi életbôl, és ez rámutat arra, hogy a bûn
teljesen átszövi az életünket. Pál apostol in-
tése ezért nagyon is fontos számunkra: nem
élhetünk már úgy, “ahogyan a pogányok élnek
hiábavaló gondolkodásuk szerint”, mert mi
Krisztus megváltottai vagyunk. Mi már nem
tehetünk meg olyan dolgokat, amelyeket

Igehirdetés

4

“Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek
hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ô elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetszô élettôl,

mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva,
gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így ta-
nultátok a Krisztust; ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felôle tanítást, ahogyan az megvalósult
Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott;

újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos
igazságban és szentségben teremtetett.”

ÖLTSÉTEK FEL AZ ÚJ EMBERT*

* Az igehirdetés 2013. október 27-én hangzott el az evangélikus templomban az emlékmûavatásunk napján.
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megtérésünk elôtt – mindenféle lelkiismeret
furdalás nélkül – megtettünk. Elfogadtuk
életünkre nézve Krisztus kegyelmét, és ez
kötelez bennünket arra, hogy “nem”-et mond-
junk a bûnre, a kísértésekre. 

“Vessétek le a régi élet szerint való ó embert,
aki csalárd és gonosz kívánságok miatt
megromlott…” – “Nem”-et kell mondani a
bûnre, és mindarra, ami a bûnben gyökerezik.
Egyenes derékkal, állhatatos hittel kell meg-
állnunk a kísértôvel szemben, és nem szabad
eltérnünk Isten igazságától. Mindezt, ha kell,
akár a megszokott kényelmünk, az életünk
feláldozásával is vállalni kell. Erre adtak példát
az 1956-os forradalom és a reformátori meg-
újulások is. Azok az emberek, akik szembe
mertek menni az elnyomó egyházi vagy poli-
tikai hatalommal, azok nemcsak a jól megszo-
kott életüket, a kényelmüket áldozták fel, ha-
nem vérükkel igazolták Isten igazságához való
ragaszkodásukat. 

“Nem”-et mondani a bûnre, a bûnös életre, a
kísértésekre, azt jelenti, hogy elfogadom éle-
temre nézve Krisztus megváltását. A szabad
akaratomból megszületett személyes dönté-
semmel szabad utat engedek Krisztus szent-
lelkének, hogy hozzáfoghasson megszen-
telésemhez, lelki újjáformálásomhoz. E nélkül
a személyes döntés nélkül nem történhet meg
a lelki újjászületésem, hiszen nem tudom tel-
jesen átadni magam az Úrnak. 

Azt a lelki megújulást tehát, amely a min-
dennapi életünk elengedhetetlen része és
amelyrôl ma délután nyilvánosság elôtt is
bizonyságot kívánunk tenni, meg kell elôzze a
személyes döntésemnek, amellyel határozott
és ôszinte “nem”-et mondok a megtérésem
elôtti bûnös életemre. Abban a pillanatban,
amikor ezt megteszem, kitárom szívem kapu-
ját Isten elôtt és engedem neki, hogy Szent-
lelkével eltöltve átformáljon.

“Vessétek le a régi élet szerint való ó embert,
aki csalárd és gonosz kívánságok miatt meg-
romlott; újuljatok meg lelketekben és elmétek-
ben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése
szerint valóságos igazságban és szentségben
teremtetett.” – Református keresztyén életünk
és hitvallásunk egyik kulcsfontosságú része a
lelki újjászületés, az új ember felöltözése. De
mit is jelent ez?

János evangéliumában olvashatunk arról,

ahogyan Jézus tanítja Nikodémust az újjá-
születésrôl (Jn 3,1-21). Rámutat arra, hogy az
újjászületés nem emberi cselekedet. Maga a
“születés” kifejezés is ezt hordozza magában:
önmagunkat nem szülhetjük meg, arra egy
édesanyára van szükség. A lelki megújulá-
sunkat sem tudjuk önerôbôl véghezvinni.
Semmilyen emberi érdem, erôfeszítés, akarat
nem képes ezt elérni, mert velejéig – fogan-
tatásunk pillanatától kezdve – romlottak va-
gyunk. Krisztus Szentlelkének erejére van
szükségünk ehhez az emberfeletti átvál-
tozáshoz. 

Maga a megújulás kifejezése egyfajta vissza-
állítást, restaurálást jelent. Visszaállítja Jézus
az eredendô Istenképûségünket, amelyet a
bûn miatt elveszítettünk. Ez a fajta helyreál-
lítás nem csupán gondolati és cselekedeti,
azaz látszólagos változást eredményez, hanem
az egész lényünk átformálódik. Ahogyan az ige
mondja: “ha valaki Krisztusban van, új te-
remtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”
(2Kor 5,17) Ki más tudna bennünket újjá
teremteni, megújítani, ha nem az, aki eredeti-
leg is megteremtett bennünket? Az újjászüle-
tésünk, az új ember felöltözése tehát Isten
kegyelmébôl és akaratából valósul meg az
életünkben. Ez Isten feladata. 

A mi feladatunk csak az, hogy “nem”-et
mondjunk az óemberünk minden gyarlóságá-
ra. Ez nemcsak a bûntôl való elhatárolódásun-
kat jelenti, hanem azt is, hogy félelem, bizony-
talanság és aggódás nélkül Isten tenyerére
helyezem az életemet. Azaz, attól a perctôl
kezdve, mikor levetkôztem az óemberemet,
nem aggódom amiatt, hogy mit hoz a holnap.
Nem félek attól, hogyan alakul a sorsom, mert
tudom, hogy Isten tenyerén jó kezekben
vagyok. Azt kapom Tôle, ami a legjobb szá-
momra. 

Ezzel a döntésemmel lépek rá arra az útra,
amely a megszentelôdésemhez vezet, amikor
is Krisztus az ô Szentlelkével újjáformál
engem. “Vessétek le a régi élet szerint való ó
embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt
megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmé-
tekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése
szerint valóságos igazságban és szentségben
teremtetett.” Így legyen! Ámen.

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor

5

Igehirdetés
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A magyar nép eddigi és ezt követô lelki
megújulásaiért adtak hálát október 27-én,
vasárnap a csömöri reformátusok. Az ünnep-
ségen felavatták id. Deák Ferenc és Vörös
Ákos fafaragó mûvészek emlékmûvét, amely a
Magyar Református Egyház címerének szim-
bólumait, illetve a magyar történelem lelki
megújulásának évszámait ábrázolja. 

Az ünnepi gyülekezetet ifj. Deák Ferencz, a
Csömör-Nagytarcsai Református Missziói
Egyházközség fôgondnoka köszöntötte a
csömöriek leendô temploma mellett felállított
emlékmûnél. Bevezetô gondolatait Peterdi
Dániel püspök-helyettesnek, a Dunamelléki
Református Egyházkerület lelkészi fôjegy-
zôjének igei szolgálata követte, aki prédiká-
ciójának alapigéjéül a 65. zsoltár 5. versét
választotta: “Boldog, akit kiválasztasz, és
közeledbe engedsz, hogy udvaraidba lakozzék.
Hadd teljünk be házad javaival, templomod
szentségével! Az Úr választ ki minket, és
közösségre rendel – hívta fel a hallgatóság
figyelmét a püspök-helyettes, majd folytatta:
elsô renden a vele való közösségre hív, ame-
lyet a többi emberrel való közösségvállalással
kell kiegészítenünk. Ebben mindig szerepet

kap a szolgálatkészség is, hiszen a közösségre
elhívott ember nemcsak a saját boldogulását
keresi, hanem a rábízottakét is. Boldog tehát
az, akit az Úr kiválaszt, és a közelébe enged,
aki az ô udvaraiban lakozik” – foglalta össze a

BODA ZSUZSANNA

REFORMÁTUS EMLÉKMÛ A MAGYAR LELKI
MEGÚJULÁSÉRT

Deák Ferencz gondnok
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kerületi lelkészi fôjegyzô. Az igehirdetés vé-
gén Sipos Bulcsu Kadosa, az Északpesti
Református Egyházmegye esperese mondott
imát és áldást.

Az igei szolgálatot követôen Esztergály Elôd
Gábor, a gyülekezet lelkipásztora mutatta be
az emlékmûvet, amelyet a református címer
szimbólumai díszítenek. Fôhelyen a Jézust
jelképezô Bárány látható, aki Isten bárá-
nyaként magára vette és áldozatával elhordoz-
ta a világ bûneit, hogy a megújult ember így
Istennek tetszô életet élhessen. A Bárány
által tartott keresztes zászló jelzi a kereszt-
halálával szerzett gyôzelmét. Az Ó- és Újszö-
vetséget szimbolizáló két nyitott könyv
látható a lábai alatt. A háttérben a gyôzelem és
vértanúság jelképe, a pálmafa található. A
csömöri emlékmû hátoldalán a református
címer jelmondata olvasható: “Ha Isten velünk,
kicsoda ellenünk?” (Róm 8,31) “Nemcsak hit-
vallás ez az igei vers – mondta Esztergály Elôd
Gábor –, hanem bátorítás is ebben a kísér-
tésekkel teli világban. Bátorítás, hogy lelki
megújulásunkban is Isten erejére támaszkod-
hatunk.”

“Míg a Bárány, a kereszt és a pálmafa mind
bibliai gyökerû szimbólum – folytatta a lelki-
pásztor –, református címerüknek van egy
nem biblikus szimbóluma is. Az oszlop tetején
található a tûzbôl újjászületô fônixmadár,
amely a feltámadás és az örök élet jelképe. Az
egyiptomi fônixmonda szerint gyönyörû

vörös-arany tollazatú hím madár, amely élete
végén fahéj ágacskákból fészket épít. Meg-
gyújtja és vele együtt porrá ég. A hamvakból
ezután egy új, fiatal fônix születik, amely be-
balzsamozza az öreg fônixmadár maradványait
egy mirhából készült tojásba, és eltemeti
Héliopoliszban, a “Nap városában”. A kínaiak
értelmezése szerint a fônixmadár az ég
küldötte, az égi kegyelmet szimbolizálja. A
korai keresztyén irodalomban is számos utalás
található a fônixmadárra, amely a Jézus
Krisztus által elnyerhetô feltámadás és örök
élet szimbólumává vált.” A csömöri emlékmû
oszlopára a magyar történelem azon esemé-
nyeinek évszámát vésték fel, amely a lelki
újjászületés révén a magyar nemzet megma-
radásának üzenetét hordozzák. 

Az ünnepség meghívott elôadója, dr. Tô-
kéczki László történészprofesszor, a Duna-
melléki Református Egyházkerület fôgondno-
ka volt. Referátumában utalt arra, hogy vilá-
gunkat a lélek és szellem mozgatja. Az Úristen
minden emberrel egy-egy küldetést akar meg-
valósítani, eszközként akar minket felhasznál-
ni. Minden népnek saját történelme van,
amellyel az egyének azonosak és egyenlôk.
“Ezért lenne fontos – hívta fel a történészpro-
fesszor a figyelmet –, hogy ismerjük a múl-
tunkat, abból tanuljunk és erôt gyûjtsünk. A
magyar nép eddig is nem egyszer hallatlan
áldozatokkal tudott megújulni, megerôsödni

Peterdi Dániel fôjegyzô

Sipos Bulcsu Kadosa esperes
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és újat építeni. De ehhez mindig a történelem
Urának segítségére is szükség van. Ezért,
amikor közösségi megújulásról beszélünk,
fontos, hogy szem elôtt tartsuk: a Szentírás-
nak ma is vannak az emberi életre vonatkozó
ajánlásai, és ha valaki azt követi, akkor nagyot
nem hibázhat” – összegezte gondolatait az
egyházkerületi fôgondnok.

A múlt vasárnap délutáni ünnepi alkalmon
Solymári Tímea gitármûvész szolgált zenei

kísérettel, Borbély Eszter, a gyülekezet kon-
firmandusa pedig verset mondott. A felavatott
emlékmû mellett a Mikecz Kálmán Hagyo-
mányôrzô Huszárbandérium képviseletében
vitéz Kiss László kapitány és huszárai álltak
díszôrséget. Mellettük a csömöri Szlovák
Önkormányzat is képviseltette magát – nép-
viseletbe öltözött gyerekek és felnôttek voltak
jelen az ünnepségen. Az alkalom koszorúzás-
sal és állófogadással ért véget.

Emlékmûavatás
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Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor

Solymári Tímea gitármûvész

Dr. Tôkéczki László fôgondnok
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Nagyon sok szeretettel köszöntöm vendége-
inket, és az itt megjelent ünneplô gyüleke-
zetet. A mai nap gyülekezetünk életének egy
meghatározó napja. Ez az elsô alkalom, amikor
ünnepélyes keretek között belsô indíttatásból

teszünk bizonyságot hitünkrôl és küldetéstu-
datunkról nagy nyilvánosság elôtt. Több okból
is szükségét érezzük ennek. Elôször is ez egy-
fajta bemutatkozás a részünkrôl, amellyel
jelezni szeretnénk, hogy az a templom, amely

A MAGYAR NÉP LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT*

ESZTERGÁLY ELÔD GÁBOR

* Az emlékmûavatáson elhangzott ünnepi beszéd.
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ezen a telken fog majd felépülni, a nemzetért
és az embertársaiért felelôsséggel érzô közös-
ség otthona lesz. Másodszor, szeretnénk pél-
dát mutatni errôl a felelôsségteljes szolgálat-
ról, és szeretnénk hívni, bátorítani másokat is
a szolgálatvállalásra. Harmadszor, úgy érez-
zük, hogy Csömör életében az egyre erôsödô
református gyülekezetünk feladata – bizonyos
rendszerességgel – a közösséget összefogó és
lelkiekben formáló alkalmakat szervezni. 

Bizonyságtételünk tárgya az a lelki megúju-
lás, amelyet a megváltó Jézus Krisztus munkál
lelkünkben, és amelynek szimbólumaként
elkészítettük ezt az emlékoszlopot. Célunk
felhívni a figyelmet arra, hogy nemzetünk – és
azon belül minden egyes tagjának – meg-
maradása elképzelhetetlen a Jézus Krisztus
által kimunkált lelki megújulás nélkül. 

A hétköznapok sodrásában ritkán beszélünk
lelkünk gondozásáról, annak megújításáról.
Sokkal inkább elôtérben vannak a gazdasági, a
politikai, az egyén külsô megújulásának
kérdései. Mindannyian látjuk, hogy ez a fajta
értékeltolódás hova vezetett. Az emlékmûvel
szeretnénk rámutatni arra, hogy a lelki
megújulás a legfontosabb dolog, amit a meg-
maradásért tehetünk. Ez nem csupán a vasár-

napi istentiszteletek témája, hanem a minden-
napi életünk nélkülözhetetlen része is. 

Hiszem azt, hogy mindenki, aki ma eljött
erre az ünnepségre, tudja jól, mennyire fontos
mindez, és kész személyes áldozatot is vállal-
ni, hogy ezt a hitbizonyosságot minél többen
átélhessék. Mindannyiunk kimondott vagy
éppen kimondatlan közös akarata fogalmazta
meg, és hozta létre ezt az emlékmûvet, amely
így nemcsak a református gyülekezeté, hanem
mindannyiunk közös emlékmûve lett. 

Szeretném most néhány szóban bemutatni
az emlékmûvet, melyet református címerünk
szimbólumai díszítik. Fôhelyen – elöl középen
– a Jézust jelképezô Bárány látható, aki, mint
Isten báránya magára vette a világ bûneit,
áldozatával elhordozta helyettünk bûneink ter-
hét, hogy megújult emberként Istennek tet-
szôen élhessünk. A Bárány által tartott ke-
resztes zászló jelzi a kereszthalálával szerzett
gyôzelmét. A két könyv, amely a Bárány lábai
alatt látható, az Ó- és Újszövetséget szim-
bolizálja. Mindkettô Jézusról tesz bizonyságot:
egyik, mint ígéretrôl, a másik, mint betel-
jesedésrôl. A háttérben egy pálmafa van,
amely a gyôzelem és a vértanúság jelképe. 

Az emlékmû hátoldalán nagybetûvel refor-
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Kiss László, a Mikecz Kálmán Hagyományôrzô Huszárbandérium kapitánya
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mátus címerünk vezérigéjét helyeztük el: “Ha
Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8,31).
Nemcsak hitvallástétel ez az igei vers, hanem
egyben bátorítás is számunkra, hogy ebben a
kísértésekkel teli világban a lelki megújulá-
sunkban Isten erejére támaszkodhatunk. 

Míg a Bárány, a kereszt és a pálmafa mind
bibliai gyökerû szimbólum, református címe-
rünknek van egy nem biblikus szimbóluma is.
Az oszlop tetején található tûzbôl újjászületô
fônixmadár, amely a feltámadás és az örök élet
jelképe. Ez a mitikus madár az egyetemes ôsi
mitológia világába vezet bennünket. Az egyip-
tomi fônix monda szerint gyönyörû vörös-
arany tollazatú hím madár, mely élete végén
fahéj-ágacskákból fészket épít, meggyújtja, és
vele együtt porrá ég. A hamvakból ezután egy
új, fiatal fônix születik, amely bebalzsamozza az
öreg fônix maradványait egy mirhából készült
tojásba, és eltemeti Héliopoliszban, a “Nap
városában”. A kínaiak értelmezése szerint a
fônix madár az ég küldötte és az égi kegyelmet
szimbolizálja. A korai keresztyén irodalomban
is számos utalást találunk a fônix madárra,
amely a Jézus Krisztus által elnyerhetô feltá-
madás és örök élet szimbólumává lett. 

Aki jól ismeri a címerünket, annak feltûnhet,
hogy hiányzik egy szimbólum az emlékmûrôl.
A fônix madár ugyanis a Napba tekint: “Mert
Nap és pajzs az Úr!” (Zsolt 84,12). A Napot,
mint az Atya Isten szimbólumát nem faragtat-
tuk fel az oszlopra, hiszen maga a teremtett
égitest tesz bizonyságot számunkra az Atya
Isten gondoskodó és életet adó jelenlétérôl. 

Az emlékoszlop törzsére a magyar történe-
lem azon eseményeinek évszámát vésettük,
amelyek a lelki újjászületés révén nemzetünk
megmaradásának üzenetét hordozzák. 

Ahogyan láthatjuk, az oszlop törzsén egy
spirálosan felfelé csavarodó inda található,
amely történelmünk vonalát szimbolizálja.
Ezen egy-egy magot tartalmazó virág jelenik
meg, amelyek alatt a meghatározó évszámok
találhatóak. 

Az évszámok sorát három ponttal kezdjük és
azzal is zárjuk, mellyel jelezzük, hogy a feltün-
tetett eseményeken kívül voltak és – remé-
nyeink szerint – lesznek más jelentôs évszá-
mok is. Ehhez kívánunk mi is szolgálatunkkal
tevôlegesen hozzájárulni. 

Az oszlopon feltüntetett évszámok: 
896 – Honfoglalás. A magyar törzsek bevo-

nulnak, és uralmuk alá vonják a Kárpát-
medencét. 

1001 – Szent István királlyá koronázásával ke-
resztyén alapokon létrejön a magyar királyság. 

11
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1222 – II. András megerôsíti az egyházak
helyzetét, és kiadja a 31 cikkelybôl álló Arany-
bullát, amely hosszú évszázadokra meghatá-
rozta a magyar jogrendet. 

1568 – Tordai országgyûlés, ahol elsôként
törvénybe foglalják a különbözô keresztyén
felekezetek szabad vallásgyakorlását. 

1590 – Az elsô, teljes magyar nyelvû Biblia
megjelenésének éve, amelyet Károli Gáspár
gönci református lelkipásztor fordított le. 

1606 – Megszületik a bécsi béke I. Rudolf,
valamint Bocskai István és a magyar rendek
között, amely engedélyezi a protestáns vallás-
gyakorlatot – a katolikusok sérelme nélkül – a
városokban és a végvárakban. 

1703 – A lengyelországi Breznából vissza-
térô Esze Tamás kihirdeti II. Rákóczi Ferenc
és Bercsényi Miklós Habsburgok ellen
fegyverbe hívó kiáltványát. 

1781 – II. József kiadja a türelmi rendeletét,
amely a protestánsoknak szabad vallásgyakor-
latot biztosít. Megfelelô anyagi feltételek
esetén engedélyezi a templomépítést és a
paptartást. Kivonja ôket a katolikus püspökök
ellenôrzése alól. A nem katolikusok minden
állami hivatalt betölthetnek. 

1848 – Pesten gyôz a forradalom. Cenzúra
nélkül kinyomtatják a tizenkét pontot és Petôfi
Sándor Nemzeti dal címû költeményét. Az
országgyûlés alsótáblája Kossuth Lajos ter-

vezete alapján elkészíti felirati javaslatát, ame-
lyet küldöttség visz Bécsbe a királyhoz. 

1956 – A budapesti egyetemistáknak a
lengyel események melletti rokonszenvtün-
tetésével kitör a forradalom az elnyomó kom-
munista diktatúrával szemben. 

1989 – A Magyar Köztársaság kikiáltása. 

Ezen emlékmû alkalmas helyszínét adja
gyülekezetünk megemlékezésinek, a nemzeti
ünnepek alkalmával való közös koszorúzások-
nak, amelyekre ezúton is hívjuk az itt megje-
lent ünneplô gyülekezetet. 
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Gyülekezetünk nevében koszorút helyezett el az emlékmûnél:
dr. Vass Zoltán gondnok-helyettes, Deák Ferencz gondnok és Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor

2013 karacsony.qxd  2013.12.17.  20:31  Page 12



Emlékmûavatás

13

Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek

S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.

Az elsô emberi bátorság
Áldassék: a Tûz csiholója,

Aki az ismeretlen lángra 
Úgy nézett, mint jogos adóra.

Mint egy Isten, hóban vacogva
Fogadta szent munkája bérét:

Még ma is minden bátor ember
Csörgedezteti az ô vérét.

Ez a világ nem testálódott
Tegnaphoz húzó, rongy pulyáknak:

Legkülömb ember, aki bátor
S csak egy külömb van, aki: bátrabb.

S aki mást akar, mint mi most van,
Kényes bôrét gyáván nem óvja:

Mint ôs-ôsére ütött Isten:
A fölséges Tûz csiholója.

*Ady Endre versét Borbély Eszter konfirmandusunk (a képen) szavalta el az emlékmûavatáson.

ADY ENDRE

A TÛZ CSIHOLÓJA*
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Csömör nagyközség lakossága hosszú ideje jeleskedik hagyományainak ôrzésében. A régi
hagyományok kiemelkedô eseménye volt az évente megrendezett szüreti mulatság, amit szí-
nesít a pár éve ehhez kapcsolódó bográcsolás. 

Református gyülekezetünk elôször 2011. ok-
tóber 1-én vett részt a szüreti mulatságon, lel-
kipásztorunk, Esztergály Elôd Gábor szavait
idézve “elsôsorban missziós célzattal”. Idén har-
madik alkalommal indultunk a fôzôversenyen.

Gyönyörû ôszi idôben, rendkívül családias
hangulatban fogadtuk vendégeinket, hittanosaink

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK
KÉPEKBEN

SZÜRETI FÔZÔVERSENY
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családjait. A versenyre erdélyi báránysülttel (készítô-
je id. Deák Ferenc), harcsapörkölttel (készítôje Mi-
keczné Holbis Mónika) és boros kakassal (készítôje
Esztergály-Pintér Brigitta) neveztünk. A gyülekezet
megvendégelésére a szerdahelyi ragut jómagam
készítettem. Fáradozásunk nem volt hiábavaló. A verseny fôdíját gyülekezetünk csapata, a
“Kenyér Háza” boros kakasa hozta el mindnyájunk nagy örömére. 

A felnôttek mellett a gyerekek sem unatkoztak, megtalálták szórakozásukat a magunk által
összeállított játszóház tavalyinál is változatosabb játékaival.

Ezúton mondunk köszönetet testvéreink áldozatkész segítségéért, a sok finom pogácsáért,
süteményért, gyümölcsért és innivalóért. Mindezek lehetôvé tették, hogy emlékezetessé
váljon szüreti együttlétünk.

Pintér Édua presbiter

15

Gyülekezeti életünk képekben
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Október 12.-én szombaton a csömöri refor-
mátusok egy csoportjával Vizsolyt és kör-
nyékét látogattuk meg. Kíváncsian és lelkesen
vártuk ezt a kirándulást, rég készültünk az
országnak erre a történelmileg oly fontos
részére, ám eddig különbözô okok miatt még
nem sikerült ide eljutni. Ragyogó napsütés-
ben, a jó hangulatú indulás után közösen imád-
koztunk, énekeltünk. Pintér Édua felolvasta az
általa összeállított érdekes és hasznos tudni-
valókat Vizsolyról, a vizsolyi Bibliáról,
Solymári Timea pedig remek gitárzenével biz-
tosította a zenei kíséretet, aztán pedig a
szórakozást. 

Kirándulásunk elsô fontos állomása a Her-
nád-menti alig ezer lakosú falu Vizsoly volt.
Ahogy közeledtünk, úgy lett egyre érezhetôbb

egy kellemes vibrálás, zsongás az autóbuszon.
Megható volt megpillantani az Árpád-kori ere-
detû kôfallal övezett református templomot,
mely ôrzi a számunkra oly fontos elsô, magyar
nyelven nyomtatott teljes Biblia egyik eredeti
példányát. A helyi idegenvezetô remek
elôadása után megnézhettük az üveg vitrinben
ôrzött, Károlyi Gáspár és munkatársai által
fordított, 1590-ben Vizsolyban nyomtatott
Bibliát. A szentélyben megtaláltuk a korabeli
nyomdagép másolatát, ki is próbálhattuk a
gyerekek és a felnôttek nagy örömére, elte-
hettünk egy-egy magunk által nyomtatott la-
pot a látogatásunk emlékére. Maga a templom
is figyelemre méltó. 1940-ben a templomre-
noválási elômunkálatok alkalmával a mészré-
tegek alatt freskónyomokra bukkantak. A ma
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is látható freskó részleteken melyek nagy-
részt 13. századiak, kivehetô “László király
legendája”, A kánai menyegzô”, az “Angyali
üdvözlet”, Krisztus születésével kapcsolatos
események. Ezeket a freskókat mint magyar
nemzeti örökséget tartják számon. Mindenkit
figyelmeztet a szószékkel szemben a diadalív
déli falán olvasható latin felirat, melynek a
magyar fordítása: “Ki itt állsz és nem imádko-
zol, fordulj meg és menj ki!”

Utunk következô állomása Gönc volt, ahová
a déli órákban érkeztünk. Gönc fontos sze-
repet töltött be a kultúrában a reformáció ide-
jén. Itt fordította magyarra a Bibliát Károlyi
Gáspár, itt telepedett meg egy idôre a
Sárospatakról elûzött református fôiskola is
1687-ben. Az otthonról hozott közös ebédün-
ket a gyülekezeti teremben fogyasztottuk el.
Nagy szeretettel fogadott bennünket a helyi
református lelkész, ô volt a múzeum és a
református templom bemutatója is. Érdekes
volt a Károlyi Gáspár Múzeum és Biblia kiál-
lítás. Láthattuk különbözô népek, korok,
nyelvek bibliáit (perzsa, arab, kínai, török),
láthattunk egyházmûvészeti tárgyakat (úrasz-
tali kelyheket, úrasztali terítôket, egy tizen-
hetedik századi lelkipásztor téli díszruháját).
Megható volt látni, hogy az adományozók
hálából az Isten szeretetéért a legszebbet, a
legjobbat akarták felajánlani. A barokk stílus-
ban épült, síkmennyezetes református temp-
lomot 1786-ban szentelték fel. A kertjében áll
Károlyi Gáspár szobra. Korabeli a csillár,a
szószék koronája, a szószék ami egyetlen
tölgybôl készült, eredeti a két karzat, a ke-
resztelô medence. Közös imádsággal fejeztük
be a templomi látogatást. Biztosan nem mi
voltunk az egyetlenek akik elképzeltük
milyen nagy lehetett a református gyülekezet,
ha eredetileg a templom 850 ülôhelyes volt!

Göncön található a “Huszita-ház”, amit a
helyi hiedelem szerint husziták építettek és
laktak. Idegenvezetôvel néztük végig a kôbôl
készült házat, ismerkedtünk a paraszt-polgári
lakásbelsôvel. Elmesélte a gönci hordó törté-
netét és megtanultuk, mit jelent a puttonyok
száma az aszúbornál. Láthattuk az utolsó tula-
jdonos házaspár fényképét és megállapítottuk,
milyen tiszta tekintetüek voltak. Lementünk a
ház alatti pincébe, ami további pincejáratokhoz
kapcsolódik és megnéztük a mértékegységgé
vált 136,6 literes gönci hordót.

Teli élményekkel indultunk tovább a késô
ôszi gyönyörû idôben Boldogkô várához. Már
messzirôl látható a tatárjárás után emelt kôvár,
a sziklanyelv végén elhelyezkedô megfigyelô
bástyával. A legenda szerint itt tartották
egyszerre Bodó hét leányának esküvôjét,
ezért IV. Béla azt kérte: “ezután Boldogkônek
neveztessék”. Balassi Bálint ebben a várban írta
a Borivóknak címû versét. Mindenki a maga
által jónak tartott sebességgel nézhette meg a
várat, a szobor és ólomkatona kiállítást, gyö-
nyörködhetett a panorámában. Ezután követ-
kezett Tállya, egyes vélekedések szerint
Európa földrajzi központja – ezt jelzi a falu
központjában felállított szobor. Mi a Hollókôi
család pincéjét látogattuk meg, ahol finomabb-
nál finomabb borokat kóstolhattunk és vásá-
rolhattunk meg. 

Hamar eltelt ez a nap. Késô este érkeztünk
haza, feledhetetlen élményekkel gazdagod-
tunk, lelkileg feltöltôdtünk. A kiránduló cso-
port apraja-nagyja nagyon jól érezte magát,
köszönjük a jó szervezést. Hová megyünk
legközelebb?

Simó László és Simó Erzsébet
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ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS ÉS

SZERETETVENDÉGSÉG

GYÜLEKEZETI BIZONYSÁGTÉTEL A

KÖZSÉGI ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSNÁL

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYÛJTÉS

RÁSZORULÓ CSALÁDOK SZÁMÁRA
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VALAMENNYI ALKALMUNKRÓL BÔVEBB FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETÔ

ESZTERGÁLY ELÔD GÁBOR LELKIPÁSZTORTÓL SZEMÉLYESEN,

TELEFONON (06/30 488-8780) VAGY E-MAILEN (ESZTERGALYELOD@GMAIL.COM). 

Dec. 23-án 1500-tól – BETLEHEMEZÉS.
Hittanosaink betlehemes mûsorukkal hirde-

tik gyülekezetünk családjainál Jézus
földre születésének örömhírét.

KARÁCSONYI ISTENTISZTELETI REND:
December 24. – SZENTESTI CSALÁDI ISTENTISZTELET VÁRJON DÉNES ÉS SIMON IZABELLA

ZONGORAMÛVÉSZ HÁZASPÁR, LIPCSEI EDIT ÉNEKMÛVÉSZNÔ, VALAMINT HITTANOSAINK

KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL. Evangélikus templom, 16 óra.
December 25. – ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚRVACSORÁVAL. Evangélikus templom, 9 óra. 
December 26. – ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚRVACSORÁVAL. Evangélikus templom, 9 óra. Ezen
az alkalmon mutatják be fiataljaink betlehemes játékukat a gyülekezetünknek.

KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
2013. DECEMBER ÉS 2014. FEBRUÁR KÖZÖTT

Január 1. 1600 – ÚJÉVI ISTENTISZTELET

Január 5. 900 – ÜNNEPI ISTENTISZTELET GYÜLEKEZETÜNK SZOLGÁLÓIÉRT
(Gyülekezetünk szolgálói tagjainak megáldása).

Január 19. 900 – CSALÁDI ISTENTISZTELET (A gyermekek részvételével, és az
ifjúság szolgálatával.)

Január 20–25. 1800 – ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Január 26. 900 – A LEPRA ELLENI HARC VILÁGNAPJA TEMATIKUS ISTEN-
TISZTELET

Február 6-8., Galyatetô – PRESBITERI LELKIGYAKORLAT

Február 9. 900 – “A HÁZASSÁG HETE” ALKALMÁBÓL TEMATIKUS ISTEN-
TISZTELET

Február 15. egész nap – CSALÁDI NAP KORCSOLYÁVAL ÉS SZÁNKÓVAL (a dátum
az idôjárás függvényében változhat).

Február 16. 900 – CSALÁDI ISTENTISZTELET (A gyermekek részvételével, és az
ifjúság szolgálatával.)
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Híreink

IMPRESSZUM
A MAGVETÔ – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti lapja.

Megjelenik 250 példányban, A4-es méretben negyedévente. Felelôs kiadó, valamint az újságot
szerkeszti és tördeli: Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor. Korrektor: Pintér Édua presbiter.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2013. október – december

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJAI

---
HALOTTAINK

Polgár József, 1940.06.13. Komádi – 2013.10.28. Budapest.
Dabi György Miklós, 1949.11.26. Budapest – 2013.11.02. Csömör.
Varga László, 1954.01.08. Dombóvár – 2013.11.12. Csömör.
Debreczeni András, 1938.09.04. Tiszakórod – 2013.12.05. Csömör.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

---

GYÜLEKEZETÜNK TÁMOGATÁSA
„A JÓTÉKONYSÁGRÓL ÉS AZ ADAKOZÁSRÓL PEDIG EL NE FELEDKEZZETEK,

MERT ILYEN ÁLDOZATOKBAN GYÖNYÖRKÖDIK AZ ISTEN. (Zsid 13,16)

Kedves Testvéreink a személyes adományaikat, illetve gyülekezetünk mûködését segítô
egyházfenntartói járulékukat személyesen az istentisztelet után, vagy telefonon egyeztetett
idôpontban, vagy banki átutalással tudják befizetni (átutalás eseténk kérnénk jelezzék annak
jogcímét).Gyülekezetünk bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742049-20341938

RENDSZERES ALKALMAINK
Istentisztelet (minden hónap utolsó vasárnapján és az ünnepnapokon úrvacsorával): vasárnap 900–1000

Istentisztelet Nagytarcsán (minden hónap 1. és 3. vasárnapján a r.k. templomban): vasárnap 1030–1130

Gyermek-istentisztelet (a gyülekezeti teremben): vasárnap, 900–1000

Iskolai hittan: Mátyás k. Ált. Isk.: hétfô és szerda délelôtt; Blaskovits O. Ált. Isk.: péntek délelôtt.
Óvodai hittan – Kacsó utcai csoport: kedd 1530–1600, Laki sarki csoport: csütörtök 1530–1600

Bibliaóra* a nyugdíjas korosztálynak: kedd 830–1000, a fiatalabb korosztálynak: péntek 1800–1930

Konfirmációi elôkészítô*: péntek 1700–1800

Ifjúsági alkalom*: péntek 1600-1700

Presbiteri ülés*: minden hónap utolsó keddjén 1800–2000

Hajnalcsillag zenekar próbái: minden páros vasárnap 1030-tól
Hitmélyítô Vasárnapi Iskola*: minden hónap 2. és 4. vasárnapján 1030–1130-ig.

* Az alkalmat az ideiglenes lelkészi hivatalban tartjuk.

ELÉRHETÔSÉGEINK: 
A Lelkészi Hivatal címe: 2141 Csömör, Állomás u. 2. Telefon: 06/30-488-8780.
HIVATALI FOGADÓÓRA ELÔZETESEN EGYEZTETETT IDÔPONTBAN.
Internetes elérhetôségeink: www.csoref.hu, esztergalyelod@gmail.com
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