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“Amikor pedig eljött a pünkösd
napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, hirtelen hatal-
mas szélrohamhoz hasonló zúgás
támadt az égbôl, amely betöltötte az
egész házat, ahol ültek. Majd valami
lángnyelvek jelentek meg elôttük,
amelyek szétoszlottak, és leszálltak
mindegyikükre. Mindnyájan megtel-
tek Szentlélekkel, és különféle nyel-
veken kezdtek beszélni; úgy, aho-
gyan a Lélek adta nekik, hogy szól-
janak. Sok kegyes zsidó férfi tartóz-
kodott akkor Jeruzsálemben azok
közül, akik a föld minden nem-
zete között éltek. Amikor a
zúgás támadt, összefu-
tott ez a sokaság, és
nagy zavar kelet-
kezett, mert min-
denki a maga
nyelvén hallotta
ôket beszélni.
Megdöbbentek,
és csodálkozva
mondták: “Íme,
akik beszélnek,
nem valamennyien
Galileából valók-e?
Akkor hogyan hallhatja
ôket mindegyikünk a maga

anyanyelvén: pár tusok, médek és elá-
miták, és akik Mezopotámiában lak-
nak, vagy Júdeában és Kappadóciá-
ban, Pontuszban és Ázsiában, Frígi-
ában és Pamfíliában, Egyiptomban
és Líbia vidékén, amely Ciréné mel-
lett van, és a római jövevények, zsidók
és prozeliták, krétaiak és arabok:
halljuk, amint a mi nyelvünkön be-
szélnek az Isten felséges dolgairól.”
Álmélkodtak mindnyájan, és nagy
zavarban kérdezgették egymástól:
“Mi akar ez lenni?”

APCSEL 2,1-12

......AA LLÉÉLLEEKK AADDTTAA
NNEEKKIIKK,,  HHOOGGYY

SSZZÓÓLLJJAANNAAKK
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Köszöntés

“A Lélek adta, hogy szóljanak…” – Az elsô
pünkösd ünnepén elérkezett az a megszentelt
idô, amikor a mennybe ment Jézus elküldi
Szentlelkét tanítványainak. Ettôl kezdve a
Lélek erejével tesznek bizonyságot az evan-
géliumról, és mutatnak utat az Isten-kere-
sôknek. A Szentírás részletes bizonyságot tesz
arról, ahogyan Jézus tanítványai elindultak a
világ különbözô pontjai felé, hogy betöltsék
küldetésüket, és tanítvánnyá tegyék a népeket.
A Szentlélek által tehát elérkezett a hit ter-
jedésének ideje. A megtéréseknek, a gyüleke-
zetté formálódásnak, egyházzá válásnak idôsza-
ka, amelyrôl szép bizonyságot tesz az Apos-
tolok Cselekedeteirôl írott könyv. 

Mint minden más bibliai könyvnél, úgy ennél
a könyvnél is örökérvényû isteni üzenet fogal-
mazódik meg számunkra. Tanít és vezet ben-
nünket az Úr, hogy megerôsödjünk külde-
tésünkben, és betöltsük az Ô akaratát. 

Az egyik legfontosabb tanítása az elsô
pünkösd eseményeinek, hogy a gyülekezetté
formálódás nem emberi akaraton múlik. Nem
egy öncélú szervezôdésrôl van szó, ahol a kö-
zös érdeklôdés tartja össze az embereket. Gyü-
lekezetté formálódás Isten akaratából, a Lélek
ereje és vezetése által történik meg. A cél pe-
dig mindig ugyanaz: hirdetni az evangéliumot,
bizonyságot tenni az élô Igérôl, tanítvánnyá
tenni a népeket. 

Missziói gyülekezet lévén, nekünk különösen
fontos mindezt tudatosítani magunkban. Mi
nem azért formálódtunk közösséggé, mert
mindannyiunknak vannak lelki gondjai, ame-
lyekre megoldást keresünk. Nem is azért, mert
szimpatikusak az emberek és jól érezzük
magunkat az alkalmakon. 

Az egyház, a gyülekezetünk Isten Lelke által
formálódik egységbe. Ô szólít meg bennünket,
és hív meg közösségébe. Felruházzon erôvel és
hatalommal, hogy betöltsük küldetésünket.
Senki sem talált rá “véletlenül” gyülekeze-
tünkre. Egy gyermek sem került a hittanra úgy,
hogy ne a Lélek vezette volna ôt oda. Meg kell
látnunk, hogy Isten akaratából szervezôdô
közösség vagyunk, ahol mindenkinek megvan a
helye, és “nem lóg ki senki a sorból”. 

Az elmúlt hatvan évnek köszönhetôen Isten
nyája igencsak szétszéledt hazánkban. Nekünk
keresztyéneknek éppen az a küldetésünk, hogy

újra összegyûjtsük – a Lélek erejével – Isten
választott népét. Személyes “igehirdetésünk-
kel” – amely egyszerre jelenti hitünk megval-
lását és a cselekvô szeretetet – segítenünk kell
az Isten-keresôknek Jézusra találni. Emberileg
nézve, igencsak lehetetlennek tûnik ez a külde-
tés. Az elsô pünkösd története viszont rámutat
arra, hogy nem vagyunk magunkra hagyva.
Megint csak a Szentlélek Isten segít nekünk
abban, hogy “igehirdetésünk” célba találjon. 

Azt olvashatjuk az igében, hogy a tanítványok
nyelveken kezdtek szólni, ahogyan a Lélek adta
a szájukba. Ez a nyelveken szólás világosan
rámutat arra, hogy a Lélek általi “igehirdetés”
elôtt nincsenek akadályok. Nincsen se nyelvi,
se kulturális, se fizikai korlát. A Szentlélek teszi
érthetôvé és átélhetôvé az élô Igét mindenki
számára, hogy senki se vesszen el, akit Isten
magához hív. 

Erre az útra hívott el bennünket az Úr, és
ehhez kapjuk Lelkének erejét Csömörön és
Nagytarcsán. Gyülekezetünk rendszeres és
rendkívüli alkalmai éppen ezt a célt szolgálják.
Minden korosztály számára biztosítunk olyan
hétközi alkalmat – a vasárnapi istentisztelet
mellett –, amely a hitben való elmélyülést,
megerôsödést szolgálja. Ezek mind segítenek
küldetésünk betöltésében, a személyes “ige-
hirdetésünk” hatékonyabbá tételében. 

Itt szeretném külön kiemelni a hitoktatás
fontosságát. Örvendetes tény, hogy a jelenlegi
kormányzat kötelezô tantárgyként bevezette az
erkölcstant, illetve az azt kiváltó egyházi hitok-
tatást. Minél korábban kezdjük gyermekeink
lelkének gondozását, életének Isten akarata
szerinti formálását, annál hamarabb rátalálnak
életük értelmére, céljára. Örömmel és Isten
iránti hálával számolhatok be arról, hogy a Má-
tyás Király Általános Iskola 2013 szeptembe-
rében induló elsô osztályaiból összesen 25
gyermek választotta a református hittant. 

Küldetéstudatunk felelôs gondolkodást és
cselekvô hitet követel meg magyar nemzetünk
megmaradása tekintetében is. Ennek bizonysá-
gaképpen idén emlékoszlopot állítunk a magyar
nép lelki megújulásáért (bôvebben a 13. oldalon).
Ez az emlékmû nap, mint nap emlékeztetni fog
bennünket felelôsségteljes és  Isten akarata
szerinti küldetésünk betöltésére. 

KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
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Pünkösdre

Ki hajdan ôsvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsôség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelô munkád magasztalom!

Apostolok szívében lángoló tûz,
és bûnbánatra hajtó hatalom vagy,
eklézsiát teremt élô szívekbôl
erôd, mely tartja népedet ma is.
Ó, egység drága Lelke áldva légy!

Mert Jézusunkban Istent láttatod meg,
s imádni ôt, amint kell, megtanítsz,
és elvezetsz Te minden igazságra,
s bennünk maradsz ígéreted szerint,
ó, dics neked, tanító bölcs Vezér!

Hálám jeléül vedd szívem lakásul,
legyen szolgálatodnak székhelye,
hogy én is szolgáló lélek lehessek,
Lényednek teste, áldott eszköze!
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Gyülekezetünk nyári alkalmai szintén misszi-
ói küldetésünk eszközei. Június 15-én családi
napot, július 24-28-ig gyülekezeti tábort,
augusztus 24-én kenyérsütést és augusztus 26-
án ökumenikus horgászversenyt szervezünk
(bôvebben a 15-16. oldalon). Ezek mind olyan
közvetlen hangvételû, nyitott alkalmak, ame-
lyek egymás jobb megismerése mellett segíte-
nek Krisztus szeretetének megélésében, az
örömhír befogadásában. Vegyünk részt minél
többen ezeken az alkalmakon, és hívogassunk
olyan ismerôsöket, barátokat, akik még nem
találták meg az utat Krisztushoz!

Az elsô pünkösd alkalmával – a Szentlélek
erejével – Jézus tanítványai érthetô nyelven
tudták átadni az örömhírt a jelenlévô sokaság-

nak. Elkezdôdött az a hosszú folyamat, amely-
nek ma mi is a részesei vagyunk. A Szentlélek
erejére támaszkodva Isten egyházaként fel kell
kutatnunk, össze kell gyûjtenünk az Úr el-
veszett juhait, hogy Isten akarata szerint betölt-
sük küldetésünket. Jézus szava legyen
bátorítónk és útmutatónk: “Én vagyok a jó pász-
tor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim
ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem,
én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom
a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, ame-
lyek nem ebbôl az akolból valók: azokat is
vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra:
és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.” (Jn 10,14-16)

Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor
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“Tényleg van mennyország!” – Ezzel a cím-
mel jelent meg egy amerikai protestáns
lelkész bizonyságtétele. Hároméves kisfián
életmentô mûtétet kellett vég-
rehajtani, és a kisfia halál-
közeli élményeit fog-
lalta össze a
könyvben.

Leírja
az édes-
apa, hogy
négy hónappal a
mûtét után autóval
mentek el a kórház
elôtt, és a kisfia teljes ko-
molysággal megjegyezte: “Itt volt az,
hogy énekeltek nekem az angyalok.” “Bele-
néztem a tükörbe – emlékezett vissza az apa –,

de azt láttam, halálosan komolyan beszél”. A
kisfia ezután elmondta, hogy a túlvilágon járt,
ahol találkozott Sámsonnal, Keresztelô Já-

nossal és Jézussal, aki “hatal-
mas nagy volt, ragyogó,

tengerkék szemekkel.”
A szülôk hitetlen-

kedve hall-
gatták; 

ú g y
vélték,

ezek a
képzetek a

gyerek által is-
mert bibliai törté-

netekbôl származhat-
tak. (…) A kisfiú azt is el-

mondta, hogy mûtét közben látta a
szüleit, ahogyan a szomszéd szobában az édes-
anyja telefonál, az édesapja pedig imádkozik.

Igehirdetés
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““AAzz  ÚÚrr  JJéézzuuss  ppeeddiigg  mmiiuuttáánn  eezzeekkeett  mmoonnddttaa  nneekkiikk,,  ffeelleemmeelltteetteetttt  aa  mmeennnnyybbee,,  ééss  aazz

IIsstteenn  jjoobbbbjjáárraa  üülltt..  AAzzookk  ppeeddiigg  eellmmeenntteekk,,  hhiirrddeettttéékk  aazz  iiggéétt  mmiinnddeennüütttt,,  aazz  ÚÚrr  ppeeddiigg

eeggyyüütttt  mmuunnkkáállkkooddootttt  vveellüükk,,  mmeeggeerrôôssíítteettttee  aazz  iiggeehhiirrddeettéésstt  aa  nnyyoommáábbaann  jjáárróó  jjeelleekkkkeell..””

(Mk 16,19-20)

“TÉNYLEG VAN MENNYORSZÁG!”

* Elhangzott 2013. május 12-én.
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De az igazi megdöbbenés akkor érte ôket,
amikor a kisfiú azzal állt anyja elé, hogy neki
két nôvére van: “Volt egy kisbaba, aki meghalt
a hasadban, igaz?” Az anya elmondta: “A
család soha egyetlen szóval sem említette koráb-
bi vetélést. Olyan belsô fájdalom volt ez, amirôl
még a barátainknak sem beszéltünk. Amit a
fiúnktól hallottunk, elôször nagyon mellbevágott,
de utána megkönnyebbültünk, hogy a kis-
lányunk – akirôl nem is tudtuk, hogy lány – jól
van.” A kisfiú elmondta, hogy néz ki a nôvére,
és hogy úgy ölelgette, mintha sohasem akarná
elengedni. Elbeszélése szerint a menny-
országban rengeteg a szín. Nagyon sok ember
és angyal van, mindenki huszonévesnek lát-
szik, nincsenek öregek, senki sem visel
szemüveget, és mindenkinek szárnyai vannak.
(Forrás: www.magyarkurir.hu/hirek) – “Tény-
leg van mennyország!” – foglalta össze ebben a
címben a lelkész édesapa kisfia élményeit. 

Ez a különös történet – úgy gondolom – nem
egyforma érzéseket váltott ki bennünk.
Biztosan vannak olyanok, akiket meghatott, és
jó érzéssel töltött el. De bizonyára vannak
olyanok is, akik legyintve fikciónak, emberi
fantáziálásnak tartják az egészet. Ez a ket-
tôsség abból fakadhat, hogy nincs elég
ismeretünk a mennyországról. Normális kö-
rülmények között, földi életünkben nem
kapunk betekintést Isten országába, és még a
Szentírás is szûkszavúan fogalmaz erre nézve. 

Egy dologban azonban biztosak lehetünk:
Jézus felment a mennybe. Ott van ma is, és
vár bennünket. A mai alapigénk éppen errôl
tesz bizonyságot nekünk. Jézus feltámadását
követô negyvenedik napon a tanítványai sze-
me láttára felemeltetett a mennybe. Elfoglalta
helyét az Atya Isten jobbján és közbenjár
értünk, elkészítve számunkra a helyet maga
mellett. Amíg ezt a helyet el nem foglalhatjuk,
addig itt a földön tanítványi küldetésünknek
kell eleget tenni. Hirdetnünk kell az Igét, hogy
Jézushoz találjanak mind az Isten-keresôk. 

A mai alapigénk így kezdôdik: “Az Úr Jézus
pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett
a mennybe, és az Isten jobbjára ült.” (19) –
Amikor olvassuk ezt a részt, akkor önkénte-
lenül is megjelenik a lelki szemünk elôtt egy
hatalmas trónterem, amelynek közepén Isten
ül a trónján, és mellette a jobbján Jézus foglal
helyet. Isten jobbjára ülni azonban nem fizikai

állapotot jelöl. Nem Jézus fizikai pozícióján van
a hangsúly, hanem azon, hogy a legelôkelôbb
helyet kapta a mennyben. Emberi szavakkal
próbálja Márk apostol megfogalmazni azt a
rangot, azt a hatalmat, amelyet az egyszülött
Fiú a megváltó munkájáért, önként vállalt
áldozatáért az Atyától kapott. 

Joggal vetôdhet fel bennünk a gondolat: ter-
mészetes, hogy Jézus ezt a rangot megkapja,
hiszen egy az Atyával és így valóságos Isten.
Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb hatalom min-
denkor az övé volt és az övé lesz. 

Ennél azonban többrôl van szó. Jézus magára
vette az emberi természetet, hogy megvált-
hassa a bûnös emberiséget. És amikor Isten
felemeli ôt a mennybe és a jobbjára ülteti,
akkor ezt az emberi természetet ajándékozza
meg dicsôséggel és hatalommal. A Zsidókhoz
írt levélben olvashatjuk ezt: “…Jézus, aki
rövid idôre kisebbé lett az angyaloknál, a halál
elszenvedése miatt dicsôséggel és tisztességgel
koronáztatott meg, hiszen ô Isten kegyelmébôl
mindenkiért megízlelte a halált.” (Zsid 2,9)

Ez a csodálatos kegyelem, amelyben az
emberré lett Istenfiút részesíti az Atya arra is
rámutat, hogy a bûnbôl tisztára mosott emberi
természetnek helye lett a mennyek orszá-
gában. Teremtmények vagyunk ebben a te-
remtett világban, porból lettünk és porrá
leszünk, és Isten – Jézus által – mégis maga
mellé enged bennünket. 

Az a tény tehát, hogy Jézus az Atya Isten
jobbján ül, nemcsak arra mutat rá, hogy
megváltó munkájáért a legnagyobb dicsôség-
ben részesedhet. Hanem arra is garancia,
hogy majd ha eljön az idô, mi is – akikért ô
folyamatosan közbenjár – bebocsátást nyer-
jünk a mennyei hajlékba. 

Ahogyan folytatjuk az alapigénk olvasását,
azt láthatjuk, hogy Márk, Jézus felemeltetését
követôen a tanítványok szolgálatára fókuszál.
“Azok pedig elmentek, hirdették az igét min-
denütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük,
megerôsítette az igehirdetést a nyomában járó
jelekkel.” (20) E lényegre törô mondattal Jézus
mennybemenetelének következményére mu-
tat rá a mi életünkben. 

A következmény pedig az, hogy a tanít-
ványok elmentek és hirdették az igét, Jézus
pedig együtt munkálkodott velük. Jézus segít-
sége, együttmunkálkodása már nem testben

5
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Igehirdetés
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valósul meg a tanítványok életében. Szent-
lelkét küldte vissza a földre, hogy pártfogója,
vigasztalója, útmutatója legyen a tanítványság-
nak. “…kérni fogom az Atyát – halljuk Jézus
szavát –, és másik pártfogót ad nektek, hogy
veletek legyen mindörökké… nem hagylak titeket
árván…” (Jn 14,16.18)

Jézus mennybemenetelének egyik lényegi
következménye, hogy Szentlelkének kiáradá-
sával nem korlátozódik többé a hit. Az apos-
tolok elmentek hirdetni az Igét, Isten igaz-
ságának szószólóivá lettek a Lélek által. Így
már nemcsak azok fogadhatják be Jézus taní-
tását, akik egykor személyesen találkoztak
vele, hanem az igehirdetôkön keresztül bárki.

Bibliaolvasó kalauzunk szerint éppen az
Apostolok Cselekedeteirôl írott könyvet ol-
vassuk. Csodálatos példáit láthatjuk, ahogyan
a Szentlélek erejével megáldott apostolok és
tanítványok hirdetik az igét, és Jézus nevében
csodákat tesznek. Testileg már nem Jézus az,
aki lehajol a sántához, hogy megerôsítse lábát
és meggyógyítsa. Testileg már nem Jézus az,
aki Isten igazságáról bizonyságot az embe-
reknek. Péteren, Pálon, rajtunk keresztül
munkálkodik Lelke ebben a világban. 

Jézus mennybemenetelét és Szentlelkének
kitöltetését követôen már nemcsak az a szûk
réteg, az a néhány ezer ember élheti át
Jézussal való találkozás csodáját. A világ
bármely pontján megtörténhet ez, akár egy
idôben a Lélek által. 

Márk apostol az alapigénk záró gondolatával
bizonyságot tesz arról, hogy a Szentlélek által
megvalósuló igehirdetést jelek követik. Olyan
jelek, amelyek megerôsítik azt a bizonyossá-
got, hogy Jézus jelen van, és együtt munkálko-
dik az igehirdetôvel. Itt nem csupán a prédi-
káló lelkészre kell gondolni, aki komoly felké-
szülés után elmondja igehirdetését a szószék-
rôl. Jézus a templom padjaiban ülô hívôkhöz is
szól, azokhoz, akik már átélték a Vele való
találkozás csodáját. A Szentlélek által mind-
annyian igehirdetôvé válunk. Minden kimon-
dott szó, minden bizonyságtétel, minden cse-
lekedet valójában igehirdetés, ha mögötte ott
van a Szentlélek, ott van Krisztus szeretete. 

A gyülekezetünkben nem egyszer lehetünk
ennek tanúi. Sokan vannak olyanok itt közöt-
tünk, akiket vagy a szomszédja vagy a barátja

hívott el egyszer ide a templomba, hogy lelki
gondjaira megoldást találjon. Maga a meghívás
és a bátorítás is a velünk munkálkodó Krisztus
akaratából történik, és aki ezt a meghívást
meghallja, abban a Szentlélek Isten fogja
tovább erôsíteni a hitet. A hosszú bolyongás
után, ha valaki végre elfogadja a meghívást, je-
lek következnek az életében. Megtérés, bé-
kességre találás, Istennel és embertársainkkal
való kapcsolat rendezése, a szenvedélyekbôl
való szabadulás, új emberré formálódás. Ezek
azok a jelek, amelyek az igehirdetés nyomá-
ban járnak.

Jézus, feltámadását követô negyvenedik na-
pon felment a mennybe, és közbenjár értünk.
Hogy milyen a menny? Kik vannak ott? Hogy
néznek ki? Nem lényeges kérdések. A lényeg,
amelyrôl az evangélium is bizonyságot tesz,
hogy Jézus ott van ma is a mennyben. Ott ül az
Atya Isten jobbján, és közbenjár értünk, hogy-
ha majd eljön az idô, mi is Vele lehessünk. De
amíg ez nem történik meg, addig itt a földön
tanítványi küldetésünknek kell eleget tenni.
Hirdetnünk kell az Igét – szavainkkal, cse-
lekedeteinkkel, példamutatásunkkal –, hogy
Jézushoz találjanak az Isten-keresôk, “és min-
den nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya
Isten dicsôségére.” (Fil 2,10) Ámen.

Esztergály Elôd Gábor
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Az alábbiakban rövid tájékoztatást adok
gyülekezeti otthonunk kialakítására irányuló
törekvésünk jelenlegi állásáról. A beszámolót
elsôsorban az indokolja, hogy választóvonal-
hoz érkeztünk. Döntenünk kell, hogyan to-
vább, milyen úton folytatjuk a megkezdett
utunkat, településünk mely részén építjük föl
református templomunkat, gyülekezeti házun-
kat és a lelkészlakást. 

Az elmúlt két és fél év ennek a döntésnek
megalapozására irányult. Itt nem csupán arra
gondolok, hogy megvizsgáltuk a településen
szóba jöhetô lehetôségeket, hanem arra is,
hogy e döntés meghozatalához gyülekeze-
tünknek létszámában és lelkiségében is meg
kellett erôsödnie. Másképpen fogalmazva nem
vághatunk bele úgy egy építkezésbe, ha nem
áll mögötte egy erôs, dinamikusan növekvô
gyülekezet. Döntésünk idôpontja azért mos-
tanra idôzítôdött, mert egyrészt mostanra
sikerült felmérni az összes szóba jöhetô
telket, másrészt a 2012-es gyülekezeti adatok
összesítése és a 2013-ra prognosztizált adatok
kiszámítása is befejezôdött, amelyek jó re-
ménységgel töltenek el, és bizakodásra adnak
okot. Imádságos szívvel, jó lelkiismerettel
hozhatja meg így presbitériumunk a döntést,
amely a csömöri reformátusok életét meg-
határozza.

Az egyházi felsôbbséggel – jelen beszámoló
megírásának idôpontjában – még egyeztetés
nem történt, így presbitériumunk is csupán
egy elôzetes véleményt tudott megfogalmazni
a 2013. április 30-i ülésén. E döntés értelmé-
ben a templom, a gyülekezeti ház és a lelkés-
zlakás kialakítását a meglévô – 2007-ben az
Önkormányzattól ajándékozás útján kapott –
telken fogjuk megkezdeni. E 2400 m2-es telek
az Emlékmû közben található, a temetô, a köz-
séggondnokság és a HÉV (használaton kívüli)
sínpárja között. Közismertebben a Kálvária
dombnál lévô, lebetonozott, jelenleg sitt-
halmokkal tarkított terület. Az alábbiakban e
döntés elôkészítésérôl szeretnék vázlatosan
számot adni. 

A terület kiválasztásának egyik mozgató
rugója az a kérés volt, amelyet még az elôzô –
Bátovszky György polgármester úr vezette –
testület jelzett felénk, miszerint szeretnék a
nekünk ajándékozott telket elcserélni egy
másikra, mert a temetô jövôbeli bôvítése
ideálisan éppen ezen a területen folyna. E ké-
rés, és gyülekezetünk elnökségének és pres-
bitériumának szándéka találkozott, hiszen mi is
éppen a jelenleginél egy ideálisabb telket
tudtunk volna elképzelni gyülekezeti ottho-
nunk helyszínéül. A telekcserével kapcsolatos
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ügyintézés és szervezés már az új önkormány-
zati testület hatáskörébe került a választások
miatt. Több telket is felajánlottak, mint csere-
ingatlant: Corvina tér, Laky-villa, Szedervöl-
gyi-Laky sarok, Állomás u.-Szabadság út sarka,
Rét utcai üres telek. Csak olyan terület jö-
hetett számításba, amely önkormányzati tulaj-
donú, hiszen a 2007-ben megkötött ajándé-
kozási szerzôdés értelmében a meglévô Kálvá-
ria-dombi telket nem adhatjuk el harmadik
személynek, csak az Önkormányzattal cserél-
hetünk, vagy nekik adhatjuk vissza.

Gyülekezeti otthonunk megteremtése
szempontjából mindegyik teleknek (beleértve
a meglévôt is) van pozitív és negatív oldala. A
feladatunk tulajdonképpen az volt, hogy min-
dezt megvizsgáljuk, és Isten akaratára figyel-
ve döntsünk. Fontos és meghatározó szem-
pontunk volt mindezek mellett, hogy gyüle-
kezetünk missziói jellegét és hatékonyságát is
szem elôtt tartsuk: olyan helyet válasszunk,
amely mindenki számára könnyen elérhetô és
“szem elôtt van”.

1. Elsôként a Laky-sarokra esett a vá-
lasztásunk, arra az üres telekre, ahol jelenleg
a buszforduló található. Misszió szempontjából
az egyik legideálisabb terület az átmenô for-
galma miatt, és elég nagy is ahhoz, hogy meg-
valósulhassanak rajta elképzeléseink. Az Ön-
kormányzat ezt a kérést azonban visszautasí-
totta, mondván: ez a legértékesebb, és legna-
gyobb összefüggô ingatlan Csömörön, más
terveik vannak erre nézve. Ezt követôen a
Laky-villára esett a választásunk.

2. A Laky-villa, egy közel kétszáz éves
helyi védettséget élvezô épület, körbe ölelve
ôsfás parkkal. Maga a villa mérete elegendô
lett volna kezdetekben, ahhoz, hogy gyü-
lekezeti életünknek tágas színteret adjon, és
viszonylag hamar birtokba is vehettük volna.
A választásunk azért is esett erre a szebb
idôket is megélt épületre, mert szerettük vol-
na megôrizni az utókornak ezt az örökséget,
és szerettük volna megajándékozni a telepü-
lést azzal, hogy felújított állapotában, minden-
ki számára elérhetô közösségi térként hasz-
náljuk. Ezek a tervek minden anyagi áldozatot
megértek volna, amely bizonyára nem lett
volna kevés. A terveinket az önkormányzat is
hamar befogadta, és elindulhatott a telekcsere
jogi elôkészítése. 

A 2011. év végére tulajdonképpen a szerzô-
dések nyers változatai már elkészültek. Bi-
zonyos nehézséget jelentett az, hogy a Laky-
villában két szociális bérlakás van kialakítva,
amelyeknek lakóiról az Önkormányzatnak kell
gondoskodni. Ez a tényezô nagyban lelassítot-
ta az ügymenetet, végül az egyik lakót sikerült
elköltöztetni. A másik lakó viszont nem fogad-
ta el a felajánlott bérlakásokat, és nem akart
kiköltözni megszokott otthonából. Presbité-
riumunk e problémát is igyekezett gyorsan és
hatékonyan megoldani, és levélváltást köve-
tôen, püspöki javaslatra, vállaltuk, hogy meg-
felelô jogi elôkészítés mellett, lakóval együtt
vesszük át az ingatlant, és biztosítjuk az idôs
lakónak élete végéig a bérlakást. Terveink
szerint ez a körülmény a felújítási munkála-
tokat csak kis mértékben befolyásolta volna.
Mindezen körülmények újabb csúszást ered-
ményeztek, immár 2012 második felében
járunk. Újabb egyeztetések, újabb szerzôdés-
módosítások az Önkormányzattal, de mégis
úgy éreztük, hogy most már elhárult minden
akadály a csereszerzôdés aláírása elôl. 

Azonban volt még egy fontos tényezô, amely
bonyolította a csereszerzôdést, mégpedig a
két ingatlan közötti értékkülönbözet, ami az
Önkormányzat értékbecslése alapján több
mint 20 millió forint volt a Laky-villa javára.
Mi ezt az értékkülönbözetet – hivatalos sza-
kértôkkel egyeztetve – nem tudtuk elfogadni.
Jeleztük, hogy a hivatkozott értékbecslés ki-
ürített állapotra (bérlô nélkül), és piaci értékre
vonatkozik, valamint nem veszi figyelembe az
épület korát, és elhanyagolt állapotát, amely
számos rejtett hibát hordozhat magában. Az
Önkormányzat irántunk való együttmûködé-
sére gondolva, bíztunk abban, hogy megtalál-
hatjuk a mindannyiunk számára elfogadható
középutat. 2013 tavaszán azonban azt az
egyértelmû állásfoglalást kaptuk a Polgármes-
ter úrtól, hogy nem engedhet az Önkormány-
zat ebbôl az árkülönbözetbôl, mert az – véle-
ményük szerint – a hûtlen kezelés gyanúját
vetné fel. Váratlanul ért bennünket ez a dön-
tés, de tudomásul vettük. Ilyen nagy összeget
nem áldozhatunk telekre úgy, hogy még hasz-
nálatba sem tudjuk igazán venni. Elálltunk a
Laky-villa cseréjétôl.

3. A tárgyalások azonban folytatódtak. Is-
mét felvetettük a Laky-saroknál található üres
telek kérdését, gondolván, két év távlatában
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hátha változott az Önkormányzat álláspontja.
A Polgármester úr jelezte, hogy éppen ennek
a teleknek a területrendezési tárgyalásai foly-
nak, és a testület elé viszi a kérésünket.
Néhány hét alatt választ kaptunk, a képviselô
testület erre a területre üzletet, játszóteret, és
legfôképpen az óvoda bôvítését tervezi, tem-
plomnak már nem jutna hely. Ugyanakkor fela-
jánlották a Szedervölgyi-saroknál lévô üres
területet, ahol a tavalyi évben alakították ki az
új bekötôutat. Presbitériumunk megvizsgálta
a szóban forgó területet. Elônyként állapítot-
tuk meg, hogy a falu új alközpontjában, fôút
mellett alkalmas lenne a misszió betöltésére,
ugyanakkor a közelben (100 m) fekvô nagyfe-
szültségû vezeték miatt mégsem javasoljuk a
gyülekezeti otthon és a lelkészlakás hely-
színéül.

4. Felvetôdött még a Corvina tér, illetve a
Rét utcában található üres telek is. Mindkettô
messze található a fôúttól, illetve a tömegkö-
zlekedési eszközöktôl, és ezért – a gyalogosan
közlekedô, idôsebb testvéreinkre gondolva -
részletesebb vizsgálat nélkül elutasította pres-
bitériumunk ezt a lehetôséget.

5. Végül még egy cseretelek került szó-
ba, mégpedig az Hév-Állomás utca és a Sza-
badság út sarkán található telek. A jelenlegi
ideiglenes Lelkészi Hivatalunk is ezen a terü-
leten található, Fôgondnokunk, Deák Ferencz
tulajdonában lévô ingatlanban. Az Önkor-
mányzat javaslatát egyrészt azért nem tudtuk
elfogadni – bár misszió szempontjából a HÉV
állomás közelsége ideális lenne –, mert jelen-
leg peres eljárás alatt áll a terület. A per
kimenetele és rendezése számunkra belátha-
tatlan és bizonytalan, amely további késedel-
met jelentene templomépítésünk szempont-
jából. Másrészt, el szeretnénk kerülni, hogy az
egyház megjelenésével a perben álló felek
bármilyen kényszerhelyzetbe kerüljenek.

Az elmúlt két és fél évben az Önkormányzat-
tal ezeket a területeket vizsgáltuk meg, mint
lehetôségeket. Ezeken kívül még egy üres
telek kérdése vetôdött fel az egyik megbe-
szélésünkön. Az Árpád utca és Szabadság utca
sarkán található, a római katolikus egyház
tulajdonában lévô üres telek. Telefonon rögtön
érdeklôdtünk Görbe József plébános úrnál, aki
jelezte felénk, hogy a cserét illetôen már
történt az elôzô lelkipásztor ideje alatt megk-

eresés, és akkor a katolikus döntéshozó tes-
tület elutasította a kérelmet. Viszont nyitott-
ságáról bizonyságot téve jelezte, piaci áron
megvásárolhatjuk a területet. Ez – ahogyan a
Laky-villa esetében is – túl nagy anyagi terhet
jelentene gyülekezetünknek, így ez a telek
sem jöhet számításba. 

Mindezek alapján a presbitérium átgondolva
a helyzetet, arra az elhatározásra jutott, hogy
maradunk az eredeti területünknél, és minél
elôbb hozzáfogunk a tervezésekhez és a
kivitelezésekhez. A feltérképezett telkek is-
meretében felelôs döntést tudott hozni gyü-
lekezetünk presbitériuma és elnöksége. 

Itt jegyezném meg, hogy 2007-ben – amikor
gyülekezetünk a Kálvária-dombi telek mellett
döntött – az akkori lelkipásztor (Riskó Márta
és Riskó János) és presbitereink alaposan
megvizsgálták a lehetôségeket és bölcs dön-
tést hoztak. Ezt ezúton is köszönjük nekik. 

A mi vizsgálódásunkra tulajdonképpen azért
is volt szükség, mert hat év sok változást
eredményezett úgy a településen, mint a gyü-
lekezetben. Új képviselô testület lett, növek-
szik gyülekezeti tagjaink aktivitása, valamint
új presbitérium és új lelkipásztor került a
gyülekezet élére. Felelôs döntést a jelenlegi
vezetés csak akkor hozhat, ha személyes
tapasztalata és bizonysága van a dolgok felôl.
A mögöttünk lévô két és fél év nem volt ha-
szontalan, sôt gyülekezetünk lelki és anyagi
megerôsödését látva, nagyon is szükséges
volt. Ha 40-50 év múlva egy református meg-
kérdezi, miért nem ezt, vagy azt a telket
választottuk inkább, akkor nyugodt lelkiis-
merettel mondhatjuk: megvizsgáltuk a
lehetôségeket. 

Attól, hogy a templomunk nem fôút mellé,
nem a központban épül, még Istentôl megál-
dott, Lélekben gazdag gyülekezet lehetünk.
Ez egyedül a mi engedelmességünkön és
hitünkön múlik. A bennünk munkálkodó krisz-
tusi Lélek szenteli meg a földet, az épületet,
és mindent, amihez hozzáfogunk, így a misszi-
ónk sikere is ezen múlik. 

Én, mint a gyülekezet lelkipásztora nyugodt
lélekkel vagyok afelôl, hogy bárhová is építjük
templomunkat, ha élô kapcsolatunk van az
Úrral, azon áldás lesz. Befejezésül álljon itt az
ige, amely mindig utat mutat nekünk:

Beszámoló
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ZSOLDOS MELINDA KATA vagyok, 14 éves. 1999.02.21-
én születtem Budapesten. Anyukám Bíró Zsuzsanna,

óvónô, apukám Zsoldos Márton, asztalos. A szüleim még
kisebb koromban elváltak. Van egy nôvérem, Orosz

Zsuzsanna, 20 éves. Anyukám és apukám is Erdélybôl
származik, anya Marosvásárhelyrôl, apa Szamosújvárról.

Jelenleg a csömöri Mátyás Király Általános Iskolában
tanulok. Jövôre a Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvû

Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában fogok
tanulni, japán-angol szakon. Szeretek kosárlabdázni, tol-
laslabdázni és röplabdázni, szeretek a barátaimmal és a

családommal sok idôt tölteni, szeretem az ázsiai kultúrát,
de legfôképpen nagyon szeretek festeni és rajzolni.

Felnôtt koromban ügyvéd szeretnék lenni. Remélem hogy
a további éveim is ilyen szépek lesznek a középiskolában,

mint ebben a csömöri általános iskolában.

KONFIRMANDUSAINK BEMUTATKOZNAK

BALOG RÉKA vagyok, 1998. december 23.-án születtem
Budapesten. Szüleim, Balog Gyula és Balog Katalin, Erdély-
bôl, Székelyföldrôl származnak, 25 éve laknak Magyaror-
szágon. Kezdetben Budapesten, majd 15 éve Csömörre
költöztek. Van egy 26 éves bátyám, Balog László, aki szintén
Csömörön konfirmált. A Szerb Antal Gimnázium 8. osztályos
tanulója vagyok, ahová nagyon szeretek járni és itt is foly-
tatom a tanulmányaimat. Szabadidômben szeretek olvasni,
zenét hallgatni, színházba járni valamint kreatívkodni.

“Amikor Salamon befejezte az Úr templomá-
nak és a királyi palotának az építését és mind-
azt, amit még Salamon kívánt és meg akart
csináltatni, akkor megjelent az Úr Salamonnak
másodszor is, úgy, ahogyan Gibeónban megje-
lent neki. Ezt mondta neki az Úr: Meghall-
gattam imádságodat és könyörgésedet, amikor
könyörögtél elôttem. Megszentelem ezt a templo-
mot, amelyet építettél, hogy ott legyen az én
nevem mindörökké. Ott lesz a szemem és a szí-
vem is mindenkor. És ha te elôttem jársz, aho-
gyan járt apád, Dávid is, tiszta szívvel és ôszin-
tén, és megteszel mindent, amit megparan-
csoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és
végzéseimet, akkor állandóvá teszem királyi

trónodat Izráelben örökké, ahogyan megígértem
apádnak, Dávidnak: Nem vesznek ki utódaid
Izráel trónjáról. Ha azonban konokul elfordul-
tok tôlem, ti és utódaitok, és nem tartjátok meg
parancsolataimat és végzéseimet, amelyeket
elétek tártam, hanem más isteneket fogtok tisz-
telni, és azokat imádjátok, akkor kiirtom Izráelt
arról a földrôl, amelyet nekik adtam, ezt a temp-
lomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem
színem elôl, Izráel pedig példabeszéd és gúny tár-
gyává lesz minden nép elôtt.” (1Kir 9,1-7)

Esztergály Elôd Gábor lp.
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EIGLER PARTÍCIA vagyok, 1998. 12. 17-én születtem
Budapesten. Szüleim: Eigler Tamás és Eigler Melinda.
(szül.: Szekér Melinda). Apukám villamosmérnökként,
anyukám közgazdászként végzett. Büszkén vallom be,
hogy apai dédnagypapám német volt, anyukám Erdélybôl
származik és a felmenôinek bizonyítéka volt arra, hogy
az ôsi magyar Csák nemzettség leszármazottjai. Ezt a
családfát, sajnos, a dédnagymamám öccse felnôtt korában
elvesztette. Jelenleg a Dózsa György Gimnáziumban
tanulok, nagyon szeretek oda járni! Kedvesek, és szigo-
rúak a tanárok, és mindezek mellett nagyon jól tanítanak.
A kedvenc tárgyaim a természettudományok felé
hajlanak, mint biológia és kémia. Megjegyzem, hogy
azért a többi tantárgyat is szeretem.

A jövôben szeretnék orvos vagy kutatóorvos lenni, esetleg vegyészmérnök. Tudom, hogy ez
a célom kizárólag sok munkával, kitartó tanulással és Isten segedelmével sikerülhet csak. Az
életem nagy részét még a sport is kitölti. Több éve már, hogy versenyzôi szinten ûzöm az alpe-
si sí sportágat, igen szép eredményekkel. Jelenleg magyar diákolimpikon vagyok és óriásmûle-
siklásban pedig magyar bajnok. Nyáron pedig a vízisportokat szeretem ûzni. Örömmel tölt el,
hogy ennek a kedves gyülekezetnek lehetek a tagja, és remélem maradok is még sokáig.

GREGOR CSABÁNAK hívnak. 1998 -ban születtem
Budapesten. Apámat Gregor Tamásnak, édesanyámat
Boros Líviának nevezik. Édesanyám Nyíregyházán,
apám Pesten született és nôtt fel. Nyolc éven át tanul-
tam a Mátyás Király Általános Iskolában, ahonnan idén
megyek át gimnáziumba. A Szerb Antal Gimnáziumba
fogok járni öt éven keresztül, nyelvi elôkészítô tan-
folyamra. A gimnázium utáni tanulmányaimat még nem
tudom pontosan milyen irányban szeretném folytatni.
Kedvenc idôtöltésem a zenélés, három évet tanultam
zongorát és három évet gitárt. A gitárral komolyabb ter-
veim is vannak. E mellett sportolok is, három évet
teniszeztem és egy éve komolyabban kézilabdázom. 

GEBEI KRISTÓF ATTILA vagyok, Budapesten születtem
1998. Július 27-én. Édesanyám Gebeiné Szécsi Katalin,

édesapám Gebei Attila. Testvérem Gebei Arnold Bence,
aki még csak 7 éves, ô most kezdi tanulmányait

Csömörön. Általános iskolás éveimben klasszikus zenét
tanultam gitáron a csömöri zeneiskolában. Most fogok

elballagni a Mátyás Király Általános Iskolából. Szeretem
a sportokat, jelenleg kézilabdázom Csömörön. A

Kôbányai Szent László Gimnázium speciális angol
tagozatán folytatom tanulmányaimat. A középiskola után

szeretnék továbbtanulni egyetemen, pénzügyi vonalon
szeretnék dolgozni. Elsô osztályos korom óta járok

református hittanra.
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PONGOR BALÁZS MÁRK vagyok. 1998. december 12-én
születtem Budapesten. Anyukám Pinczés Andrea
egészségügyi asszisztens és tyukodi származású.
Apukám Pongor Balázs vegyésztechnikus, Ózdon

született. Idén írtam meg a központi felvételit, és hála
Istennek sikerült bejutnom a Schulek Frigyes

Magasépítô Szakközépiskolába. Az építészettel szeretnék
foglalkozni a jövôben. A kedvenc idôtöltésem a biciklizés,
azon belül is az extrém sportnak számító BMX-ezés, azaz

különféle trükköket csinálok kétkeréken. Álomom, hogy
egyszer profi BMX-es leszek.

12

Konfirmandusaink

MIKECZ MÁTÉ vagyok, 14 éves. 1999.Április 7-én
születtem Budapesten. Édesapám Mikecz András, édes-
anyám Mikeczné Holbis Mónika. Anyai részrôl tôsgyöke-
res csömöri családból, apai részrôl pedig Nyíregyháza
környékérôl származomaz, a család ezen ága “ôsidôk”
óta református. Jelenleg a Batthyány Ilona Általános
Iskola 8. osztályos tanulója vagyok. ôsztôl a Táncsics
Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban fogok tovább-
tanulni. Még nem tudom, hogy mit szeretnék a gimnázi-
um után csinálni, de van idôm gondolkodni, mert 5 éves
gimnáziumba nyertem felvételt.

Amit csinálok szabadidômben, az a biciklizés és még
különféle sportok. Szinte mindennap tekerünk az
apukámmal, mert ezt szeretjük és nagyon kikapcsol.
Néha-néha eljárunk horgászni is. Hagyományôrzô huszár
is vagyok, ezzel tisztelgek dédapám elôtt.

A Magyar Református Egyház címere
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A Missziói munkatervünkben röviden
tájékoztatást adtunk, hogy ebben az évben
gyülekezetünk nevében a magyar nép lelki
megújulásáért egy emlékmûvet szeretnénk
állítani. Célunk felhívni a figyelmet magyar
nemzetünk múltjának azon jelentôségteljes
eseményeire, amelyek – Isten akaratából – a
lelki megújulás révén elômozdították nem-
zetünk megmaradását. Az események mögött
persze mindig megtalálható Isten akarata és az
egyén önfeláldozó szolgálata, ezért ezzel az
emlékmûvel hálát is adunk Isten megtartó
kegyelméért, és tiszteletadásunkat is kifejez-
zük nemzetünk nagyjai elôtt. Ugyanakkor je-
lezzük, hogy mi magunk is szeretnénk ebbe a
sorba beállni. Szeretnénk a rendelkezésünkre
álló eszközökkel és Istentôl kapott talentu-
mainkkal hozzájárulni a jelenkor lelki újjászü-
letéséhez, amely nélkül elképzelhetetlen a
magyar nép jövôje. 

Az emlékmû alkalmas helyszínét adja gyüle-
kezetünk megemlékezésinek, a nemzeti ünne-
pek alkalmával való közös koszorúzásnak. A
felállítás helyszíne és idôpontja
még nem végleges, errôl az el-
következô idôkben fog dönteni
presbitériumunk. Az emlékmû
alapanyaga fa lesz, amelynek
kifaragását két – gyülekeze-
tünkhöz kötôdô – kiváló szak-
ember vállalta, akiknek áldoza-
tos munkáját elôre is köszön-
jük. 

Az emlékmûvet református
címerünk szimbólumai fogják
díszíteni. Középen a Jézust jel-
képezô keresztes zászlót tartó
bárány, ahogyan a Biblia két
nagy szövetségén áll, háttér-
ben az örök életet szimbolizáló
pálmafával. Hátul nagybetûvel
református címerünk vezér-
igéje: “Ha Isten velünk, kicsoda
ellenünk?” Róm 8,31. Az osz-
lop tetején címerünk másik
állatalakja, a tûzbôl újjászületô
fônixmadár látható. Az oszlop
törzsén egy spirálosan felfelé
csavarodó inda fut, amelybôl

egy-egy magot tartalmazó virág nyílik ki, alat-
tuk egy-egy évszámmal. Ezek a virágok és
évszámok jelzik azon eseményeket, amelyek
nemzetünk megmaradásának zálogát adták
történelmünk során. Az évszámok sorát
három ponttal kezdjük és azzal is zárjuk. Így-
jelezzük, hogy a feltüntetett eseményeken kívül
voltak és lesznek (!) más, jelentôs évszámok,
amelyek szintén megmaradásunkat szolgálták
és szolgálni fogják. Az oszlopon feltüntetett év-
számok a következôek: 896 – Honfoglalás; 1001
– Államalapítás; 1222 – Aranybulla; 1568 –
Tordai országgyûlés; 1590 – a teljes magyar
nyelvû Biblia; 1606 – Bécsi béke; 1703 – Sza-
badságharc; 1781 – Türelmi rendelet; 1848 –
Szabadságharc; 1956 – Szabadságharc; 1989 –
rendszerváltás.

Imádságainkban kérjük, hogy egyházunkért
és magyar nemzetünkért folytatott külde-
tésünket a Szentlélek Isten erejével és Jé-
zusunk vezetésével töltsük be.

Esztergály Elôd Gábor

A magyar nép lelki megújulásáért

13

EMLÉKMÛ A MAGYAR NÉP LELKI
MEGÚJULÁSÁÉRT

Az emlékmû terve
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INVITÁLÓ
EZÚTON SZERETNÉNK MEGHÍVNI NYÁRI ALKALMAINKRA GYÜLEKEZETÜNK TAGJAIT, VALAMINT

AZON CSALÁDOKAT, AKIK MÉG NEM AKTÍV RÉSZESEI KÖZÖSSÉGÜNKNEK, DE VALAMILYEN

MÓDON KÖTÔDNEK HOZZÁNK. ALKALMAINK A LELKI FELTÖLTÔDÉS MELLETT, GYÜLEKEZETÜNK

ÉS EGYMÁS JOBB MEGISMERÉSÉT IS SZOLGÁLJÁK.

LAPZÁRTÁNKAT KÖVETÔEN KERÜLNEK MEGRENDEZÉSRE PÜNKÖSD ÜNNEPÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ALKALMAINK.
RÉSZLETES KÉPES BESZÁMOLÓNKAT A KÖVETKEZÔ LAPSZÁMBAN KÖZÖLJÜK.

KONFIRMÁCIÓI VIZSGA

Május 12-én konfirmandusaink vizsgát tettek
gyülekezetünk presbitériuma és a szülôk

jelenlétében.
Ezt követôen május 20-án,

pünkösd hétfôjén az istentisztelet keretén
belül Isten és a gyülekezet színe elôtt ünnepé-

lyesen bizonyságot tesznek hitükrôl és 
részt vesznek az úrvacsorán.

Gyülekezeti életünk képekben

14

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK
KÉPEKBEN
Május 5-én az istentisztelet keretén belül gyülekezetünk édesanyáit két

verssel és egy szál rózsával köszöntöttük. Isten áldja meg ôket!

Május 12-én az istentisztelet keretén belül az
egyházi ének és -zene vasárnapja alkalmából
Lipcsei Edit énekmûvésznô tolmácsolásában
hallhattuk Sztárai Mihály 16. századi refor-
mátus lelkipásztor énekét, énekeskönyvünk

255. dicséretét.

ANYÁK NAPJA

EGYHÁZI ÉNEK

ÉS -ZENE VASÁRNAPJA

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK NYÁRON
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CSALÁDI NAP

Idén is megszervezzük gyülekezetünk nyárköszöntô családi napját. Június 15-én szombaton
reggel 10 órától este 18 óráig tartandó alkalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk
valamennyi tagját és mindazokat, akik szeretnék job-
ban megismerni közösségünket. A helyszínt idén is dr.
Szenynyessy Judit presbiter testvérünk biztosítja.
Cím: 2141 Csömör, Középhegy u. 19. A jó hangulatú
beszélgetések mellett szeretnénk idén is izgalmassá
tenni a rendezvényt, ezért különféle vetélkedôkkel,
akadályversennyel készülünk. Lehetôség lesz továbbá
íjászkodni, focizni, és különféle kerti játékokat ját-
szani. Lesz bográcsolás és kürtôskalács sütés. Sôt a
fürdôruhánkat se felejtsük otthon, hiszen a nagy
medence ismét rendelkezésünkre áll!

Tavaly két bográcsban kétféle 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 22-én tartjuk meg
rendezvényünket.

15

Gyülekezeti alkalmaink nyáron

KONFIRMANDUS-TÁBOR

MONOSZLÓ, 2013. JÚNIUS 25-27.
Az idei nyáron elsô alkalommal, de hagyományteremtô szándékkal szerevezzük meg kon-

firmandusaink számára a hitmélyítô és közösségépítô táborunkat.
A tábort június 25-27. között tartjuk a Dunántúli Református Egyházkerület monoszlói

üdülôközpontjában. A háromnapos együttlét költségeit megosztjuk, némi önrész mellett
gyülekezetünk anyagi támogatást nyújt mind a szállás, mind az utazás költségeihez.

A táborba jelentkezni Esztergály Elôd Gábor lelkipásztornál lehet május 31-ig.

NYÁRI TÁBOR

Az elsô ilyen alkalom a nyári táborunk lesz
július 24-28-ig (a 17. oldalon részletes leírás
található). Itt röviden annyit jegyeznék meg,
hogy ez az ötnapos kötetlen együttlét segít a
barátságok kialakulásában, segít abban, hogy
még inkább lelki otthonunkként tekintsünk a
gyülekezetre. 

ADOMÁNYGYÛJTÉS ÉS SZERETETIN-

TÉZMÉNY-LÁTOGATÁS 

Június 1-én a Kékkereszt Iszákosmentô Misszió dömösi központ-
jába látogatunk, ahol egy csendeshét záróalkalmába kapunk bete-
kintést. Reggel 7.30-kor indulunk az evangélikus templom elôl, és
elôreláthatóan legkésõbb 15 órára érünk vissza. Utazási és ebédköltséggel kell számolnunk, ami
kb. 2000,- Ft lesz. Tartós élelmiszeradománnyal készülnénk erre a napra, ezért május 31-ig vár-
juk gyülekezetünk tagjainak felajánlásait. A keddi Bibliakör tagjaival május 28-án délelôtt
száraztésztát készítünk a Kékkeresztnek. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra is
testvéreinket. A kirándulásra jelentkezni Esztergály Elôd Gábor lelkipásztornál lehet
május 26-ig.
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KENYÉRSÜTÉS KEMENCÉBEN

A nyár következô alkalma az augusztus 24-én
délután 14 órától megrendezésre kerülô immár
hagyományos kenyérsütésünk a cinkotai Tájházban
(1164 Bp., Batthyány Ilona u.14.). Ez a találkozá-
sunk nemcsak az új kenyérért való hálaadásunk
része, hanem egyben a hagyományos, kemencés
kenyérsütést kívánjuk feleleveníteni, illetve az
utókor számára örökségként megôrizni. A kenyér-
sütés minden mozzanatát közösen végezzük a ke-
mence felfûtésétôl kezdve, a dagasztáson át, a süté-
sig. Gyermekeink is nagy örömmel vesznek részt
ezen az alkalmon, amely nem csupán a frissen sült
kenyérlángos ízének köszönhetô, hanem a közös
együttlét, a közös játék örömének is. Szeretettel
várjuk gyülekezetünk, hittanosaink családjait erre a
hagyományôrzô alkalmunkra.

16

Gyülekezeti alkalmaink nyáron

KÉFÁS-KUPA

A nyár utolsó gyülekezeti programja az
augusztus utolsó hétfôjén, 26-án délután 15
órakor megrendezésre kerülô Kéfás-Kupa
ökumenikus horgászverseny. Immár harmadik
alkalommal fogja összemérni tudását a négy
történelmi felekezet. Két évvel ezelôtt az
evangélikus testvérek, tavaly mi hozhattuk
haza a vándorkupát. Hajrá katolikusok! Hajrá
baptisták! 

A közös szervezés és verseny segít megélni
Krisztusban való egységünket a hétköznapok-
ban is, a templom falain kívül. Hívjuk és várjuk
horgászni tudó vagy éppen nem tudó testvére-
inket, hogy egy kellemes délutánt töltsünk
együtt a tó partján a szeretet jegyében.

VALAMENNYI ALKALMUNKRÓL BÔVEBB FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETÔ ESZTERGÁLY ELÔD

GÁBOR LELKIPÁSZTORTÓL SZEMÉLYESEN, TELEFONON (06/30 488-8780)

VAGY E-MAILEN (ESZTERGALYELOD@GMAIL.COM). 

A tavalyi évben nem egy olyan család jött el
a táborba, akik addig nem igazán kötôdtek
közösségünkhöz, csupán a gyermeküket
oktatom hittanra. A tábort követôen lélekben
megújulva, rendszeres templomba járó, aktív
tagjai lettek közösségünknek. Ez azt bizo-
nyítja, hogy egy tábori élmény is megszó-
líthatja az Isten-keresôt, ez is lehet áldott
eszköze a megtérésnek. Aki már egyszer

részt vett a táborunkban, az nagyon jól tudja,
hogy a lelki épülést az együttlétben, az
egymásra való odafigyelésben éljük át. Ez a
tábor nem egy csendes-hét, egy elvonulás,
hanem éppen ellenkezôleg, nyitás. Saját
lelkünket nyitjuk meg a másik elôtt, abban a
tudatban, hogy Krisztus Lelke vezet egymás-
hoz bennünket, és ô ôrködik felettünk.
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Gyülekezeti nyári tábor

17

Gyülekezetünk nyári tábora ebben az évben
a szigetszentmártoni Mártoni Táborban lesz
(www.martonitabor.hu), amely Budapesttôl 38
km-re a ráckevei duna partján található. A tá-
bor – a korábban meghirdetett idôponttól elté-
rôen – július 24-28-ig, azaz szerdától vasár-
napig tart. Az elôzô évektôl eltérôen idén egy-
séges csomagárat kaptunk a tábor vezetôjétôl,
amely magában foglal mindenféle kedvez-
ményt: 5 nap 4 éjszaka teljes ellátással egy fô
részére: 15.000,- Ft (3 éves kor alatt a gyer-
mekekért nem kell fizetni). Ez azt jelenti, hogy
egy fônek – gyermeknek, felnôttnek egyaránt
– 3.750,- Ft/nap-ra jön ki a szállás és a három-
szori étkezés. Látható, hogy ez az ár a legtöbb
helyen a gyermekekért fizetendô árnak felel
meg. Ha 80 fô felett érkezünk, további ked-
vezményre számíthatunk. 

A csomagár kizárólag a táborhely nyújtotta
szállásra és a napi háromszori étkezésre vonat-
kozik, sátrazásra és lakókocsira, illetve meg-
bontott étkezésre nem kapunk ilyen kedvez-
ményes árat. 

A csomagár magában foglalja: a szállást:
önálló faházakban és a nagy központi téglaépü-
letben található szobákban, valamennyi fürdô-
szobás. A napi háromszori étkezést: hideg
reggeli, leves és fôétel ebédre, meleg egytál-
étel vacsorára. A táborhely minden szolgál-
tatásának korlátlan használatát: saját stég,
kajak, kenu, ping-pong, billiárd, csocsó, inter-
net, nagyterem. A táborhely mellett focipálya
és a kisgyermekesek számára is ideális sza-
badstrand található.

Az itthon maradt gyülekezeti tagok számára
buszos kirándulás keretén belül megszervez-
zük, hogy a szombati napon meglátogathassák
a táborozókat. 

Szükség esetén, és a lehetôségeinkhez mér-
ten a gyülekezet anyagi segítséget tud biztosí-
tani a táborozni vágyóknak. A támogatási igé-
nyeket kérjük írásban a lelkipásztor felé nyújt-
sák be. Ugyan így a felvetôdô kérdésekkel is
hozzá forduljanak. A további részletekrôl fo-
lyamatosan tájékoztatni fogjuk gyülekezetünk
tagjait.

ELÔZETES TÁJÉKOZTATÓ 
GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBORUNKRÓL

JELENTKEZNI A TÁBORRA A LELKIPÁSZTORNÁL LEHET SZEMÉLYESEN,
TELEFONON (06/30 488-8780) VAGY E-MAILEN (ESZTERGALYELOD@GMAIL.COM).
A JELENTKEZÉSHEZ KÉRNÉNK A KÖLTSÉG 20%-NAK ELÔRE VALÓ MEGFIZETÉSÉT.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: 2013. JÚNIUS 16. 

2013 punkosd.qxd  2013.05.15.  22:27  Page 17



18

Szemle

Bár a legutóbbi népszámláláskor kevesebben
vallották magukat a református egyházhoz tar-
tozónak, a népszámlálási adatok így is kedvezô
képet mutatnak rólunk – mondta a Duna-
melléki Református Egyházkerület püspöke
az egyházkerületi tanácsülésen. Bogárdi Szabó
István a kötelezôen választható hittanoktatás
elôkészítésérôl és a módosítás elôtt álló egy-
házügyi törvényrôl is szólt a tanácskozáson,
ahol a református intézményekben folyó
elmúlt évi munkáról is beszámoltak.

TISZTÁZÓDÁSI FOLYAMAT KEZDÔDÖTT

A következô iskolai tanévtôl országszerte
kötelezôen választható tantárgy lesz a hittan,
illetve az etika az általános iskolák elsô és
ötödik évfolyama számára. A dunamelléki
püspök elmondta, az éppen zajló jelentkezé-
sekrôl még nincs teljes és átfogó képe az egy-
háznak, de az eddigi adatok arról árulkodnak,
hogy vélhetôen több évig tartó alkalmazkodási
és tisztázódási folyamat kezdôdik el.

– A hittanoktatás elsô szakaszában inkább
vesztesnek látszunk majd, mintsem nyertes-
nek, de pár év múlva bizonyosan mindenki jól
látja majd ennek az igen-igen szükséges új
közoktatási elemnek a hasznát – fogalmazott
Bogárdi Szabó István az egyházkerület Ráday
utcai székházában rendezett május 8-ai
kerületi tanácsülésen.

ELLENTMONDÁSOS ELÔKÉSZÜLETEK

Ellentmondásosan alakult a hittanoktatásra
jelentkezés – tette hozzá a püspök. Egyes tan-
intézményekben ugyanis várakozásokon felüli
a hittan tantárgyra jelentkezôk száma, jó
néhány iskolában viszont – mint mondta –
elkedvetlenítô az eredmény. 

- Bár néhány iskola vezetése igen udvarias-
nak mutatkozott, elszabotálta a szülôk tájékoz-
tatását vagy technikai nehézségekre hivatkoz-
va késztette ôket arra, hogy gyermekeiket ne
hittanra írassák. Másutt a gyülekezetek nem
álltak a helyzet magaslatán, nem érezték meg,
hogy most nem a szokásos hittanbeíratási
kampányról van szó; vagy éppen az nem derült
ki, hogy mennyire fontos lenne a magyar
közoktatásban minden gyermekkel megis-
mertetni a hit alapelemeit.

KEDVEZÔ KÉP

Sok vita kíséri az elmúlt esztendei népszám-
lálási adatok közzétételét is – folytatta az egy-
házkerület püspöke. Arról, hogy milyen
könnyen csúszik el a statisztikai adathalmaz
ideológiai mezôbe, szerinte az árulkodik a
legjobban, hogy a nagycsütörtökre esô köz-
zététel napját némi apokaliptikus túlzással
sokan úgy értelmezték, az volt a magyarorszá-
gi egyházak nagycsütörtöke.

- Az adatok a tíz évvel ezelôttihez képest
nagymértékû visszaesést mutatnak, részben

NÉPEGYHÁZ

HELYETT

MISSZIÓS

EGYHÁZ*

* Forrás: http://www.dmrek.hu/hir/mutat/4558/. Szöveg: Jakus Ágnes. Kép: Füle Tamás.
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Szemle

az egyházhoz való tartozás öntudatos vál-
lalásában, részben pedig az errôl való nyi-
latkozási készségben. Pedig, ha figyelembe
vesszük, hány választójogú felnôtt egyházta-
gunk van, ehhez hozzátesszük a saját népmoz-
galmi adatainkat és a templomba járók
tényleges számát, a mostani népszámlálási
eredmények így is igen kedvezô képet mutat-
nak rólunk – mondta a püspök.

NEM VETTÜK KOMOLYAN

- A mostani indulatok nyomán azonban az is
kitûnik, nem vettük igazán komolyan, hogy a
népegyházi jelleg megszûnôben van, vagy már
meg is szûnt – tette hozzá Bogárdi Szabó
István.

- Régente, sokan kívánatosnak is tartották a
népegyház megszûnését, elsôsorban azért,
hogy tiszta és világos, határozott és elköte-
lezett egyháziasságon alapuljon egész egyházi
életünk. Ma már azonban az egykori szekulari-
záció-bajnokok sem hangoztatják ezt olyan
erôteljesen. A népszámlálás eredményeiben
ugyanis elsôsorban az a nyomasztó, hogy
mekkora létszámú az a közösség, amely kiter-
jedt intézményegyüttest tart fenn. Vagyis, az a
szempont, hogy hány úrvacsorázó tagunk van,
most egészen hátra került, pedig ehhez képest
még mindig igen jelentôs létszámú és befolyá-
sos testületnek tûnik a Magyarországi
Református Egyház.

MISSZIÓI EGYHÁZ NÉPEGYHÁZ HELYETT

Az, hogy a népszámlálás eddigi értékelése
nem nélkülözi az ideológiai felhangokat, nem
segít a helyzet reális és missziói stratégiát is

létesítô feldolgozásában. A leginkább elgon-
dolkodtató az, hogy Magyarország lakosságá-
nak egyharmada nem kívánt erre a kérdésre
válaszolni – hívta fel a figyelmet a püspök.

- Lehet, hogy egyszer majd megtudjuk
ennek az okát is. Mindazáltal, arra buzdítok
mindenkit, hogy továbbra se érezze úgy, hogy
a nagy létszámú reformátusság semmi egyéb-
re nem kötelezi, csak hivatalnoki tétlenségre,
várakozásra, hogy jöjjenek már azok a refor-
mátusok és vegyék igénybe az egyház szolgál-
tatásait. Ez már tíz évvel ezelôtt is helytelen
és végzetes magatartás volt, most még inkább
az. Gyülekezeteink megelevenítése, új gyüle-
kezetek szervezése, a virágzó gyülekezetek
tovább erôsítése – ez most a mindennapi
parancs, s ennek megvalósításához kell a
misszió számos és sokféle útját járnunk.

ÉLÉNKÜL A VITA?

- Noha a tavaly nyáron elfogadott, és most
újra tárgyalandó egyházügyi törvényben mind-
járt regisztrált egyházként fogadta el a Par-
lament a református egyházat, mélyen érint
minket a törvényrôl folyó, szûk esztendeje
tartó vita – mondta a dunamelléki püspök. 

Mivel az egyházügyi törvényt számos más
törvényen kell átvezetni, szerinte nem csen-
desedni, hanem élénkülni fog a vita annak elle-
nére is, hogy a módosított törvény várhatóan
megfelel majd az Alkotmánybíróság kívánal-
mainak. Ennek ellenére Bogárdi Szabó István
hangot adott abbéli örömének, miszerint a
Parlament bizottságai, a törvényhozó képvise-
lôk számos alkalommal megkeresték a refor-
mátus egyházat is, kérve annak véleményét és
állásfoglalását a készülô törvényhez.
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Molnár Ilka és Szentimrei Gergely 2013. 04. 17-én a kistarcsai református templomban.

GYÜLEKEZETÜNK TÁMOGATÁSA
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Kedves Testvéreink a személyes adományaikat, illetve gyülekezetünk mûködését segítô
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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 800–1140

Óvodai hittan – Kacsó utcai csoport: kedd 1530–1600, Laki sarki csoport: csütörtök 1530–1600
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