
CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG

GYÜLEKEZETI LAPJA, 4. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2014.
TAVASZ

„És örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel, önként adakoztak az
Úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. Akkor áldotta Dávid az Urat az
egész gyülekezet elôtt, és ezt mondta: Áldott vagy te, Uram, ôsatyánknak, Izráelnek
Istene, öröktôl fogva mindörökké! Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a
ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van! Tied,
Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenek feje! Tôled ered a gazdagság és a di-
csôség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erô és a hatalom, a te kezed tehet
bárkit naggyá és erôssé. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te
fenséges nevedet. Mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erônk ilyen

önkéntes adakozásra? Bizony tôled van min-
dez, és csak azt adtuk neked, amit kezedbôl
kaptunk. Mi jövevények és zsellérek vagyunk
elôtted, mint minden ôsünk. Napjaink olya-
nok a földön, mint az árnyék: nincs állan-
dóságuk. Urunk Istenünk! Ez az egész halom
kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked, a te
szent neved tiszteletére templomot építsünk, a
te kezedbôl való, és a tied lesz mindez! Tudom,
Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, és gyö-
nyörködsz az ôszinteségben. Én mindezt ôsz-
inte szívvel, önként adtam, és most örömmel
látom, hogy önként adakozott neked néped,
amely itt összegyûlt. Uram, ôseinknek, Ábra-
hámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene, tartsd
meg örökre néped szívében ezt a gondolatot és
szándékot, és kösd magadhoz szívüket.“
(2Krón 29,9-18)

(Gustav Dore: Az özvegyasszony két fillérje.)

URAM, KÖSD 
MAGADHOZ
SZÍVÜNKET!
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KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
Dávid király hálaimájából olvashatunk rés-

zletet a címlapon, amelyet nem sokkal halála
elôtt fogalmazott meg. Imájának központi
témája a templomépítés, amely nem neki ada-
tott meg, hanem fiának, Salamonnak. Dávid
tudja jól, milyen nagy feladat lesz ez fia szá-
mára, és szinte utolsó leheletével is segíti
Isten ügyének megvalósulását. Még mielôtt
elkészültek volna a templom tervei már ada-
kozásra hívja Izrael népét (1Krón 29,1kk). A
választott nép pedig összefog, és önkéntes
adakozásával hitérôl tesz bizonyságot. 

Ennek a csodának a megtapasztalása adja
Dávid hálaimájának közvetlen kiváltó okát.
Hálát ad, mert látja, hogy a nép összefogott
Isten ügyének érdekében. Hálát ad az Úrnak,
mert sikerült Izrael népét adakozásra buzdí-
tani. Hálát ad, mert megteremtôdni látszik a
templomépítéshez szükséges anyagi forrás,
amellyel fia küldetését segítheti. 

A választott nép összefogása és önkéntes
adakozása az Úr házának megépítésére örök
példaként áll a mindenkori templomépítô gyü-
lekezetek, és így a mi gyülekezetünk elôtt. Mi
is templomot építünk az Úrnak és lelki otthont
gyülekezetünknek. Egy ilyen nagyszabású
építkezéshez elengedhetetlen az összefogás,
hogy gyülekezetünk minden tagja – saját erô-
forrásaihoz mérten – hozzáadja a maga erejét,
anyagi áldozatát az Úr ügyének beteljesedé-
séért. 

Az adakozással kapcsolatban Dávid egy na-
gyon fontos üzenetet fogalmaz meg imájában:
„…honnan volt erônk ilyen önkéntes adakozás-
ra? Bizony tôled van mindez, és csak azt adtuk
neked, amit kezedbôl kaptunk.“ (14) – Önkén-
tes adakozásunkkal tehát Isten iránti hálánk
mellett az ô akaratát töltjük be. Azért kapjuk
tôle anyagi javainkat – amelyek a hétköznapi
megélhetésünket („mindennapi kenyerünket“)
is biztosítják –, hogy azokat az ô akarata
szerint használjuk fel. Gyülekezetünk számára
a templomépítés lehetôsége az Úr ajándéka,
ezért minden személyes adományunkkal,
kétkezi munkánkkal tulajdonképpen az ô aka-
ratát teljesítjük. Legyen nyitva mindig Isten
elôtt a lelkünk, hogy meghalljuk, és meglás-
suk, mikor, mit kell tennünk, saját erôforrá-
sainkból mennyit és mikor adjunk a temp-
lomépítésre. A Szentlélek vezessen ebben
bennünket!

Izrael példáján keresztül azt is megláthatjuk,

hogy az Úr segítségével megteremtôdik a
szükséges anyagi forrás. Salamon még ifjú,
még át sem vette apjától az uralkodást, de már
az önkéntes adakozások révén elô van ké-
szítve számára az anyagi bázis, amellyel hoz-
záfoghat az Úr házának megépítéséhez. 

Megerôsít bennünket az ige, hiszen a beru-
házás költsége, amelyet vállalnunk kell, jóval
meghaladja jelenlegi megtakarításunk mértékét.
Ahogyan Izrael számára, úgy számunkra is elké-
szítette már az Úr a szükséges anyagi bázist.
Kitartó imádságra és türelmes szívre van szük-
ségünk, hogy ezeket felkutathassuk, és Isten
akarata szerint felhasználhassuk.

Az anyagi erôforrások mellett azonban nem
szabad elfeledkezni a lelki erôforrásokról sem,
hiszen az emberi erô és bölcsesség kevés egy
ilyen nagy vállalkozáshoz. Nem véletlenül zár-
ja Dávid imáját a következô szavakkal: „Uram,
…kösd magadhoz szívünket!“ (18). Templom-
építésünk során a legfontosabb, hogy mind-
végig szoros kapcsolatban legyünk Jézus által
teremtô Istenünkkel. Mindig az ô akarata le-
gyen a szemünk elôtt és Szentlelkének veze-
tését kérjük annak betöltéséhez. 

Gyülekezetünk presbitériuma a 2014. febru-
ár 18-i ülésén határozatban rögzítette, hogy
templomunk és gyülekezeti otthonunk ter-
veinek elkészítésével Berzsák Zoltán és
Nyikos László építész urakat bízza meg (temp-
lomépítési terveinkrôl a 6. oldaltól kezdôdôen
olvashatunk). Az idei év elsô felében a tervek
részleteiben való kidolgozását, az engedé-
lyeztetési és a kivitelezési tervek elkészítését
szeretnénk megvalósítani. Ezzel párhuzamo-
san telkünkön megkezdjük az elôkészítô mun-
kálatokat, valamint hozzáfogunk a szükséges
anyagi erôforrások megteremtéséhez. Gyüle-
kezetünk saját erôforrása mellett számítunk
még egyházi és világi forrásokra is. Kérnénk
gyülekezetünk tagjait, hogy közösen keres-
sünk további forrásokat, saját ismeretségün-
ket és kapcsolati rendszerünket felhasználva.

Bár gyülekezeti életünk középpontjában
ettôl az évtôl kezdôdôen a templomépítés áll,
mégsem mellôzzük azokat az alkalmainkat,
amelyek hitünk erôsödését, lelkünk épülését
szolgálják. A 22. oldaltól kezdôdôen tájékoz-
tatást adunk a 2014. esztendô missziói munka-
tervérôl. A felsorolt események közül szeret-
ném kiemelni az április 12-i jótékonysági
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Igehirdetés

ÚGY SZERESSÉTEK EGYMÁST, 
AHOGYAN ÉN SZERETTELEK

TITEKET*

„Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentôl van, és aki szeret, az Istentôl született, és
ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyil-
vánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk
ôáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ô szeretett minket, és

elküldte a Fiát engesztelô áldozatul bûneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi
is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást,

Isten lakik bennünk, és az ô szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk,
és ô mibennünk, hogy a maga Lelkébôl adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot
arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítôjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia,
abban Isten marad, ô pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten
szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ôbenne.
Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert

ahogyan ô van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sôt a teljes
szeretet kiûzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a
szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ô elôbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja:

„Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyûlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát,
nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tôle, hogy aki szereti Istent, sze-

resse a testvérét is.”

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy
szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha

szeretitek egymást.”

Mi jut eszünkbe arról, hogy „színes fátyol”?
Talán egy film, talán egy ruhadarab, talán sem-
mi különös. Ha azonban úgy mondom, hogy
„rózsaszín köd”, vagy ismertebben „rózsaszín
felhô”, akkor már mindannyian sejthetjük,
hogy az ifjúkori tüzes szerelem jellegzetessé-

gérôl beszélek. Arról az állapotról, amikor a
szerelem heve elvakítja a tisztán látást, és
mindent rózsaszínben lát. Minden csupa jó,
csupa öröm, nincs semmi, ami ebbôl a pozitív
látásból kizökkentené a szerelmest. Talán
mindannyian tudjuk, mirôl van itt szó.

* Az igehirdetés 2014. február 9-én hangzott el a „Házasság hete” alkalmából.

hangversenyünket (meghívó a 27. oldalon), a
gyermekeinket megszólító rajzpályázatunkat
(május) és a nyári táborunkat (július).

Ebben a lapszámban kapott helyet a 2013.
esztendô lelkipásztori összesítô beszámolója
is. Szeretnénk, ha a beszámoló alapján gyüle-
kezetünk tagjai is számvetést tennének a
2013. esztendôrôl. Mindezt pedig azzal a cél-
lal, hogy a 2014. esztendôben Isten egyházá-
nak még odaadóbb tagjai lehessünk.

Végezetül fogadjuk szívünkbe az Ige intését,
amely alapját adja az idei esztendô valamennyi
feladatának és küldetésének: „Az imádkozás-
ban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne
szûnjetek meg hálát adni.“ (Kol 4,2)

Testvéri szeretettel:
Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor
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Különös folyamatok játszódnak le ilyenkor a
szerelmes szívben. A lélektan rámutatott arra,
hogy a lángoló szerelem állapotában kivetítjük
a másikra a bennünk élô ideális képet. Mintha
színes fátyol vagy rózsaszín felhô lenne a sze-
münk elôtt, és nem a valóságot látnánk, ha-
nem azt, amit mi odaképzelünk. Ez az állapot,
hála Istennek, nem tart sokáig. A házasságot
követôen, az együttélés során a mindennapok
kemény valósága eloszlatja a rózsaszín ideát,
és feltárul a másik valódi énje. A házasságok
ilyenkor krízist élnek át, és sajnos szomorú
tapasztalat, hogy sok esetben válás lesz az
eredménye. Miután eloszlik a rózsaszín felhô,
alig bírnak ki a fiatal párok néhány évet egy-
más mellett. Oda-vissza azt érzik, hogy a má-
sik hátrányára megváltozott és képtelenség
vele együtt élni. Már nem olyan, mint régen
volt, és nem érti meg, ha ezt a szemére vetik.
Pedig valójában csak az történt, hogy a
rávetített ideális kép eltûnt, és teljes való-
ságában tárul fel a másik személyisége.

Miért van az, hogy a házasságok jó része a
rózsaszín felhô eloszlásával válásba torkollik?
Talán azért, mert rávetítjük a bennünk élô
ideális képet a másikra? De hát ezt nem szán-
dékosan csináljuk. Ilyen az emberi természet.
Vágyunk az igaz és tökéletes szerelemre, és
tulajdonképpen a bennünk lüktetô reményt
vetítjük ki a másikra, ez nem lehet bûn. A
probléma nem itt van. 

A probléma ott van, hogy vágyunk a szere-
lem, a tökéletes szeretet beteljesedésére, de
közben nem tudjuk, mit jelent a szeretet. Nem
tudunk jól szeretni, ezért nem tud beteljesed-
ni életünkben a szerelem. 

A mai alapigénken keresztül Jézus most
minket a szeretetrôl tanít. Arról a szeretetrôl,
amely nemcsak a mi személyes üdvösségünk
zálogát jelenti, hanem a házasságunk nélkü-
lözhetetlen alapját is adják. Arra a szeretetre
tanít, amely képessé tesz bennünket, hogy
akár a lélekben kiüresedett házasságunkat is
helyreállítsuk, és megtaláljuk benne a boldog-
ságot, a beteljesedést.

Jézus így tanít bennünket: „…ahogyan én
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”
Milyen egyszerû ez a kijelentés, és mégis
milyen gazdag üzenetet hordoz. Az egyszerû
szavak mögött annak a szeretetnek a csodála-
tos lényege fogalmazódik meg, amely egybe-

tartja még ezt a világot, amely értelmét adja
létünknek. Úgy szeressük egymást, ahogyan
Jézus szeretett bennünket – Hogyan szeretett
bennünket Jézus? 

János levelében olvashatjuk: „Mi azért szere-
tünk, mert ô elôbb szeretett minket.” (19) Jézus
tehát megelôlegezte nekünk szeretetét. Még
semmit nem csináltunk, még egy imafoszlányt
sem ejtett ki a szánk, de ô már szeretetébe
fogadott bennünket. 

Mit jelent ez a mi életünkben? Hogyan tud-
juk mi Jézus példáját követni? Hogyan tudjuk
elôbb szeretni a házastársunkat? Úgy, hogy azt
a szeretetet, amely a szívemben lüktet, min-
den elôzmény nélkül adom. Azaz a szeretetem
nem válasz a másik fél valamilyen kedvessé-
gére, figyelmességére, hanem egyszerûen
csak adom. Adom azt a szeretetet, amelyet én
is megelôlegezve kaptam Jézustól. Ezt nevezi
az újszövetség görög nyelve agapénak, ön-
zetlen és önfeláldozó szeretetnek. Nem azért
adok, mert kaptam már valamit, nem is azért,
mert viszonzást várok érte, hanem azért adok
szeretetet, hogy a másiknak jó legyen! 

Nem olyan egyszerû ezt megtenni a párkap-
csolatban. Különösen azért, mert a házasság
vélt célja, hogy boldog legyek. Azaz már azzal
a szándékkal vagyok a kapcsolatban, hogy kap-
jak valamit, megkapjam a vágyott boldogságot.
Jézus szeretete pedig éppen arra hív, hogy ne
a magam boldogságát keressem, hanem a
boldogság közvetítésének szándékával lépjek
egy kapcsolatba. Csiha Kálmán volt erdélyi
püspök fogalmazta meg ezt a gondolatot így:
„Boldog akarsz lenni? Akkor ne házasodj meg.
Csak akkor házasodj meg, ha boldoggá akarod
tenni a házastársadat.” (Csiha Kálmán: Gyüle-
kezetépítés, 83.o.) 

Nem a saját boldogságom megtalálása a cél,
hanem a másik boldoggá tevése. Akkor leszek
igazán boldog, amikor a másik is boldog. Jézus
önzetlen és önfeláldozó szeretete sugárzik át
ezen a gondolaton, amely teljesen felborítja a
házasságról alkotott képet. Forradalmian új
nézet, pedig már kétezer évvel ezelôtt megfo-
galmazódott. A házaséletre is igazak Jézus
szavai, amikor ezt mondja: „Aki meg akarja
tartani az ô életét, elveszti azt, aki pedig elveszti
az ô életét énérettem, megtalálja azt.” (Mt 10,39) 

Sokan félreértik Jézus szavait, és ijedten
gondolnak arra, hogy az önfeladás egyet jelent

Igehirdetés
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a kiszolgáltatottsággal. Pedig nem errôl van
szó. Amikor a házastársamat magam elé he-
lyezem, azzal tulajdonképpen magamnak te-
szek jót. Bár két külön személyiség vagyunk,
mégis egy test-egy lélekként mûködünk.
Csodálatosan és világosan fogalmazza meg ezt
a teremtéstörténet: egy test voltunk, és abból
lett a kettô. De ez a kettô mindig összetartozik
testben és lélekben is. Ha jót teszek a házas-
társamnak, az nekem is jó. Ha rosszat, az
nekem is rossz. Ha titkaim vannak, akkor az
olyan, mintha önmagam elôtt lennének tit-
kaim, és ez elôbb-utóbb meghasonuláshoz ve-
zet, önmagammal és a házastársammal szem-
ben is. Jézus azt mondja az „aranyszabálynál”:
„Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cse-
lekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük…”
(Mt 7,12) Ha ez igaz az idegenekkel szemben,
mennyivel inkább igaz a házastársammal
szemben is!

Sokszor megtapasztalhatjuk a házasságban,
hogy a házastárs tükröt tart elénk. És ez igaz
akkor is, amikor szeretetet adok. Ha belemo-
solygok ebbe a tükörbe, akkor ô vissza fog mo-
solyogni rám. Ha megelôlegezett szeretettel
fordulok felé, akkor ô is szeretettel fog fordulni
felém. Ha viszont belevicsorgok ebbe a tükör-
be, akkor ugyanazt a vicsorgást kapom vissza.
Ha elégedetlenül fordulok a másik felé, ugyan-
ez az elégedetlenség fog visszatükrözôdni. 

Jézus a mai igén keresztül megtanít bennün-
ket szeretni. Megtanít arra, hogy ne várjunk a

másikra, mikor lép, tegyük meg inkább mi az
elsô lépést. Legyünk mi azok, akik megelôle-
gezett szeretetet adunk a másiknak, még
akkor is, amikor a másik olyan velem, mint
egy jégcsap. Jusson ilyenkor eszünkbe Jézus,
ô mit kapott megelôlegezett szeretetéért?
Árulást, kigúnyolást, korbácsütést. 

Elôbb-utóbb ez a szeretet gyökeret ver a
legkeményebb szívben is, és meghozza gyü-
mölcsét. Áldássá válik a házasságunk, és be-
teljesedik életünkben a boldogság, a másik
boldogsága által. 

Sokféle házassági krízis van, és sokféle meg-
oldás is létezik azok rendezéséhez. A legfon-
tosabb mégis mind közül – amely az egyedüli
alapot adhatja a boldogság beteljesedéséhez –,
az a krisztusi önzetlen és önfeláldozó szeretet
példája. Erre kell törekednünk mindannyi-
unknak. 

Befejezésül Assisi Ferenc imájából idézek,
aki példát ad arra,  mit jelent a megelôzô sze-
retet: „Add, hogy ne a magam vigasztalását ker-
essem, hanem én vigasztaljak másokat. / Add,
hogy ne arra törekedjem, hogy engem megért-
senek, hanem hogy én értsek meg másokat. /
Add, hogy ne engem szeressenek, hanem én szer-
essek, mert akkor kap az ember, ha ad. /
Miközben az ember sajátjáról megfeledkezik,
akkor talál önmagára.” Ámen.

Esztergály Elôd Gábor
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2017-ben ünnepeljük a reformáció 500. év-
fordulóját. A jubileum alkalmat ad arra, hogy a
szellemi és az anyagi erôforrásokat csopor-
tosítva református egyházunk bizonyságot te-
gyen mindarról az értékrôl, amellyel történel-
münk során hozzájárult magyar nemzetünk
megmaradásához. A reformátusság nemcsak a
múltban, hanem a jövôben is nélkülözhetetlen
tényezôje kell legyen a magyar nép lelki
megújulásainak, a kultúrának, a gazdaságnak,
a hazafiságnak. Úgy gondoljuk, ennek meg-
valósulásában meghatározó jelentôsége van az
újonnan alapított és fiatalos lendületû gyüle-
kezeteknek. Ezek közé tartozik a 2010-ben
alapított csömöri református missziói gyüleke-
zetünk is. 

Az évrôl évre erôsödô közösségünk temp-
lomépítés elôtt áll, amely lehetôséget teremt
arra, hogy egyházunk örökségét a jelen kor
számára is kézzelfoghatóvá tegyük: aktív for-
málói kívánunk lenni nemzetünk és azon belül
a településünk lelki, kulturális, szellemi és
gazdasági életének. Egy olyan templom és
gyülekezeti otthon építését tûztük ki célul,
amely példáját adhatja a krisztusi hitben gyö-
kerezô, református örökséget képviselô egy-
házi megújulásnak. Ez nem csupán a lelkiség-
ben és a megjelenésben nyilvánulna meg,

hanem abban a törekvésben is, hogy gyüle-
kezeti otthonunk kialakításánál környezetünk
védelme kiemelt hangsúlyt kap. A megújuló
geotermikus energia felhasználásával, a terek,
a szellôzés, a világítás, a vízhasználat tudatos
megtervezésével egy hatékonyan fenntartha-
tó közösségi teret kívánunk létrehozni, amely
méltó otthonát adja Krisztus nyájának.

A 2017-es jubileumi ünnepség alkalmat
adhat arra, hogy az energiatakarékos, alacsony
fenntartású, „új generációs” templomunk és
gyülekezeti otthonunk bemutatásra kerüljön,
és ezzel mintát adjon a jövô templomépítô
gyülekezetei számára. Ugyanakkor üzenetér-
tékûnek tartanánk azt is, hogy az új alapítású
missziós gyülekezetünk adja helyszínét a
jubileumi ünnepség egy-egy rendezvényének.

Jelen tanulmányunkkal egyrészt szeretnénk
bemutatni templomépítési koncepciónkat és a
vázlatterveket, másrészt a megvalósításhoz
szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez
is kérnénk összefogást és segítséget. 

2014. február 20.

Esztergály Elôd Gábor
református lelkipásztor

A Magvetô Háza
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GYÜLEKEZETI OTTHONUNK
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELÔZETES TERVEI

A csömöri reformátusság a rendszerváltást
követôen kezdett el szervezetten gyüleke-
zetté formálódni. Az a negyed évszázadnyi idô,
amely azóta eltelt, lelki és anyagi gyarapodást
egyaránt hozott a közösség életében. Isten
kegyelmébôl 2010-re elérhetôvé vált az önálló
igazgatású missziói egyházközségi forma.
Ettôl az évtôl kezdôdôen új lendületet kapott a
gyülekezet, és elkezdhette tervezni a régóta
vágyott templomát. 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint
Csömör lakosságából (9293 fô) 682 fô vallotta
magát reformátusnak. Gyülekezetünk a 2013.
esztendôben 350 egyháztagot tartott nyilván,
amelybôl 225 tagot számlált a választói név-
jegyzékében (ugyanez 2010-ben 106 fô volt). 

Fontos megemlíteni, hogy a hozzánk térôk
legalább fele nem gyakorolta korábban a val-
lását, sôt nem is református keresztségben
részesült. Jó reménységünk van tehát, hogy a

BEVEZETÔ GONDOLATOK

REFORMÁTUS GYÜLEKEZETÜNK JELLEMZÔI
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magát reformátusnak valló 682 fô gyülekezet-
be integrálásával sem szûnik meg missziói
küldetésünk Csömörön.

Agglomerációs gyülekezetünk jellemzôje,
hogy családjaink a Kárpát-medence különbözô
tájairól származnak. Van közöttünk délvidéki,
felvidéki, kárpátaljai, partiumi, erdélyi és per-
sze a határok innensô területeirôl származó
családok is. Gyülekezetünk számára a politikai
határokon átívelô nemzeti összetartozás meg-
határozó jelentôségû. 

A Csömörre települô és így a hozzánk térô
családok döntô többsége aktív korú, többgyer-
mekes család, akik zömében a fôvárosban dol-

goznak. Ez a fiatalos, aktív jelleg gyülekeze-
tünk életében és szolgálatában is megmu-
tatkozik. 

Mindezekbôl jól látható, gyülekezetünk mi-
ért döntött úgy, hogy olyan templomot kíván
építeni és építtetni, amely: 

1. találkozási pontja lehet az összreformá-
tusságnak;

2. a jövô generációi számára is egy fenntart-
ható közösségi teret biztosít;

3. megjelenésével egyszerre megszólítja a
tradicionális és a modern gyülekezetekbôl ér-
kezôket, valamint az egyházhoz még nem kö-
tôdôket.

7

A Magvetô Háza

Csömör nagyközség az egyetlen megmaradt
zsákfalu a budapesti agglomerációban. Csön-
des, vidékies, de igényes környezetet biztosít
a fôváros közelségében. A 2011-es népszám-
lálási adatok alapján az összlakosság száma
9293 fô, ebbôl római katolikus: 2815 fô, evan-
gélikus: 899 fô, református: 682, felekezethez
nem tartozó: 2756 fô (!). 

Elhelyezkedését tekintve Csömör közvetle-
nül a 30-as út és az M0-s autópálya találkozá-
sánál fekszik. A Budapestet elkerülô körgyûrû
lehetôvé teszi, hogy a Csömörre látogató az
ország bármely vidékérôl könnyen idetaláljon.
Személygépkocsival akár Budapest belvárosa,
akár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér
egyaránt 30 perc alatt kényelmesen elérhetô. 

Gyalogosan, tömegközlekedéssel is köny-
nyen megközelíthetô településünk, hiszen
rendszeres HÉV és autóbuszjárat közlekedik a

budapesti Örs vezér tértôl, az M2-es Metró
végállomásától. 

Ezeket a közlekedési adottságokat gyüleke-
zetünk is ki tudja használni, hiszen templo-
munk alig 150 méterre helyezkedik el a HÉV
és a busz megállójától. 

Bár településünk jó közlekedéssel rendel-
kezik, és a megôrzött falusias jellege kiemelt-
té teszi az agglomerációs települések között,
mégis szomorúan állapítható meg, hogy sem-
milyen különösebb turisztikai látványosság
nincsen, amely látogatókat vonzana. Templo-
munk egyedülálló megjelenésével, környezet-
barát mûködtetésével, református szakralitá-
sunk, a festett kazetták bemutatásával szeret-
nénk településünk hírnevét turisztikai szem-
pontból is növelni. 

CSÖMÖR BEMUTATÁSA

A Magvetô Háza a református templomépí-
tészet klasszikus jegyeit tükrözi modern meg-
oldások és elemek felhasználásával. Megjele-
nésével és tömegével azt a családias, otthonos
hangulatot idézi, amely az egész települést
jellemzi. Fontos ugyanakkor, hogy minôsített
szakrális jellegét nem veszíti el, és Isten di-
csôségének hirdetôjeként jelenik meg a
faluban. 

Mindez a belsô megjelenésében is tükrözô-
dik, ahol további szempontként jelentkezik a

többgenerációs gyülekezeti igények kiszol-
gálása. Az alagsorban található a 110 fô befo-
gadására alkalmas, kertkapcsolattal rendel-
kezô gyülekezeti nagyterem, amely a gyüleke-
zeti alkalmakon kívül konferenciák, szeretet-
vendégségek, elôadások megtartására is alkal-
mas helyszínt biztosít.

Gyülekezeti otthonunk fô tömegét az utca-
szint magasságában elhelyezkedô templomtér
adja, amellyel célunk rámutatni, hogy gyüle-
kezeti életünk középpontjában az ige hirde-

A MAGVETÔ HÁZA*

* Gyülekezetünk presbitériuma a leendô gyülekezeti otthonunkat Jézus Urunkra utalva A Magvetô Háza-ként keresztelte el.
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tésének szakrális tere áll. A templomtér díszí-
tésénél festett- és áttört faragású kazettákat
alkalmazunk, amely egyszerre hagyományos
és modern megjelenítésû. Célunk ezzel azt
kifejezni, hogy múltunk örökségét nem csu-
pán megôrizni kívánjuk, hanem azzal élni is
akarunk. Az áttört faragású kazetták mintáit a
festett kazetták mintáiból választjuk ki, mely-
lyel érzékeltetjük: református múltunk örök-
ségébôl merítünk, de hozzáadjuk saját korunk
modernitását. 

A Magvetô Házával elsôsorban gyülekeze-
tünk lelki otthonát kívánjuk megvalósítani,
ugyanakkor településünknek, az összreformá-
tusságnak, az egész magyar nemzetünknek is
értéket kívánunk ezzel teremteni.

A festett kazetta a Kárpát-medence külön-
bözô református festett kazettáinak egy-egy
másolt példánya, amellyel a Krisztus Urunk-
ban gyökerezô összetartozásunkra utalunk, a
politikai határokon átívelve. A gyakorlatban is
megvalósítjuk a 2009. május 22-i Alkotmá-
nyozó Zsinatunk áldott törekvését, amelynek
vezérigéje: „Illeszd ôket egymáshoz egy fává,
hogy eggyé legyenek a kezedben!” (Ez 37,17). 

Azzal, hogy a Kárpát-medence különbözô
tájairól származó festett kazettákat Budapest
közvetlen szomszédságába hozzuk, ráirányít-

juk a figyelmet református szakralitásunk
méltatlanul elhanyagolt, páratlan örökségére.
Ezzel segítségére kívánunk lenni azoknak a
hátrányos helyzetû református gyülekezetek-
nek, akik ugyan évszázadok óta felbecsülhe-
tetlen értéket ôriznek templomukban, még-
sem számíthattak idáig figyelemre és támo-
gatásra. 

Örömünkre szolgál, hogy a jelenlegi magyar
kormányzat áldozatot vállal az ormánsági
pusztulófélben lévô festett kazettás templo-
maink megmentésében. Szeretnénk mi is
részt venni ebben a fontos küldetésben, és A
Magvetô Házával – megjelenítve benne egy-
egy ormánsági kazettát – a figyelem közép-
pontjába állítani pusztulófélben lévô nemzeti
örökségünk védelmét.

Azoknak a céloknak, amelyeket A Magvetô
Háza megvalósításával kapcsolatban megfo-
galmaztunk, különös aktualitást ad a reformá-
ció 500. jubileuma. Szeretnénk, ha templo-
munk felszentelése része lehetne a 2017-es
jubileumi ünnepségeknek, és helyszínét adná
különbözô ünnepi programoknak, jelezve: A
MEGÚJULÁSRA KÉPES REFORMÁTUS
EGYHÁZ ÖSSZETARTÓ EREJE MAGYAR
NEMZETÜNKNEK. 

A Magvetô Háza
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Célunk egy olyan energiatakarékos templom
és gyülekezeti otthon megteremtése, amely-
nek a fenntarthatósága nem jelent elhordoz-
hatatlan anyagi terhet közösségünk számára,
és a környezetet a lehetô legkisebb mérték-
ben károsítja. 

Jövôbemutató célkitûzésünkkel olyan ta-
pasztalatokra tehetünk szert, amelyek alkal-
mazhatóak a jövô templomépítéseinél, illetve
a meglévô templomok energetikai felújítá-
sainál, átalakításainál. 

A Magvetô Házát felületfûtés/hûtésre alkal-
mas épületgépészeti rendszerrel szereljük fel,
melynek hôenergia szükségletét egy geoter-
mikus hôszivattyús rendszer biztosítja. Ez a
rendszer a téli hónapokban az épület fûtését, a
nyári hónapokban pedig annak hûtését végzi,
valamint képes a meleg víz ellátást is biztosí-
tani. A jelenlegi általános fûtésköltségek (alap-
terület/m2/+légköbméter) figyelembevételé-
nél kb. 60-70% gázenergia megtakarítás érhetô

el. Energetikai számítások szerint a rendszer
beruházása kb. 10-12 év alatt megtérül.

Ahhoz, hogy ez a rendszer hatékonyan mû-
ködjön, biztosítanunk kell az építmény mini-
mum „A+” energetikai osztályú épületi beso-
rolását, és annak modern szerkezeti megoldá-
sait (pl. nagytömegû falak, min. 20 cm-es kül-
sô hôszigetelés, tetôszigetelést stb.). Az így
elkészített épületegyüttes egy alacsony belsô
hôigényû épületté válik, amely használat
közben kis energiával jól üzemeltethetô. A
templom központi termében – akár a gyüleke-
zet közepes részvétele esetén is – az emberi
testhômérséklet a szükséges fûtési hômeny-
nyiséget megtermeli és további fûtésre már
nincs is szükség. Ez hatékonyan és gazdasá-
gosan hasznosítható egy levegôs hô vissza-
nyerôs szellôztetés esetén az épület dina-
mikus felfûtésénél az adott idôszakban.

A talajszonda fúrások alkalmával saját ivóvíz
kút fúrását is elvégezzük, amely ellátja a kom-

A MAGVETÔ HÁZA ENERGIATAKARÉKOS FENNTARTHATÓSÁGA
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plex épület ivóvíz igényét. Mindezek mellett
az esôvizet is hasznosítjuk, amelyet hatéko-
nyan tudunk – a nagy felületû tetônek köszön-
hetôen – föld alatti tartályokba begyûjteni. Az
esôvíz alkalmas a kert öntözésére és a WC-k
öblítésére. 

A természetes fény maximális kihasználása
mellett fontosnak tartjuk a mesterséges fény-

források (alacsony energiaszükségletû Led
fényforrások) jól megtervezett, hatékony fel-
használását is. 

A felsorolt elgondolásokban szakemberekkel
egyeztetett elvi tájékoztató adatok szerepel-
nek. A létesítmény teljes dokumentációs
anyagának ismerete esetén lehet a részletek
kidolgozását elvégezni.

A Magvetô Háza
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Lelkipásztori beszámoló a 2013. évrôl

18

A 2013. év mind lelkiekben, mind anyagiak-
ban gazdagodást hozott gyülekezetünk életé-
ben, amiért Istené legyen a dicsôség! Az aláb-
biakban vázlatosan számot vetünk a mögöt-
tünk álló esztendôrôl, azzal a céllal, hogy a
tanulságokat levonva, a 2014. esztendôben
Isten dicsôségére végzett szolgálatunk még
hatékonyabb és eredményesebb legyen. 

RENDSZERES ALKALMAINK

Rendszeres alkalmainkkal továbbra is pró-
báljuk megszólítani gyülekezetünk különbözô
korosztályait. A fiatalok számára „Ifi”-t (ifjúsá-
gi alkalom), konfirmációi elôkészítôt és egyéb
programokat (pizzázás, sütizés, közös mozi-
zás, bowling) szervezünk. Az idôsebbek szá-
mára Bibliaórát tartunk kedd délelôtt és pén-
tek este. Fô célunk ezekkel a találkozókkal,
hogy Isten igéjére figyelve, egymás bizony-
ságtételeit meghallgatva hitünk tovább mé-
lyüljön. 

Az ôszi idôszak több szempontból is vál-
tozást hozott. A kötelezô hittanóra beveze-
tésével megnövekedett lelkipásztori elfoglalt-
ság miatt Nagy Gyula nyugalmazott lelkipász-
tor helyettesítô szolgálatot végez havi két bib-
liaórán. Ugyanakkor örömmel adok hírt arról,
hogy bevezetésre került a „Hitmélyítô Vasár-
napi Iskola” kurzusunk, amelyen a Biblia taní-
tását református hitvallásainkon (Heidelbergi
Káté, II. Helvét Hitvallás) keresztül vizsgáljuk
meg. Minden hónap 2. és 4. vasárnapján az is-
tentiszteletet követôen kerül sor alkalmunkra,
amelyre az érdeklôdôk mellett várjuk az if-
júsági és a felnôtt konfirmációra készülôket is. 

A 2013. évben szomorú szívvel hoztuk meg
döntésünket, amikor a „Foci-misszió”-ról le-
mondtunk. Jó volt együtt mozogni heti rend-
szerességgel apáknak fiakkal, nagyapáknak
unokákkal, de sajnos a csömöri lehetôségek
feladásra kényszerítettek bennünket. Ez elsô-
sorban az anyagi terhek miatt következett be.
Az a mûfüves pálya, amelyen hetente találkoz-
tunk, komoly anyagi áldozatot jelentett a fo-
cizni vágyó családok számára. Próbáltunk pá-

lyázatok útján külsô forrásokat is bevonni, de
nem hozott eredményt. Úgy döntöttünk, hogy
amíg nincs lehetôségünk kulturált körül-
mények között, de kisebb anyagi ráfordítással
futballozni, addig ezt a közös programot szü-
neteltetjük. A közös mozgás szükségességét
azonban fontosnak látjuk, ezért folyamatosan
próbálkozunk ennek megvalósításával (pl.
közös kondizás, futás, kenutúrázás). 

A nagytarcsai szórványunkban rendszeres
alkalmat még nem szervezünk. Minden hónap
1. és 3. vasárnapján tartunk istentiszteleteket
a római katolikus kápolnában. Karácsony-,
húsvét- és pünkösd másodnapján úrvacsorás
ünnepi istentiszteletünk van.

HITOKTATÁS

A 2013. év jelentôs változásokat hozott a
hitoktatásban. A jelenlegi kormányzat több,
mint fél évszázados kihagyás után, újra be-
vezettette a kötelezô hit- és erkölcstant. A fel-
menô rendszerben bevezetésre kerülô új tan-
egység gyülekezetünk hitoktatását is érin-
tette. A csömöri Mátyás Király Általános Is-
kola évtizedek óta órarendbe ágyazva engedé-
lyezi a 4 történelmi felekezet hittanoktatását.
Alsó évfolyamban hetente 1, míg felsô évfo-
lyamban kéthetente 1 órában. A változás ná-
lunk az 5. évfolyamot érintette, akiknek 2013.
szeptember 1-vel heti 1 órában tarthatunk hit-
tant. A többi felsôs évfolyam életében a kö-
vetkezô években történik meg ez a változás. A
másik örömteli hír, hogy a nagytarcsai Blas-
kovits Oszkár Általános Iskolában 1. és 5. év-
folyamon is elindíthattuk a hit- és erkölcstan
oktatást. Csömörön továbbra is tartunk óvodai
hittant a Kacsóh utcai és a Laky-sarki óvodák-
ban heti rendszerességgel.

A református hitoktatásra jelentkezett diá-
kok száma jelentôs növekedést mutat a 2013.
esztendôben. Csömörön az óvodai hitoktatás-
ra jelentkezettek száma 27 fô. Iskolai hitok-
tatásra jelentkezettek száma 75 fô, amelyek
közül kiemelkedik a kötelezô hittanra jelent-
kezett 1. évfolyamosok száma 25 fô. A nagy-
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tarcsai általános iskolában református hittanra
összesen 2 fô jelentkezett. A gyülekezetünk
által szervezett református hittanra 2013-
2014. tanévben összesen 104 gyermek jelent-
kezett.

Valamennyi hittanórát továbbra is a lelki-
pásztor tartja, azonban a jövôben mindenkép-
pen szükséges hitoktató alkalmazása a köte-
lezô hittan többi évfolyamon történô beveze-
tésével. 

SZERETETSZOLGÁLAT

Lelkigondozás terén is áldásos eredmé-
nyekrôl számolhatunk be. Gyülekezetünk tag-
jai heti 2-3 alkalommal keresik fel a lelkipász-
tort egyéni lelkigondozói igénnyel. A biblia-
órák során is nem egyszer csoportos lelkigon-
dozói beszélgetés történik, amelyek áldásait
mindannyiszor átéljük.

Néhány családunk nehéz anyagi körülmé-
nyek között él, ezért rájuk nagyobb figyelmet
szentelünk. Segítjük ôket élelmiszer-, ruha-
és pénzbeli adományokkal is. Az év során több
alkalommal szerveztünk adománygyûjtést,
amely összegek Isten iránti hálára köteleznek
bennünket. A 2013. évben összesen 5 nehéz
sorsú családot támogattunk közel 330.000,- Ft
pénzbeli segítséggel, élelmiszer-, ruha- és
egyéb adománnyal. Családjaink mellett egy-
házi szervezetek és gyülekezetünkhöz köz-
vetlenül nem kötôdô családok számára is
szerveztünk adománygyûjtést. A Kékkereszt
Iszákosmentô Református Misszió számára
14.691,- Ft pénzbeli és több kilónyi tartós élel-
miszer adományt tudtunk tavaszi látogatá-
sunkkor átadni. Egyházkerületünk felhívásá-
nak eleget téve adománygyûjtést hirdettünk a
református gyülekezeti fenntartású Majoshá-
zai Hospice Ház építési munkálatainak befe-
jezésére, melynek során 38.000,- Ft gyûlt
össze. A júniusi árvízkárosultak megsegí-
tésére is szerveztünk gyûjtést, melynek ered-
ményeként 85.600,- Ft adomány érkezett gyü-
lekezetünk tagjaitól. Ezt az összeget a Magyar
Református Szeretetszolgálat segítségével
tudtuk eljuttatni a károsultak számára. Gyü-
lekezetünkbôl 10 fôvel aktívan is részt vet-
tünk az árvízi védekezésekben, gátépítéssel.

Hagyományainkhoz híven a gyülekezetek
minden évben egy-egy vasárnapi persely-

pénzzel hozzájárulnak egyházunk szolgálatai-
hoz. Ennek keretén belül támogattuk február-
ban a Bibliatanács munkáját 26.000,-Ft
adománnyal és az október utolsó vasárnapi
perselypénzünkkel Debrecen városának egyik
missziós gyülekezetének templomépítését
24.490,-Ft összegben. Mindezek mellett volt
egy rendkívüli adománygyûjtési felhívás is
egyházmegyénk részérôl a Vác-Alsóvárosi
Református Missziói Egyházközség temp-
lomépítésének megsegítésére. Erre a felhí-
vásra gyülekeztünk 36.570,-Ft adományt
gyûjtött össze, és küldte el Isten áldásával a
segítségre szoruló gyülekezet számára.

Mindezek alapján a 2013. évben összesen
811.121,- Ft-tal tudtuk segíteni a nehéz sorsú
családokat és a támogatásra szoruló gyüleke-
zeteket, egyházi szervezeteket (ez az összeg
több mint kétszerese a korábbi év adománya-
inak). Istené legyen a hála, hogy ilyen formá-
ban is eszközként használt bennünket az Úr!

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK

Lélekben gazdagító, aktív évet tudhatunk
magunk mögött. Sokszínû alkalmaink nem-
csak gyülekezetünk meglévô tagjainak lelki
épülését szolgálták, hanem igyekeztünk
bevonni azokat is, akik még nem tartoznak
olyan szorosan közösségünkhöz. Gyülekezeti
újságunkban rendszeresen hírt adtunk ezekrôl
az alkalmakról, ezért a mostani összefog-
lalóban ezt nem ismétlem meg. Néhány alkal-
mat viszont mindenképpen szükséges újra
feleleveníteni, hiszen azok az áldások, ame-
lyeket ott és akkor átéltünk, máig meghatároz-
zák gyülekezetünket. 

Februárban tartottuk presbiteri lelkigyakor-
latunkat, amely lehetôséget adott számunkra,
hogy a gyülekezetépítés elméleti és gyakorlati
alapvetésében közösen elmélyüljünk. 

Május 12-én a pünkösdi istentisztelet kere-
tén belül 7 konfirmandusunk tett bizonyságot
Isten és a gyülekezet színe elôtt hitérôl. A
2013. év konfirmandusai: Balog Réka, Eigler
Patrícia, Zsoldos Melinda Kata, Gregor Csaba.
Gebei Kristóf Attila, Mikecz Máté és Pongor
Márk. 

Június 1-én látogatást tettünk a Kékkereszt
Iszákosmentô Misszió dömösi központjában.
Gyülekezetünk adományának átadása mellett

Lelkipásztori beszámoló a 2013. évrôl
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látogatásunk célja az volt, hogy megismerjük
azt a szolgáló közeget, amely több, szenve-
délybetegséggel küzdô gyülekezeti tagunknak
segítséget nyújtott már.

Június 15-én családi napot tartottunk, amely
kötetlen lehetôséget adott olyan családok kö-
zeledésére, akik még nem tartoznak szorosan
gyülekezetünkhöz.

Június 25-27. között rendeztük meg elsô
alkalommal a konfirmandus-táborunkat. Cé-
lunk ezzel a programmal összetartani a konfir-
mált fiataljainkat. Áldott együttlétünk ered-
ménye az évközi rendszeres ifjúsági alkal-
makon is tapasztalható.

Július 24-28. között szerveztük meg gyüle-
kezetünk családjai számára nyári táborunkat
Szigetszentmártonban. Szülôk gyermekükkel,
nagyszülôk unokájukkal érkeztek közös tábo-
rozásunkra, ahol áldásokkal teli napokat töltöt-
tünk együtt. A lelki feltöltôdés mellett egymás
jobb megismerésére is lehetôséget nyújtott
alkalmunk. Ebben az évben 27 család 80 fôvel
vett részt táborunkban.

Augusztus 24-én immár hagyományosnak
mondható közös kenyérsütésünkre került sor.
A cinkotai tájház udvarán található kemen-
cében megsütöttük gyülekezetünk új kenye-
rét, amelyet a másnapi úrvacsorás istentisz-
teletünkön Isten áldásával fogyasztottunk el.

A 2013-as Kéfás-Kupa, az ökumenikus hor-
gászverseny szép eredményeket hozott gyü-
lekezetünk számára: úgy a felnôtt, mint az ifi
és a gyermek egyéni kategóriákban is elsô he-
lyezést értünk el. Sajnos a vándorkupát még-
sem mi hozhattuk haza, mert az összesített
eredmények alapján a katolikus testvéreink
megelôztek bennünket. 

Szeptember 28-án gyülekezetünk ismét
részt vett a csömöri szüreti napon. Missziós
céljainkat szem elôtt tartva igyekeztünk minél
több olyan családot meghívni és vendégül
látni, akik még nem kötôdnek elég szorosan
gyülekezetünkhöz. A finom ételek és a jó idô
mellett a saját magunk által készített népi
játékok, igéskártyák, házi sütemények jó al-
kalmat teremtettek a találkozásokra. Isten ke-
gyelmébôl ebben az évben immár második
alkalommal nyerhettük meg a fôzôversenyt.

Október 12-én gyülekezeti buszos kirándu-
lást szerveztünk Vizsoly és környékére. A re-
formátus zarándoklatunk csodálatos élmé-
nyekkel gazdagította 40 fôs csapatunkat.

Október 27-én emlékmûvet állítottunk a ma-
gyar nép lelki megújulásáért. A döntôen ada-
kozásból készült faragott emlékmû nemcsak
küldetés- és felelôsségtudatunkat hirdeti,
hanem méltó helyszínét is adja gyülekezetünk
megemlékezéseinek. 

Karácsony ünnepéhez kapcsolódóan két
eseményt szeretnék kiemelni. Faluszerte is-
mételten meghirdettük adománygyûjtési akci-
ónkat, melynek segítségével a rászoruló csalá-
dokat kívánjuk megajándékozni. Két hét alatt
szinte megszámlálhatatlan mennyiségû ruha-,
könyv- és játék adomány gyûlt össze, és közel
egy mázsa tartós élelmiszer. Az adományokat
elsôsorban településünk szociális intézmé-
nyeihez juttattuk el (Szociális Alapellátó Köz-
pont, Összefogás Alapítvány), de a Református
Szeretetszolgálaton keresztül a református
nevelôszülôi hálózat számára is tudtunk bô-
ségesen adakozni. 

A másik jelentôs esemény a szentesti csalá-
di istentiszteletünk volt. Simon Izabella és
Várjon Dénes zongoramûvész házaspár elô-
adása mellett hallhattuk Lipcsei Edit ének-
mûvésznô szólóénekét és hittanosaink kóru-
sát Solymár Tímea gitármûvész kíséretével.
Családias közös ünneplésünkre több mint 200-
an jöttek el.

Néhány szót említenék ökumenikus alkal-
mainkról is. Januárban, az imahét keretén be-
lül minden este közös istentiszteletet tartot-
tunk, amelyet végül szeretetvendégséggel
zártunk. Június 9-én szerveztük meg a közös
ökumenikus tanévzáró áhítatunkat a Mátyás
Király Általános Iskola hittanosai, tanárai és
dolgozói számára. Az augusztus 20-i községi
ünnepen közös áldáskívánással vettünk részt.
Augusztus utolsó hétfôjén a Kéfás-Kupa kere-
tén belül közös horgászatra gyûltünk egybe.
Végül pedig advent heteiben – egymást váltva
– gyújtottuk meg a községi koszorún a gyer-
tyákat. 

Az evangélikus gyülekezettel közösen ünne-
peltük október 31-én a reformáció ünnepét. Itt
kell szót ejtenem áldozatos és szeretetteljes
segítségükrôl, amellyel megengedik, hogy
templomukat, gyülekezeti termeiket használ-
hassuk lelki alkalmaink céljából, amíg saját
épülettel nem rendelkezünk.

Lelkipásztori beszámoló a 2013. évrôl
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GYÜLEKEZETI OTTHONUNK 

A 2013. év jelentôs változást hozott gyüle-
kezeti otthonunk megteremtésében. Az Ön-
kormányzattal folytatott hároméves elôkészítô
munkálatok a Laky-villa és a telkünk cseréjét
illetôen váratlan fordulatot hoztak. Elôször is a
Polgármester úr tavasszal jelezte felénk, hogy
a csere csak úgy valósulhat meg, ha gyüle-
kezetünk kifizeti a két telek közötti több mint
20 millió forintos értékkülönbözetet. Ez elô-
ször meghátrálásra késztetett bennünket,
hiszen pénzügyi helyzetünk ezt nem teszi le-
hetôvé. Ugyanakkor nem értettük, miért nem
veszi figyelembe az Önkormányzat azt az
értéket, amellyel gyülekezetünk hozzájárulna
a Laky-villa megôrzéséhez és mûködteté-
séhez, ez jóval több, mint a két telek közötti
értékkülönbözet. Már majdnem kimondtuk,
hogy vissza kell lépnünk a csereajánlattól,
amikor váratlanul megjelent gyülekezetünk-
ben dr. Szabó István püspök úr, aki személye-
sen biztosította a Polgármester urat a szük-
séges 20 millió forintos fedezetrôl. Bár tel-
jesítettük a kiszabott feltételt, mégsem kap-
tunk konkrét választ a cserét illetôen. Több
hónap telt el, mire a Polgármester úr közölte

velünk, mégsem támogatja a Képviselô Tes-
tület a telkek cseréjét. Váratlanul ért bennün-
ket a Képviselô Testület visszalépése, különö-
sen azért, mert a csereszerzôdés-tervezetek
már meg voltak írva, csak a véglegesítésre
vártak. Mindezek mellett nem tartom elvesz-
tegetett idônek azt a három évet. Gyülekeze-
tünk évrôl évre egyre erôsebb lett, nemcsak a
számok tükrében, hanem a közösség összetar-
tó erejében, és ami a legfontosabb, lélekben is.

A 2013. év második felében már új terveket
szôttünk: a korábbi Képviselô Testület által
2007-ben gyülekezetünknek ajándékozott
telken építjük fel gyülekezeti otthonunkat. A
presbitériumunk 7 építészt – köztük kettô
csömöri lakost – keresett fel, hogy személyes
találkozó alkalmával tegyen bizonyságot a nem
mindennapi küldetésre való alkalmasságáról.
A bemutatkozásokat követôen 4 építésztôl
kértünk vázlattervet, akik közül hárman el is
készítették a megadott határidôre. A vázlat-
tervek kiértékelése, az építész személyének
kiválasztása már az újesztendô elsô feladatai
közé tartoznak.

Imádságban hordozzuk továbbra is gyüleke-
zetünk szolgálatát, gyülekezeti otthonunk
megteremtését!

Lelkipásztori beszámoló a 2013. évrôl
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A Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség, mint Jézus egyházának tagja,
engedelmeskedik az Úr Krisztus missziói parancsának. Missziói küldetésünket törvényileg
szabályozza a Magyar Református Egyház 1995. évi II. törvénye. Az ebben foglaltakat magunkra
nézve érvényesnek tartjuk.

Missziói szolgálatunk célja, hogy hirdessük Krisztus evangéliumát, az üdvösség egyedüli útját
és Isten dicsôségét. A szolgálatunk kiterjed szûkebb és tágabb környezetünkre is. A gyülekezet
minden lehetôséget megad, hogy ezt a szolgálatot anyagiakkal is támogatva, az erre elhívottak
akadálymentesen végezhessék.

A missziói szolgálat az egyház minden tagjára vonatkozik, hiszen szavainkkal, tetteinkkel és
példamutatásunkkal mindenkor Jézus Krisztushoz való tartozásunkról kell bizonyságot ten-
nünk. Ezen kívül elôre megtervezett szolgálatokat is végzünk, amelyeket a következôkben
ismertetünk.

MIssziói munkaterv a 2014. évre

MISSZIÓI
MUNKATERV 
A 2014. ÉVRE
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A missziói munkaterv összeállítása során
szem elôtt kellett tartanunk, hogy a gyülekezet-
építés mellett ebben az évben hozzáfogunk gyü-
lekezeti otthonunk megépítéséhez is. Erôforrá-
sainkat úgy kell megszervezni, hogy kellô figye-
lem jusson a meglévô szolgálatok és alkalmak
megszervezéséhez, valamint a templomépí-
téshez. 

Nemcsak az idôsebb, hanem a fiatalabb kor-
osztály életének is meghatározó része gyüle-
kezeti otthonunk megépítése. Szeretnénk ezért
minden korosztályt megszólítani, és a csodálatos
küldetést személyes élménnyé tenni. Ezt a célt
szolgálva május hónapban rajzversenyt hirde-
tünk gyermekeink és hittanosaink számára.

A 2013. szeptember 1-vel életbe lépô új köz-
oktatási törvény értelmében felmenô rendszer-
ben bevezetik minden évfolyamon a hit- és er-
kölcstant. A misszió szempontjából kiemelke-
dôen jelentôs ez a lépés, különösen az óvodából
iskolába érkezô gyermekekre tekintettel. Már-
cius és április hónapban mindkét óvodában és az
általános iskolában szülôi értekezletek alkalmá-
val lehetôségünk van buzdítani a szülôket, hogy
református hittanra írassák gyermeküket. 

Új rendszeres alkalmunk a Hitmélyítô Vasár-
napi Iskola, amely minden hónap 2. és 4. vasár-
napján az istentiszteletet követôen kerül meg-
rendezésre. Az alkalommal célunk református
hitvallásaink alapján (Heidelbergi Káté, II.
Helvét Hitvallás) az egyéni hitismeretet bôví-
tése. Az alkalom része a konfirmációra való fel-
készítésnek is.

Ebben az évben kiemelt hangsúllyal szeret-
nénk megszólítani gyermekeinket és gyüleke-
zetünk hittanosait, valamint családtagjaikat.
Ennek egyik eszköze a kéthavi rendszeresség-

gel megtartott családi istentisztelet, amelyen a
szülôk gyermekeikkel együtt vesznek részt, és
a gyermekek aktív szolgálatot végeznek. Mind-
ezek mellet karácsony és húsvét második nap-
ján hittanos gyermekeink mûsorral készülnek a
gyülekezet számára (betlehemes- és passió-
játék).

„A magyar nép lelki megújulásáért” emelt
emlékmûvünk szerves része lesz gyüleke-
zetünk ünnepi megemlékezéseinek. Nemzeti
ünnepeink alkalmával az istentiszteleteket kö-
vetôen közös koszorúzásra hívjuk gyülekeze-
tünk tagjait. Az év folyamán a következô ünne-
peken koszorúzunk: 1. Február 23. – a kommu-
nizmus áldozatainak emléknapja. 2. Március 16.
– 1848-49-es szabadságharc. 3. Május 18. – A
református egység napja. 4. Augusztus 17. – Az
államalapítás ünnepe. 5. Október 19. – '56-os
forradalom és szabadságharc. 6. Október 26. – A
reformáció ünnepe. 

A nagytarcsai szórványban rendszeres alkal-
makat még nem tartunk, de terveink között
szerepel, hogy egy könnyûszerkezetes „fatemp-
lomot” (faház, kicsi toronnyal) építenénk, amely
önmagában is erôsítené missziós küldetésün-
ket. Célunk, hogy 2014-ben a község különbözô
fórumain megjelenjünk, és jelenlétünkkel hívo-
gassuk a reformátusokat és az Isten-keresôket
gyülekezetünkbe. 

A gyülekezetépítés mellett szeretnénk kellô fi-
gyelmet fordítani a külvilágra is. Aktív résztve-
vôi kívánunk lenni a különbözô megyei, kerületi
és összreformátus rendezvényeknek. A 2014. év
két olyan eseményt is tartogat a számunkra,
amely aktív részvételt kíván gyülekezetünktôl.
Az egyik a reformátusok világtalálkozója, a má-
sik az egyházi tisztújító választások.

„Nekem adatott minden hatalom meny-
nyen és földön.
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá
minden népet…” (Mt 28,18-19)
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KIEMELT MISSZIÓI ALKALMAINK
A 2014. ESZTENDÔBEN
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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.

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 Csömörön: vasárnap 900–1000 között tartjuk alkalmunkat az evangélikus
templomban. Minden hónap utolsó vasárnapján és az ünnepnapokon úrvacsorás alkalmat
tartunk.

Istentisztelet a nagytarcsai szórványban: minden hónap 1. és 3. vasárnapján a római
katolikus templomban tartjuk alkalmainkat 10–11 óra között.

Gyermek-istentisztelet: a vasárnapi istentisztelettel párhizamosan tartjuk a gyülekezeti
teremben, 9–10 óra között.

Iskolai hittan: a csömöri Mátyás Király Általános Iskolában hétfô és szerda délelôtt tartjuk
óráinkat mind a 8 évfolyamon. A nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskolában pén-
tekenként tatrjuk óráinkat az 1. és az 5. évfolyamnak.

Óvodai hittan: Csömörön mindkét óvodában kedd délután tartjuk alkalmainkat, a Laki
sarki csoportnak 1530–1600 között, a Kacsó utcai csoportnak 1630–1700 között. 

Bibliaóráink: a nyugdíjas korosztálynak kedd 830–1000 között, a fiatalabb korosztálynak
péntek 1800–1930 között tartjuk alkalmainkat a lelkészi hivatalban.

Konfirmációi elôkészítôt tartunk a 8.  osztályt végzôk számára pénteken 1600–1700 között.

Ifjúsági alkalmat tartunk a konfirmált fiataljaink számára pénteken 1700-1800 között.

Presbiteri ülés: minden hónap utolsó keddjén 1800–2000 között.

Hitmélyítô Vasárnapi Iskola: minden hónap 2. és 4. vasárnapján 1030–1130 között a
lelkészi hivatalban.

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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