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„Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ô füle süket ahhoz, hogy
meghallgasson, hanem a ti bûneitek választottak el titeket Istenetektôl, a ti vétkeitek miatt
rejtette el orcáját elôletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve,
ujjaitokhoz bûn tapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. (...) Bizony,
sok bûnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony, tele vagyunk
bûnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk. Bûnösök vagyunk, megtagadtuk az Urat,
hûtlenül eltértünk Istenünktôl. Erôszakot és lázadást hirdettünk, szívünk csupa hazugsá-
got gondolt és szólt. (...)

De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérô bûnöseihez! – így szól az Úr. Ilyen szövet-
ségem van velük – mondja az Úr: Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket
szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából,
mostantól fogva mindörökké – mondja az Úr. (...)

Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsôsége. Bár még
sötétség borítja a földet, sûrû homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsôsége
meglátszik rajtad.“ (Ézs 59,1-3.12-13.21-60,1-2)

SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGGEEMM
VVAANN VVEELLÜÜKK......
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KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
„Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megse-

gítsen, nem az ô füle süket ahhoz, hogy meg-
hallgasson, hanem a ti bûneitek választottak
el titeket Istenetektôl, a ti vétkeitek miatt
rejtette el orcáját elôletek, és nem hallgatott
meg…“ (Ézs 59,1-3) – Ahogyan olvassuk az
Ézsaiási igeszakaszt (lásd a címlapon), rá-
döbbenünk arra, hogy mi sem vagyunk
különbek a választott népnél, akikrôl az
ítéletes prófécia beszél. Hitetlenségünk és
bûneink súlya terheli az életünket és az
emberi kapcsolatainkat. Ez a teher nemcsak
egyéni életünk meghatározó jellemzôje, ha-
nem a nemzet, a magyar nép életében is
kollektíven megtalálható. Nemzetünk törté-
nelmének számos olyan eseménye volt,
amikor az emberi bûn következtében mil-
liók hordozták a szenvedés keresztjét. Ilyen
meghatározó és máig ható esemény az elsô
világháború, melynek kirobbanására az el-
múlt hónapokban országszerte emlékeztek,
és emlékeztünk mi is gyülekezetünkben. 

Ez a világégés, ez az „ôskatasztrófa“ az
emberi bûnben fogant és további bûnöket
szült, és szül még ma is (cikk a 6. oldalon).
Azt gondolná az ember, hogy olyan régen
történt már, minek beszélni az akkori bû-
nökrôl, ha voltak is sebek, biztosan begyó-
gyultak azóta. Mint lelkipásztor azt látom,
hogy nem ilyen egyszerû ez, nem gyógyul-
nak olyan könnyen a sebek. Kitörölhetetlen
nyomot hagyott az a néhány év az emberek
lelkében, és ennek még ma is láthatjuk ha-
tását. Nemcsak azokról a nemzetiségi fe-
szültségekrôl van szó, amelyeket a szom-
szédos országokban tapasztalunk meg (pl. a
szlovák nyelvtörvény és állampolgársági
törvény magyarokat kirekesztô hatása),
hanem az emberi lélek különféle megnyil-
vánulásaira is gondolhatunk. Rendszeresen
megkapjuk az idelátogató külföldiektôl
például azt a kritikát, hogy a magyar ember
mindig leszegett fejjel közlekedik, mint a
depressziósok és a remény vesztettek, pe-
dig milyen büszkék lehetnénk országunkra,
kultúránkra. Ez a fajta „leszegett fejûség“, ez
a mélabús „nemzeti depresszió“ az elsô világ-
háború és az abból fakadó 100 év következ-
ménye. A dédapák és dédanyák lelki törése,
mintegy kárhozatos örökség száll tovább a
felnövekvô generációkra. 

Könnyen beláthatjuk ezt a tényt, ha bele-

gondolunk abba, hogy a háború borzalmait
átélô katona, mikor a frontról lélekben
összetörve hazaért, már nem tudott jó apja
lenni gyermekeinek, és jó társa lenni hit-
vesének. Ezt a rossz mintát adta tovább a
gyermekeinek, akik e miatt szintén nem
tudták betölteni szülôi és hitvestársi külde-
tésüket. Ez így öröklôdött tovább egészen a
mi nemzedékünkig. Visszacsenghet a fü-
lünkbe az ige: „Megbüntetem az atyák bûné-
ért a fiakat is harmad- és negyedízig…“
(2Móz 20,5) Mintha az elmúlt 100 év errôl
az igérôl szólna a magyar nép életében.
Nem is gondolnánk, hogy az egyéni életünk-
ben, személyiségünk fejlôdésében mennyi-
re meghatározóak elôdeink élete, sorsa.
Egy olyan láthatatlan örökség ez, amelyet
nehéz észrevenni, nehéz diagnosztizálni, és
ezért észrevétlenül határozza meg gondo-
latainkat, cselekedeteinket. 

Felvetôdhet a kérdés: Hogyan lehetne újra
egészséges a magyar lélek? Mit tudunk ten-
ni annak érdekében, hogy ezektôl a lelki
terhektôl megszabaduljunk, és végre nor-
mális életet éljünk? 

A választ nem a politikai ideológiák fogják
megadni, ne is a gazdasági fellendüléstôl
várjuk. A választ az Ige adja meg számunk-
ra: „…eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób meg-
térô bûnöseihez! – így szól az Úr. Ilyen szövet-
ségem van velük – mondja az Úr: Lelkem,
mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket
szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utó-
dod szájából és utódod utódainak a szájából,
mostantól fogva mindörökké – mondja az
Úr.“ (Ézs 59,20-21)

Az ige arról a lelki megújulásról szól,
melyet csak Isten tud kimunkálni bennünk.
Erre van szüksége a nemzetünknek, és erre
van szüksége mindannyiunknak a lelki élet-
ben is. Aki elfogadja Isten szövetségét, az
részesül a Szentlélek megújító erejében, és
életté válik benne az Ige. 

Mi, akik elfogadtuk Isten szövetségét,
már megtapasztaltuk ezt a csodát, és elin-
dulhattunk a megújulás és az újjászületés
útján Krisztus által. Isten végtelen szere-
tete és kegyelme viszont kötelez bennünket
arra – mint elhívott tanítványokat –, hogy
mások számára is elérhetôvé és megtapasz-
talhatóvá tegyük mindezt. Küldetésünk,
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Tájékoztató

2010–2013. év – 1.272.430,- Ft. 
2014. év (január-szeptember) – 10.640.500,- Ft.
Gyülekezetünk eddigi megtakarítása: 9.560.000,- Ft.
Gyülekezeti otthonunk megépítésére fordítható vagyonunkat tovább növeli az a csömöri kül-

területi ingatlan, mely 2006-ban lett gyülekezetünk számára felajánlva. Jelenleg is folyamatban
van két ingatlan adományozási szerzôdésének elôkészítése, mely ingatlanok értéke szintén az
otthonteremtésünket szolgálják.

CÉLADOMÁNYOK TEMPLOMÉPÍTÉSÜNKRE:

Gyülekezeti otthonunk megteremtésére
fordítható és rendelkezésünkre is álló 
saját forrásunk jelenleg: 20.200.500,-
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hogy ne csak a saját életünk és szûkebb csa-
ládunk lelki életére hassunk, hanem a ma-
gyar nemzet, a magyar lélek jövôje felôl is
felelôsséggel legyünk. Ezt a célt szolgálja
templomépítésünk is, mellyel Isten dicsô-
ségét, és a megváltás (megújulás) lehetô-
ségét hirdetjük a mindenkori Isten-keresôk
számára. 

Az egyik legszebb küldetés ez, amellyel
Isten felruházza az embert. Lelki otthont
építhetünk gyermekeink és unokáink szá-
mára, hogy ôk is átélhessék Isten szövet-
ségének erejét. Lelki menedéket építünk a

lélekben beteg magyar nemzet számára,
hogy minél többen részesülhessenek a lelki
megújulás csodájában. 

Legyen kifogyhatatlan erôforrásunk tanít-
ványi küldetésünkben a mennyei Atya, aki
ezekkel a szavakkal erôsít meg bennünket:
„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod,
rád ragyogott az Úr dicsôsége. Bár még sötét-
ség borítja a földet, sûrû homály a nemzeteket,
de fölötted ott ragyog az Úr, dicsôsége meglát-
szik rajtad.“ (Ézs 60,1-2)

Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor
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Jó újra itt lenni gyülekezeti közösségünkben,
és jól esett az eddigi szabadság is. A legjobb az
volt benne, hogy együtt lehettem a szeretteim-
mel, a családommal, hiszen erre év közben na-
gyon kevés idô jut. A munkát, a gondokat fél-
retéve sikerült csak a családomra figyelni külön-
külön és együtt is. Összegezve a lelki élményt,
amellyel a szabadságról hazatérhettem, azt
mondhatom: sikerült betölteni a szeretet paran-
csát. Istené legyen ezért a dicsôség!

A mai alapigénkben azonban arról hallhatunk,
hogy Jézus nemcsak azt várja el tôlünk, szeres-
sük szeretteinket, hanem azt is, hogy ellensége-
inket is szeressük. Talán nem tévedek nagyot, ha
azt mondom, hogy ez az egyik legnehezebb ta-
nítás. Könnyû szeretnünk azokat, akik viszont
szeretnek bennünket, de nagyon nehéz ugyanez-
zel a szeretettel azok felé fordulni, akik ártanak
nekünk.

Különös aktualitást ad ennek az igének az I.
világháború évfordulója, az az „ôskatasztrófa“,
amely 100 évvel ezelôtt robbant ki, és amelynek
Magyarország lett az egyik legnagyobb vesztese.
A nagyhatalmak ellenségeskedésben fogant a há-
ború, és máig tartó ellenségeskedést szült a nem-
zetek és nemzetiségek között. Az I. világhábo-
rúra hatványozottan igaz az ókori bölcs mondás:
„Az ellenségbôl holtában se lesz barát.“ (Szophok-

lész). Sajnos mi, magyarok ezt a saját bôrünkön
tapasztaljuk, gondoljunk csak a szomszédos
országok irányunkba való ellenséges viszonyu-
lására. 

Nemcsak a nemzet, hanem a családok, az
egyén élete is tele van ellenségeskedéssel. Nincs
olyan család, ahol ne lett volna valamikor viszály
vagy feszültség, amely a rokonok közötti kapcso-
lat megromlásához vezetett, akár generációkon
keresztül. Ha valaki nekem ártott, gonosz cse-
lekedetekkel fordult felém, akkor azt már én nem
tudom szeretni. Ilyenek vagyunk mi emberek, az
ellenségeskedés szinte mindennapos részévé
vált életünknek. Jézus ismer minket, és ezért
újra és újra figyelmeztet: szeressük ellenségein-
ket, és imádkozzunk azokért, akik üldöznek ben-
nünket. 

A Szentírás egyik alapelveként fogalmazódik
meg a mai alapigénkben: nemcsak azokat kell
szeretnünk, akik viszont szeretnek bennünket,
akik – meglátásunk szerint – szeretetre méltóak.
Azt mondja Jézus: „ha azokat szeretitek, akik
titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt
teszik-e a vámszedôk is? És ha csak testvéreiteket
köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál?
Nem ugyanezt teszik a pogányok is?“ 

Egészen a teremtéshez vezet vissza bennünket

Igehirdetés

„Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyûlöld ellenségedet.“ Én pedig azt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy

így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ô felhozza napját gonoszokra és jókra, és esôt ad
igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem
ugyanezt teszik-e a vámszedôk is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet
másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei

Atyátok tökéletes.“

HÁBORÚZZ
VAGY

SZERESD
ELLEN-

SÉGEDET?

* Elhangzott 2014. augusztus 3-i úrvacsorás istentiszteletünkön, amelyen a 100 évvel ezelôtt kezdôdô I. világháborúra emlékeztünk.
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ez az alapelv, hiszen Isten jónak teremtette az
egész világot, benne az emberrel. Az ô mérhe-
tetlen szeretetébôl fakadt minden, ami körbe
vesz bennünket, és ez a szeretet tartja meg azóta
is ezt a világot. A szeretet a lényege – úgy is
mondhatnám: az esszenciája – Istennek. Ez az
esszencia Jézusban öltött testet, aki áldozatával
elhordozta az emberiség bûnének terhét. János
apostol nem véletlenül hangsúlyozza levelében:
„ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tar-
tozunk azzal, hogy szeressük egymást.“ (1Jn 4,11)

„…ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tar-
tozunk azzal, hogy szeressük egymást.“ (1Jn 4,11) –
ez az, amirôl Jézus beszél a mai alapigénkben.
Azért kell szeretnünk ellenségünket, azért kell
imádkoznunk üldözôinkért, mert így mondhatjuk
csak azt, hogy gyermekei vagyunk a mennyei
Atyának. 

Mint szülô látom azt, hogy gyermekeink továb-
bviszik azt a mintát, amelyet szülôként adunk
nekik. Ugyanez érvényes Istennel való kapcso-
latunkra is. Azt a mintát, azt a példát kell követ-
nünk, amelyet Isten ad elénk Jézus által. Akkor
mondhatom, hogy Istenhez tartozom, ha úgy is
viselkedem.

Jézus világosan rámutat az igében arra, hogy
aki Isten választott népének tagja lett, aki rálé-
pett a tanítványi útra, az nem lehet többé sze-
mélyválogató a szeretet terén. Nem mérlegelheti
cselekedeteit annak fényében, hogy vele szem-
ben hogyan jártak el. És nem igazodhat többé
ahhoz a világhoz, amelyben döntôen a szemet
szemért, fogat fogért elv érvényesül. 

Gondoljunk bele, testvéreim, milyen gyakran
esünk bele abba a hibába, hogy nem Isten gyer-
mekeként, hanem a világhoz igazodva reagálunk
egy eseményre. Milyen sokszor mondjuk azt:
„Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten!“ –
„Ne várjon tôlünk könyörületet, ha ô sem volt
velünk szemben könyörületes.“ Hétköznapi és
egyszerû példája ennek, amikor egy nô burkoltan
ugyan, de félreérthetetlen célzással megjegyzést
tesz a másik nô alakjára, megjelenésére. Persze a
szavak egybôl célt érnek, a sértett fél „felszívja“
magát, és visszavág a maga módján. És ha ez a
feszültség nincs idôben feloldva, akkor szeretet-
lenség és ellenségeskedés születik belôle. 

Amikor Jézus ellenségrôl beszél, vagy olyanok-
ról, akik üldöznek bennünket, akkor nem csupán
a háborús ellenségeskedésre, a katonai üldözte-
tésekre kell gondolnunk, hanem az ilyen hétköz-
napi jelenségekre is, amelyekkel sajnos tele van
az életünk.

Azáltal, hogy Krisztus megváltott bennünket,
és Isten választott népének tagjaivá lettünk,
célként jelenik meg elôttünk az isteni szeretet-

ben való tökéletesedés. Mi nem igazodhatunk
többé ehhez a világhoz, ha megdobnak kôvel, mi
nem dobhatjuk vissza azt a követ. Jézus mondja:
„…ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem
aki arcul üt téged jobb felôl, tartsd oda annak arcod
másik felét is!“ (Mt 5,39).

Az 1914. július 28-án kirobbant I. világháború
egyik fô okát is ebben találhatjuk meg. Az akkori
nagyhatalmak egymással szembeni viaskodása
már évtizedek óta tartott. A történészek egyön-
tetûen vallják, hogy a 20. század elején várható
volt már egy, az egész kontinensre kiterjedô
háború. A kérdés csupán az volt, ki kezdi el. A
június 28-i szarajevói merénylet, Ferenc Ferdi-
nánd megölése egy ilyen provokáció volt. Akkor
az Osztrák-Magyar monarchia – Ferenc Józseffel
osztrák császárral és magyar királlyal az élén –, a
vérontásra vérontással válaszolt. Nem vették
figyelembe a jézusi tanítást: „Akik kardot fognak,
kard által vesznek el.“ (Mt 26,52) 

A magyar nemzet életét a történelme során,
soha nem befolyásolta hátrányosabban semmi,
mint az I. világháború. És itt nem csupán Tria-
nonról meg a kommunisták hatalomra jutásáról
van szó. A magyar lélekben keletkezett egy olyan
törés, amely még száz évvel késôbb, napjainkban
is érezteti hatását. 

Én hiszem és vallom, hogy az I. világháború
örök mementóként áll minden magyar elôtt.
Emlékeztetnie kell bennünket arra: ha ehhez a
világhoz igazodunk, ha a szemet szemért, fogat
fogért elv érvényesül, akkor csak vesztesként
jöhetünk ki küzdelmeinkbôl. A krisztusi tanít-
ványságnak küldetése megtanítani a magyar
nemzetet újra szeretni. Nekünk kell példát mu-
tatni arra nézve, hogyan lehet krisztusi szeretet-
tel fordulni az ellenség felé, hogyan lehet krisz-
tusi lélekkel imádkozni azokért, akik üldöznek
bennünket. 

Megláttatja velünk ma az Ige azt, testvéreim,
hogy Jézus szeretetparancsát nemcsak egyéni
üdvösségünkért kell megtartani, hanem ezzel azt
a népet is szolgáljuk, amelynek részévé formált
bennünket az Úr. Az I. világháború szeretetlen-
ségben fogant és szeretetlenséget szült, ame-
lyért nagy árat fizetett nemzetünk. Tennünk kell
azért, hogy többé ne követhesse el a magyar nép
ugyanezt a hibát.

Az Ige szavaival zárom: „Szeretteim, szeressük
egymást, mert a szeretet Istentôl van, és aki szeret,
az Istentôl született, és ismeri Istent.“ (1Jn 4,7)
„…legyetek tökéletesek ebben a szeretetben, miként
a ti mennyei Atyátok tökéletes.“ Ámen.

Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor
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A világháborúról szóló szakmunkák kezdet-
ben döntôen hadtörténeti kérdésekre fóku-
száltak, a kutatók érdeklôdése csak késôbb
fordult egyre inkább a háború gazdaság- és tár-
sadalomtörténete felé, újabban pedig annak
kulturális, civilizációs és szociológiai perspek-
tívái kerülnek elôtérbe. Ahogy ez utóbbi
irányzat egyik képviselôje, a nemrég elhunyt,
kiváló hadtörténész, John Keegan megfogal-
mazta, az elsô világháború, amellett hogy tíz-
millió ember életét vette el, gyötrelmek ára-
datát zúdította további milliók érzelmi életére,
elpusztította az európai kontinens jóindulatú
és optimista kultúráját, és amikor végül négy
évvel késôbb elhallgattak az ágyúk, a politikai
gyûlölködés és a fajgyûlölet mélyreható örök-
ségét hagyta maga után.

Keegan hangsúlyozza, hogy az elsô világhá-
ború milyensége alapvetôen szerepet játszott
a két világháború közötti diktatúrák kialaku-
lásában,és hozzájárult a még véresebb máso-
dik világégés bekövetkeztéhez. A háború az
alkotmányosságra, a népképviseleti kormány-
zatra és a jogállamiságra épülô szabá-
lyok felrúgásával „tartósan rontott“ az
„egész világ civilizációján“ is.

Az 1914 és 1918 közötti idôszakban
a történeti magyar állam összla-
kosságának (Horvátországgal együtt)
17%-a, férfilakosságának pedig egy-
harmada rukkolt be. A háború mind a
frontra kerültek, mind pedig az otthon
maradottak életében alapvetô vál-
tozást eredményezett, s egy egész
nemzet számára élete legmeghatá-

rozóbb élményévé vált. Sokan ekkor kerültek
el elôször otthonról, olyan messzire, ahol még
sohasem jártak korábban, és se elôtte, sem
azután nem voltak idôben ennyit távol a meg-
szokott hazai közegtôl. Az elsô világháború
éppen ezért sokuk világlátását is alapvetôen
átformálta, így ez a közel öt év igazi komplex
„élményhalmaznak“ tekinthetô. (…)

1917 végére mind a hadsereg, mind pedig a
hátország a kimerülés jeleit mutatta. Egyre
gyakoribbá váltak a dezertálások, a megpróbál-
tatásokba és az erôfeszítésekbe beleunva
egyre többen reménykedtek a háború mielôb-
bi befejezésében. Az otthoniak pedig az élet-
körülményeik javulását remélték a hazatérôk-
tôl, és a viszonyok mielôbbi normalizálódását
óhajtották. A világháború elôtti világ azonban
soha nem tért vissza. A frontokat megjárt
túlélôk más emberként tértek haza, az átélt
tragédiák mindannyiuk életét megváltoztatták
és átalakították.

A hazatérô apját még gyerekként fogadó

* Forrás: Rubicon, 2014/4-5.

BÖDÔK GERGELY

ERÔSZAK,
TERROR,

BRUTALITÁS*

(RÉSZLETEK)
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Illyés Gyula így vallott errôl: „A hazatérôk
megfogyva is, mintha többen lettek volna, mint
mikor elmentek. Több helyet foglaltak. Betöltöték
a szobát, a légkört szinte tapinthatóan sûrûvé,
fullasztóvá téve, akkor is, ha hallgattak. Mon-
dom, a földgolyó legkülönbözôbb sarkaiból tértek
meg, de mindnyájan kísértetiesen egyforma
hangulatban és tapasztalattal: egy iskolába jár-
tak. Ez jó ideig minden különbséget elmosott
köztük. Fiai elôtt apám nem tekintélyt, hanem
valami bajtársi megbecsülést élvezett. Mintha a
halálos veszély, amelybôl megszabadultak, újjá-
szülte volna ôket, valamennyit ikerré. Az életko-
rok eltörlôdtek, a csukaszürke varázsköpenyben
nem volt különbség ötvenéves és húszéves férfi
között: a halál elôtti egyenlôség még tartott. [...]
Hallgatagok voltak, de ahogy el-elnéztem ôket, a
kerítésnek vagy az istállónak dôltükben (mintha
várnának valamire) a tekegolyó jutott eszembe,
amikor a deszkának vagy a bábunak ütôdve
hirtelen megáll és mindazt az erôt, amellyel ro-
hant, hirtelen eszeveszett, szinte tajtékzó egyhely-
ben való pörgésre váltja. A felnôttek hazatértek,
de még nem nyugodtak meg. Hova rohantak
volna tovább? [...] A felnôtteket csak az utazás
törte meg. Ezt kialudták s harmadnap már
nyugtalanul pislogtak föl az égre. Az önmagában
pörgô golyó, ha véletlenül még egy akadályba
ütközik, tovább rohan épp olyan, vagy majdnem
olyan sebességgel, amilyennel érkezett Veszélyes
dolog volt felnôttekhez nyúlni.“ (…)

A fentiekbôl is látszik, hogy a háborús évek
velejáróinak, a gyilkosságoknak és különféle
atrocitásoknak a katonaság hazatérése után
sem lett egyhamar vége. A kúriát felgyújtók, a
jegyzôt megverôk, a szatócsboltot kifosztók

között leginkább a frontokról hazatérô kato-
nákat találunk. Mellettük a hátország „felka-
vart társadalma“ is felelôsöket keresett a
szenvedésekért, és bosszút akart állni az átélt
szörnyûségekért. A késôbbi erôszakos cselek-
ményeknek, a vörösterror és a fehérterror
gyilkosságainak a hátterében sokszor ezeket
az indulatokat találjuk. Néhány év alatt a gyil-
kosságok mindennapos eseményekké váltak,
és a hátország is hozzászokott a holtak látvá-
nyához.

A világháború évei alatt bekövetkezett pszi-
chológiai és mentális változásról így írt Móra
Ferenc 1927-ben: „Való igaz, hogy az „akasz-
tani való“ mindig magyar szójárás volt.
Csakhogy, ha ezelôtt a magyar embernek kezébe
adták volna az akasztani valót, hogy „itt van,
tessék, húzzad“, akkor a magyar ember ijedten
elszaladt volna és kiverte volna a halálverejték
arra a gondolatra, hogy ô hóhérmesterséget
próbáljon. Még a más hóhérmunkáját se tudta
borzadás nélkül nézni. Tessék rá visszaem-
lékezni, hogy elsápadtunk és hogy kitört bennün-
ket a hideg, mikor a háború mézesheteiben az
elsô akasztott kém fotográfiája bujdosott kézrôl
kézre. Egy esztendô múlva már untuk nézni az
akasztott emberek alléját, és legföljebb annyi
megjegyzést tettünk rá, hogy többet kellene
akasztani, hamarább vége lenne a háborúnak.
És jött a forradalom és ellen forradalom, egyik se
vetheti a szemére a másiknak a túlzott irgalmat
és lágyszívûséget, és mindkettôben bebi-
zonyosodott, hogy az emberek nem szaladnak el
többet, ha kezükbe kaphatják a kötél végét, ame-
lyik egy embertársnyakra van hurkolva. Sôt
nagyon is nagy volt érte a tolongás, mert poli-
tikai princípium lett, hogy azé a hatalom, akinek
a kezében a kötél vége.“

7

Emlékezet
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GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK
KÉPEKBEN

8

KONFIRMANDUS TÁBOR
2014. JÚNIUS 17-19., GÁRDONY
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Gyülekezeti életünk képekben

Hurrá, nyaralunk! – gondolatokkal indultunk
el életünk elsô gyülekezeti táborába, Balaton-
fenyvesre. Kristóf gyermeki lelkesedéssel
kérdezgette, mikor indulunk, mikor érkezünk,
én érdeklôdve, izgalommal telve néztem elé a
napoknak. Csabi kissé hallgatagon, tétován
adta ki a vezényszót: Indulás! Csomagok,
mamák bepakolva, irány a Balaton. Kényelmes
2 órás út után megérkeztünk a megadott
fénykép alapján könnyen felismerhetô szállá-
sunkra. Elsôre még kellemesnek tituláltam
volna a kinézete alapján. A recepciós kedvesen
eligazított minket, majd miután megkaptuk a
kulcsokat, megkerestük a szállásunkat. Sze-
rény berendezés, kopott bútorok, törött csem-
pék fogadtak. Sebaj! – érzéssel lezártuk a dol-
got. Örültünk, hogy megérkeztünk, itt a Bala-
ton és többiek itt vannak. Rövid eligazítás után
kicsit ismerkedtünk táborozó társainkkal és a
hellyel. Majd elérkezett a vacsora, ami szintén
szerénynek volt mondható. Újra jött a sebaj!-
érzés és elfogadtuk, amit kaptunk. Kárpót-
lásnak ott volt a csapatunk, jó hangulatunk.

A következô napokban az idô is velünk volt,
napsütés, kánikula, minden adott volt egy kel-
lemes nyaraláshoz. Naponta más és más pro-
gramok álltak rendelkezésünkre, korosztályok

szerinti megosztásban. Amíg mi felnôttek lelki
gyakorlatokon, elôadásokon vettünk részt,
addig kicsiny gyermekeinket lelkes, képzett,
odaadó társaink vették szárnyaik alá és taní-
tották minden szépre, jóra. A Szôke lelkipász-
tor házaspár elôadásából sokat megtudtunk
arról, hogy hogyan (ne) veszekedjünk sikere-
sen és a lelkipásztorunk által délelôttönként
tartott alkalmak – lelki görcseinkrôl, komp-
lexusainkról – is sok gondolkodni valót adtak
számunkra. Délutánonként hatalmas fürdôzé-
seket rendeztünk a parton, szinte szakaszokat
foglaltunk le vidám kis társaságunkkal. Neve-
tésünk messzire elszállt. Férjem, Csabi igazi
óvó bácsiként játszott a gyerekkel, fürtökben
lógtak rajta. Esténként csapatokba verôdve
beszélgettünk, kártyáztunk, énekeltünk. Pén-
tek délután kirándulni indultunk a közeli
majorságba, kis vonattal utaztunk, majd aki
elég kitartónak érezte magát, kb 1.5-2 órát
sétálhatott természeti szépségek között.
Szombat estére színdarabbal készült a kiala-
kult 5 csapat, vicces szavak adták alapjait,
ezekbôl kellett darabot produkálni. Volt nagy
nevetés, móka, mindenki beleadott apait-
anyait! Vasárnap reggel Istentiszteletre indul-
tunk a fenyvesi református imaházba.

GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBOR
2014. JÚLIUS 2-6., BALATONFENYVES
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Mindannyiunk nagy örömére, gyülekezetünk-
kel megerôsítve megtelt az imaház. Együtt
örülhettünk és adhattunk hálát az Úrnak, hagy
a kisebb fennakadások ellenére gazdag, tartal-
mas napokat tölthettünk együtt. Az Úrnak
legyen hála és köszönet érte!

Németh Zsuzsanna

10

Gyülekezeti életünk képekben
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Gyülekezeti életünk képekben

GYÜLEKEZETI KENYÉRSÜTÉS ÉS

ÚJ KENYÉRÉRT VALÓ HÁLAADÓ 

ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET
2014. AUGUSZTUS 30. ÉS 31.

Ez valósult meg nálunk a csömöri reformá-
tus gyülekezetben. Lelkészünk Esztergály
Elôd ötlete volt, hogy süssük meg együtt,
mint ahogy az elmúlt években is az új
kenyérért való hálaadó istentiszteletre az
úrvacsorai kenyeret.

Az elgondolást sokan örömmel fogadtuk, s a
tett mezejére léptünk. Így augusztus 27-én,
szombaton a kölcsönkapott Cinkotai Tájház
tágas, szép udvarán találkoztak a tettre kész
emberek, ahol is a jó barátok között voltak
más vallásúak is. Jöttek fiatalok, idôsebbek, a

LEHET-E 
ÖKUMENIKUS AZ

ÚR ASZTALÁRA
SÜTÖTT KENYÉR?

LEHET! 
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babakocsistól a nyugdíjasig, felnôttek és gyer-
mekek, közel 50-en. Senki nem jött üres kéz-
zel, ki süteményt, ki üdítôt, mások gyümölc-
söt, édességet hoztak a közös asztalra.
Néhányan hozták az otthon már elôkészített
kenyérnek való tésztát. Lelkipásztorunk veze-

tésével elkezdôdött a kemence
felfûtése. Az együtt elmondott
fohász után nekiláttunk a
kenyérdagasztásnak. Az 5 ke-
nyérbôl egyet, melyet a vasár-
napi úrasztalára szántunk –
gondos kézmosás után – közö-
sen készítettük, mindenki da-
gaszthatta, aki erre késztetést
érzett.

Ezután jött az érdekfeszítô
pillanat, a kenyerek forró ke-
mencébe vetése, ami a gyerek-
sereg számára volt a legérde-

kesebb. Bensôséges, kedves beszélgetésekkel
múlattuk az idôt, amíg izgalommal vártuk a
kenyerek sülését. Eközben a gyermekek a
szomszédos, kulturált játszótéren szórakoz-
tak. 

Végre elérkezett a rendezvény csúcspontja,
kinyílott a kemence ajtaja, és megláthattuk a
frissen sült kenyereket, orrunkat megcsapta a
finom kenyér illata. Ezután kis kenyérlán-
gosokat sütöttünk mindannyiunk, de fôleg a
gyerekek örömére. A tejföllel, sajttal, fokhagy-
mával, lekvárral ízesített finomságok gyorsan
elfogytak.

A jól sikerült örömteli napért gitárral kísért
közös énekléssel adtunk hálát a Jóistennek.

Dr. Madaras Albertné és Varga Éva

12

Gyülekezeti életünk képekben
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Gyülekezeti életünk képekben
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Négy évvel ezelôtt hagyo-
mányteremtô szándékkal hir-
dették meg Csömörön az elsô
ökumenikus horgászversenyt,
a Péter tanítványról elnevezett
Kéfás-kupát. Az ötletgazda és
fôszervezô Esztergály Elôd
Gábor református lelkipásztor
szándéka azóta valóság lett,
hiszen a múlt vasárnap délután
már negyedik alkalommal dob-
hatták be felcsalizott horgaikat
a versenyzôk a fôváros mellet-
ti település horgásztavába. A

helyi lelkészek imájával megnyitott háromórás, különleges alkalomra három korosztályban
ötvennégy – katolikus, református és evangélikus színeket képviselô – pecás nevezett be. A
legfiatalabb közülük ötéves, míg a rangidôs hetvenhat volt. Az eredményhirdetés során a
korosztályokban egyéni
díjakat osztottak ki, míg a
vándorkupát az összesí-
tett eredmények alapján
idén is – immár másod-
szor – a katolikus gyüle-
kezet tagjai vihették haza. 

Boda Zsuzsa

ÖKUMENIKUS
HORGÁSZ-

VERSEN

NEGYEDSZER RENDEZTÉK

MEG CSÖMÖRÖN A

KÉFÁS-KUPÁT*

*Forrás: Evangélikus Élet, 2014.
szeptember 7.
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Gyülekezeti életünk képekben

GERHARDT FANNI ÉS

GERHARDT LÁSZLÓ

PRESBITER

GYERMEKEINEK

KERESZTELÔJE
2014. SZEPTEMBER. 21.

MÁRK ÉS LÓRÁNT
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ELÔTTÜNK ÁLLÓ KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

VALAMENNYI ALKALMUNKRÓL BÔVEBB FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETÔ

ESZTERGÁLY ELÔD GÁBOR LELKIPÁSZTORTÓL SZEMÉLYESEN,

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

Október 5. 900 – NYUGALMAZOTT LELKIPÁSZTOROK VASÁRNAPJA (Nagy
Gyula és felesége köszöntése).

Október 5. 9-11h – ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZÜNK (ünnepi istentisztelet,
és koszorúzás gyülekezetünk emlékmûjénél).

Október 13-17. – EGYHÁZMEGYEI ÔSZI TANULMÁNYI HÉT LELKIPÁSZTOROKNAK.

Október 19. 9-11h – 1956-RA EMLÉKEZÜNK (koszorúzással egybekötött
megemlékezés az emlékmûnél).

Október 26. 900 – REFORMÁCIÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET (ünnepi istentisztelet
úrvacsorával, majd koszorúzás az emlékmûnél).

Október 31. 1800 – REFORMÁCIÓ NAPI ISTENTISZTELET (közös istentisztelet az
evangélikusokkal).

November 2. 900 – HALOTTAK NAPI ISTENTISZTELET (gyülekezetünk özvegyeinek
részvételével).

November 7. 1800 – JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY a templomépítés javára.
Fellép: Mészáros János Elek.

November 16. 900 – CSALÁDI ISTENTISZTELET (a gyermekek részvételével).

November 23. 900 – ÚJBOR ÜNNEPE.

November 29. 15-19h – ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS ÉS SZERETETVENDÉGSÉG.

November 30. 900 – ADVENTI ZENÉS ÜNNEPI ISTENTISZTELET.

December 1-15. – AJÁNDÉKGYÛJTÉS RÁSZORULÓ CSALÁDOK SZÁMÁRA.

December 7. 900 – ADVENTI ZENÉS ÜNNEPI ISTENTISZTELET.

December 7. - KÖZSÉGI ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS CSÖMÖRÖN.

December 14. 900 – ADVENTI ZENÉS ÜNNEPI ISTENTISZTELET.

December 14. – KÖZSÉGI ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS NAGYTARCSÁN.

December 19. 17-20h – BETLEHEMEZÉS A FIATALOKKAL.

December 15-19. – RÁSZORULÓ CSALÁDOK MEGAJÁNDÉKOZÁSA.

December 21. 900 – ADVENTI ZENÉS ÜNNEPI ISTENTISZTELET.

December 24. 1600 – SZENTESTI CSALÁDI ISTENTISZTELET.

December 25. 900 – KARÁCSONY ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚRVACSORÁVAL.

December 26. 900 – KARÁCSONY ÜNNEPI CSALÁDI ISTENTISZTELET ÚRVACSO-
RÁVAL ÉS A GYERMEKEK BETLEHEMEZÉSÉVEL.

December 31. 1600 – ÓÉVI ISTENTISZTELET.
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A 2014. év a tisztújítás jegyében zajlik egyházunkban, mert 2014. december 31-én lejár vala-
mennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselô hatéves
megbízatása. 

RÖVIDÍTETT VÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

NNéévvjjeeggyyzzéékk

Az egyházközségek – melyek szavazati jogukat a presbitériumok által gyakorolják – külön-
bözô szavazati számértékkel vesznek részt a választás eredményének kialakításában. Ehhez
elengedhetetlen a névjegyzék – az egyházközség választójoggal rendelkezô tagjai számának
pontos megállapítása –, melyet 2014. január 31-ig el kell készíteni és február 15-ig meg kell
küldeni az illetkes esperesi hivatalba.

JJeellöölléésseekk

Az egyházmegyei és egyházkerületi közgyûléseknek július 31-ig határozniuk kell az új
választásokról, szeptember 30-ig pedig létre kell hozniuk a választási bizottságokat.

Az egyházmegyei közgyûléseken kell jelölteket állítani az egyházmegyei tisztségekre
(esperes, egyházmegyei gondnok, helyetteseik: egyházmegyei fôjegyzôk) és a kerületi tiszt-
ségekre (püspök, egyházkerületi fôgondnok, fôjegyzôk, egyházkerületi tanácsosok), valamint
jelölni az egyházmegyei presbitériumok által választandó zsinati tagokat és póttagokat.

A jelöléseket október 8-ig kell felterjeszteni a választási bizottságokhoz.

VVáállaasszzttáássookkttóóll  aa  bbeeiikkttaattáássiigg

A választási bizottságok október 30-ig kibocsátják a szavazólapokat, a presbitériumoknak
négy hét alatt, november 28-ig kell lebonyolítaniuk a szavazást és zárt borítékban beküldeni az
eredményeket.

December 31-ig össze kell hívni az egyházmegyei közgyûléseket, beiktatni az egyházmegyei
tisztségviselôket és továbbiakat választani, 2015. január 31-ig kell ugyanígy eljárni egyházk-
erületi szinten, február 28-ig pedig össze kell hívni az új Zsinat alakuló ülését.

ÜÜggyyvviivvôôkk

Az új tisztségviselôk a beiktatásukkal – vagy ha ez 2014. december 31. elôtti idôpontra esik,
úgy 2015. január 1-tôl – foglalják el hivatalukat, a testületek a megalakulásukkal kezdik meg
mûködésüket. Ezen idôpontig a szolgálatból kilépô testületek, illetve tisztségviselôk, mint ügy-
vivôk hivatalban maradnak.
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MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 
TISZTÚJÍTÓ VÁLASZTÁSA 2014. ÔSZÉN*

* Forrás: MRE honlapja: www.reformatus.hu

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ A PRESBITÉRIUMOK ÉS A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK FELADATAIRÓL,
A TISZTSÉGVISELÔK JELÖLÉSÉNEK FELTÉTELEIRÔL ÉS A VÁLASZTÁSI FOLYAMAT PONTOS

MENETRENDJÉRÔL

(2013-2014-2015)
Valamennyi választott egyházmegyei, egy-

házkerületi, zsinati testület és tisztségviselô
megbízatása 6 éves választási ciklusra szól. Az
új tisztségviselôk megbízatása január 1-jén
veszi kezdetét és a 6. év december 31-én jár

le. A választási bizottságok megválasztásukat
követôen esküt tesznek, ettôl kezdve mandá-
tumuk az egész ciklusra, a követezô választá-
sok kezdetéig, az új választási bizottság
megválasztásáig kiterjed. Jelen választási cik-
lus 2014. december 31-én jár le. 
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I.

22001133--22001144::

Az egyházközségek szavazati jogukat a pres-
bitériumok által gyakorolják, így fontos, hogy
ezen testületek idôben felkészüljenek a
választásra. Már 2013-ban fel kell hívni a gyüle-
kezeti tagok figyelmét arra, hogy az egyház-
községek különbözô szavazati számértékkel
vesznek részt a választás eredményének kiala-
kításában. (1994. évi II. tv. 21.§) Ehhez elenged-
hetetlen a névjegyzék, a választójoggal ren-
delkezô tagok számának pontos megállapítása.
A névjegyzékben a teljes jogú egyháztagoksz-
erepelhetnek. Éppen ezért különös gondot kell
fordítani arra, hogy a teljes jogú egyháztagság
törvényi feltételeit a gyülekezet tagjai ismerjék,
és teljesítsék. (1994. évi II. tv. 22.§. (2) bek.) E
tárgyban a presbitériumnak még 2013. év végén
meg kell hozni a szükséges határozatokat (Pl.
pontosítani kell az egyház agyagi terheihez való
hozzájárulás mértékét és módját, el kell bírálni
egyházfenntartói járulékkal kapcsolatos méltá-
nyossági kérelmeket).

A névjegyzéket 2013. január 31-ig el kell
készíteni, és közszemlére kell tenni. Ez ellen
kifogással lehet élni. A jogorvoslat részletes
szabályait a módosult választójogi törvény 74-
76. §-ai tartalmazza. A presbitérium által elfo-
gadott névjegyzék két példányát február 15-ig
meg kell küldeni az illetékes esperesi hivatalba,
mivel itt kerül sor ezek záradékolására. Ennek
alapján az egyházmegyei közgyûlés állapítja
meg az egyházközség szavazati számértékét.

A gyülekezetek mielôbbi feladata, hogy meg-
vizsgálják, hogy a presbitériumok létszáma
megfelel-e az egyházmegyénél nyilvántartot-
tnak. Ha idôközben elhalálozás, lemondás tör-
tént, intézkedni kell a pótpresbiterek behívásá-
ról. Ha a fôgondnok, a gondnok tisztsége ürese-
dik meg, vagy a presbitérium létszáma kéthar-
mad alá csökken, idôközi választást kell tartani.

Figyeljünk arra, hogy olyan presbitereink
legyenek, akik felelôsen el is tudják látni vál-
lalt tisztségüket, mert a választás csak akkor
lesz érvényes, ha a szavazásra jogosultaknak
legalább a 2/3-a jelen van a választói gyûlésen.

II.
A presbitériumokban ismertetni kell az új

választójogi törvényt és a választási eljárás
szabályait és a presbitérium ezzel kapcsolatos
feladatait.

III.

1. A 6 éves választási ciklus utolsó évében
egyházmegyei rendes közgyûlésen 2014.
július 31-ig, valamint a zsinat elsô félévei
ülésén meg kell állapítani, hogy a tiszt-
ségviselôk megbízatása lejár, és intézkedni
kell az új választások elrendelésérôl. Az egy-
házmegyei közgyûlésen meg kell választani a
választási bizottságot. 2014. szeptember 30-ig
az egyházmegye közgyûlést ismételten össze
kell hívni, amely mint jelölô testület jelöli a
hatáskörébe tartozó tisztségviselôket.

2. 2014. szeptember 30-ig minden egyház-
kerület közgyûlését is össze kell hívni, azon
meg kell alakítani az egyházkerületi választási
bizottságot.

3. A szeptember 30-ig összehívandó egy-
házmegyei közgyûlés, mint jelölô testület
jelöli:

a) az egyházmegyei tisztségviselôk közül az
esperest, az egyházmegyei gondnokot és a fôj-
egyzôket,

b) az egyházkerületi tisztségviselôk közül a
püspököt, az egyházkerületi fôgondnokot és a
fôjegyzôket,

c) a Zsinatnak az egyházmegye presbitériu-
mai által megválasztandó tagjait és póttagjait.

A jelöltek személyére a közgyûlés bármely
alkotó tagja javaslatot tehet. A legalább 2 köz-
gyûlési tag által javasolt személy közül jelölt-
nek az a három személy tekintendô, aki a
titkos szavazás eredményeként a legtöbb sza-
vazatot kapta – feltéve, hogy megszerezte a
szavazatok legalább 10 %-át.

IV.
KKiikk  jjeellööllhheettôôkk

1. Egyházmegyei,- egyházkerületi lelkészi
tisztségviselônek – a püspök és a fôjegyzô ki-
vételével –, valamint zsinati lelkészi képvi-
selônek csak azt lehet jelölni, aki az egyházm-
egyében tölt be önálló jogállású lelkészi állást.

2. Világi tisztségviselônek az illetékes egy-
házmegyébôl a presbiteri tisztségre választ-
ható egyháztagok körébôl bárki jelölhetô.
Egyházmegyei gondnok azonban csak 5 éves,
egyházkerületi fôgondnok pedig 6 éves presbi-
teri szolgálattal rendelkezô személy lehet.

3. Esperesnek és lelkészi fôjegyzônek olyan
lelkész jelölhetô, aki a jelölést megelôzôen
legalább 10 évi folyamatos önálló jogállású
gyülekezeti lelkészi szolgálattal rendelkezik.
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4. Püspökké és egyházkerületi lelkészi fôje-
gyzôvé az jelölhetô, aki az egyházkerületben
legalább 10 évi önálló jogállású lelkészi szol-
gálattal rendelkezik. (Az önálló jogállású
lelkészeket a 2013. évi I. tv. 22.§ (1).
bekezdése sorolja fel)

V.
1. Az egyházmegyei közgyûlés, mint jelölô

testület legkésôbb a jelölô gyûlést követô 8
napon belül,- tehát legkésôbb október 8-ig az
egyházmegyei választási bizottsághoz ter-
jeszti fel mindazon egyházmegyei jelöltek:
esperes, gondnok, egyházmegyei fôjegyzôk,
zsinati képviselôk nevét – akiket a kebelbeli
presbitériumok választanak.

2. Az egyházmegyei jelölô testület – ugyan-
csak 8 napon belül- az egyházkerületi
választási bizottsághoz terjeszti fel belül a
püspökre, a fôgondnokra, fôjegyzôkre
vonatkozó jelöltek nevét.

3. Az egyházkerületi választási bizottság
összesíti az egyházmegyénként felterjesztett
jelöléseket és mindegyik tisztségre a három
legtöbb szavazatot kapott jelöltet ajánlja

megválasztásra az egyházkerület egyházköz-
ségei presbitériumainak.

4. A bizottságok a szavazólapokat annyi
példányban küldik meg a presbitériumnak,
amennyi az egyházközség szavazati
számértéke.

VI.
Minthogy választásra csak az bocsátható,

akit szabályszerûen jelöltek és az illetô a
jelölést elfogadta – így a jelölô gyûlésen, vagy
3 napon belül – nyilatkoztatni kell a jelölteket,
hogy elfogadják-e jelölésüket és ezt a jelölô
gyûlés jegyzôkönyvében vagy külön nyi-
latkozatban rögzíteni kell és a választási
bizottsághoz történô felterjesztésben ezt
külön is jelenteni szükséges az elfogadó nyi-
latkozat csatolásával.

VII.
Minthogy a választások lebonyolításában

kiemelten fontos szerepük van a választási
bizottságoknak, ezért célszerû és szükséges,
hogy megválasztásukat követôen sürgôsen
üljenek össze és készüljenek fel feladataikra.

Ahogyan arról korábban már részletesebb tájékoztatást adtunk, az idei esztendôtôl kezdôdô-
en új fizetési rendszert vezettünk be az egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban. Szeretnénk

kérni gyülekezetünk tagjait, hogy az elôre eltervezett egyházfenntartói járulék

összegét ne évente, egy összegben, egyszeri alkalommal, hanem havi bontásban

fizessék be gyülekezetünk számára. Ez a gyakorlat lehetôvé teszi majd, hogy a jövôben a
leendô templomunk és gyülekezeti otthonunk rezsiszámláit gördülékenyen, havonta rendezni
tudjuk. 

Az új gyakorlat azt jelenti, hogy ha például valaki évi 6000,- Ft-ot szán erre a célra, annak
havonta 500,- Ft-ot kell fizetnie. A befizetést négyféle képen tudjuk megtenni: 

1. Banki átutalással: Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség, OTP
Bank Nyrt. 11742049-20341938

2. Csekkbefizetéssel (kizárólag az erre a célra készített, és a persely mellé kihelyezett
gyülekezeti csekkeken történô befizetéssel). 

3. Pintér Édua pénztárosunknál személyesen, az istentiszteletet követôen.
4. A lelkipásztornál személyesen, telefonon elôre egyeztetett idôpontban.

Köszönjük, hogy az egyházfenntartói járulék megfizetésével is vállalja reformátusságát,
részt vesz gyülekezetünk mûködési költségeinek fedezésében és támogatja a református
missziót településünkön! 

AA ZZ   EE GG YY HH ÁÁ ZZ FF EE NN NN TT AA RR TT ÓÓ II   JJ ÁÁ RR UU LL ÉÉ KK
MM EE GG FF II ZZ EE TT ÉÉ SS ÉÉ NN EE KK   ÚÚ JJ   MM ÓÓ DD JJ AA
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IMPRESSZUM
A MAGVETÔ – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti lapja.

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
2014. június – szeptember

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Várkonyi Zsófia Réka (Kistarcsa, 2013.09.28.) a keresztségben részesült: 2014.06.22.
Prohászka Lili (Kistarcsa, 2007.12.30.) a keresztségben részesült: 2014.07.13.
Végh Nóra (Budapest, 2013.07.31.) a keresztségben részesült: Nagytarcsa, 2014.08.03.
Gerhardt Márk (Budapest, 2014.04.25.) a keresztségben részesült: 2014.09.21.
Gerhardt Lóránt (Budapest, 2014.04.25.) a keresztségben részesült: 2014.09.21.

HALOTTAINK:

Tógyer Imre, 1949.02.01. Bihar – 2014.06.13. Csömör.
Bôczi Lajos Károly, 1946.01.06. Köveskál – 2014.06.24.
Pál Tibor, 1928.07.29. Budapest – 2014.07.17. Budapest.
Balogh Istvánné sz. Halász Éva Judit, 1951.06.20. Budapest – 2014.08.04. Csömör.
Szabó István, 1939.12.27. Szék – 2014.09.11. Csömör.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Bacsó Ferenc és Palocsán Gréta 2014. augusztus 2-án Csömörön.
Szecsôdi Tamás és Gregor Zsófia 2014. augusztus 16-án Csömörön.

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 AZ ÚJ TANÉVBEN
Istentisztelet (minden hónap utolsó vasárnapján és az ünnepnapokon úrvacsorával): vasárnap 900–1000

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

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

Iskolai hittan: Mátyás K. Ált. Isk.: hétfô és szerda délelôtt; Blaskovits O. Ált. Isk.: péntek délelôtt.
Óvodai hittan – Laki sarki csoport: szerda 1530–1600, Kacsó utcai csoport: szerda 1610–1640

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

Szolgálók bibliaórája*: minden hónap 2. péntekén 1800–1930

Ifjúsági alkalom*: péntek 1600-1700

Konfirmációi elôkészítô*: péntek 1700–1800

Presbiteri ülés*: minden hónap utolsó keddjén 1800–2000

Hitmélyítô Vasárnapi Iskola*: minden hónap 2. és 4. vasárnapján 1030–1130-ig.

* Az alkalmat az ideiglenes lelkészi hivatalban tartjuk.

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