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„...miután hallottam az Úr Jézusba vetett
hitetekrôl és a bennetek minden szent iránt
megnyilvánuló szeretetrôl, szüntelenül hálát adok
értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem,
hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsôség Atyja adja meg
nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek
ôt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen
reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ô örökségének dicsô-
sége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ô hatalma raj-
tunk, hívôkön.“ (Ef 1,15-19)

„...HOGY
MEGISMERJÉTEK

ÔT“
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KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
„Jó pap holtig tanul!“ –

szoktuk mondani abban az
esetben, amikor rádöbbe-
nünk arra, hogy mindig van
mit tanulnunk, és ez külö-
nösen igaz a lelki életünkre
nézve is. 

Ahogyan az értelmünk fej-
lôdik és a tudásunk bôvül,
úgy a lelkünk is folyamato-
san tanul: az évek múltával
másképpen tekintünk a vi-
lágra, másképpen élünk meg
egy pillanatot, másképpen
viszonyulunk embertársa-
inkhoz. Ehhez a lelki tanu-
láshoz tartozik a hitéletünk
fejlôdése, azaz Istennel való kapcsolatunk
mélyülése is. „A jó pap holtig tanul!“ – A hívô
ember holtig tanulja, hogyan kell Krisztus
példáját követve Isten akaratát betölteni,
hogyan tudjuk leküzdeni óemberünket, hogy
Krisztus által újjászületett emberként éljük
életünket. 

Ennek a tanításnak láthatjuk egyik szép
bizonyságát az efezusi levélben. Pál apostol
azzal kezdi, hogy bár hallott a gyülekezet Úr
Jézusba vetett hitérôl és a szentek iránt meg-
nyilvánuló szeretetérôl, mégis azt kéri imád-
ságaiban, hogy a dicsôség Atyja adja meg
nekik „a bölcsesség és a kinyilatkoztatás
Lelkét“. (17) 

Milyen különös. Van egy hívô példamutató
életû közösség és Pál mégis azért imádkozik,
hogy a Szentlélek ismertesse meg velük Jé-
zust, és világosítsa meg lelki szemüket. Jogos
lenne a kérdés: Hát idáig nem ismerték
Jézust? Nem volt lelki látásuk?

Minden bizonnyal ismerték már Jézust, és
lelki látással is rendelkeztek, hiszen csak így
lehettek hitvalló és szeretetben élô gyülekezet.
Pál apostol szavai arra utalnak, hogy a Szent-
lélek bölcsességére és kinyilatkoztatására újra
és újra szüksége van minden keresztyénnek.
Az egész életünk egy tanulás a Szentlélek
iskolájában. Tanít bennünket a Lélek, hogy job-
ban megismerjük Jézust. Tanít, hogy jobban
meglássuk azt a reménységet, amire elhívást
kaptunk, hogy jobban meglássuk az Úr dicsô-
ségét és hatalmát az életünkben. Tanít, hogy a
hitismeretünkben elmélyülve, hitünkben to-
vább erôsödve eljussunk a hitnek és az Isten Fia

megismerésének egységére, a
felnôttkorra, a Krisztus teljes-
ségét elérô nagykorúságra (Ef
4,13).

Pünkösd, mint a Szent-
lélek kitöltetésének ünnepe
és a nyári szünet közeledte
különös aktualitást ad az ige
bizonyságának. Sok család
fogja eltölteni a szabadságát
távol az otthontól, a gyüle-
kezettôl, hogy kipihenje az
évközi fáradalmakat. Sok
nagyszülô befogadja majd a
szeretett unokáját, amíg a
szülôk dolgoznak. Mind-

ezek miatt nem tudunk olyan aktívan részt
venni a gyülekezeti alkalmakon, kicsit felborul
a hétköznapi rutin, kicsit más a nyári szünet
idején az életünk. Az Ige tükrében azonban
meg kell látnunk, hogy a lelki fejlôdésünk, a
hitismeretben való elmélyülésünk nem állhat
meg azért, mert szabadságon vagyunk, mert
nyári szünet van. 

Ahhoz, hogy a bölcsesség és a kinyilatkoz-
tatás Lelke kimunkálhassa bennünk a biztos
Krisztus-ismeretet, meg kell tennünk a ma-
gunk részérôl azt, amit megtehetünk. A sza-
badság, a nyári szünet ideje alatt sem szabad
elhanyagolnunk a templomba járást. Olvas-
sunk sok olyan könyvet, amelyeken keresztül
meghallhatjuk az Úr szavát. Gyakoroljuk job-
ban a szeretetet, a másikra való odafigyelést,
legyen szó akár a családtagjainkról, akár ide-
genekrôl. Ha ezt a belsô szándékot látja az Úr,
akkor megáld bennünket a bölcsesség és a ki-
nyilatkoztatás Lelkével. Építi lelkünket, tanít
arra az életre, amely a hitnek és az Isten Fia
megismerésének a teljességére vezet. 

Mindezt szeretné a maga eszközeivel gyüle-
kezetünk is elôsegíteni a nyári alkalmak során.
A nyári szünet számunkra a családi nappal
kezdôdik. Június 14-én dr. Szennyessy Judit
presbiter testvérünk fogadja otthonában
gyülekezetünk közösségét egy áldott együtt-
létre (14. oldal). Június 16-án konfirmandu-
saink számára szervezünk tábort, amely az
ismeretszerzés mellett az összetartozás meg-
élését is hivatott elôsegíteni (16. oldal).
Hasonló célt szolgál gyülekezeti táborunk is.
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Tájékoztató

Ahogyan arról a húsvéti lapszámban már részletesebben tájékoztatást adtunk, az idei esz-
tendôtôl kezdôdôen új fizetési rendszert vezettünk be az egyházfenntartói járulékkal kapcso-
latban. Szeretnénk kérni gyülekezetünk tagjait, hogy az elôre eltervezett egyházfenn-

tartói 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, havon-
ta 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

Az ötnapos együttlétünk során egyszerre
élhetjük át a gyülekezet nagy családjához való
tartozást, és a saját családunkon belüli szere-
tetkapcsolatok megélését (18. oldal). Augusz-
tus hónapban református szeretetintézményt
látogatunk, megsütjük gyülekezetünk saját

kenyerét az új kenyérért való hálaadó isten-
tiszteletre, és az ökumené jegyében horgász-
versenyre készülünk (15. oldal). Mindegyik
alkalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk
gyülekezetünk tagjait!

2010. év – 7500,- Ft. 2011. év – 490.000,- Ft.
2012. év – 72.430,- Ft. 2013. év – 702.500,- Ft.
2014. év (január-május) – 1.609.500,- Ft.
Gyülekezetünk eddigi megtakarítása: 9.560.000,- Ft.

CÉLADOMÁNYOK TEMPLOMÉPÍTÉSÜNKRE:

A templomépítésre fordítható
saját forrásunk jelenleg: 11.169.500,-
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A PRESBITÉRIUM, A CSALÁDOM ÉS JÓMAGAM NEVÉBEN ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPET

KÍVÁNOK MINDEN OLVASÓNKNAK! ADJA AZ ÚR, HOGY A BÖLCSESSÉG ÉS A KINYILATKOZ-
TATÁS LELKE VEZESSE LÉPTEINKET MEGVÁLTÓ KRISZTUSUNK NYOMÁBAN! 

Szeretettel: Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor
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A magyar történelem egyik legfájóbb és leg-
nehezebben gyógyulni akaró sebe a trianoni
békediktátum. 94 évvel ezelôtt az emberi jo-
gokat lábbal tiporva, az igazságot hazugsággal
elfedve több millió magyart fosztottak meg
hazájától, és tették idegen nemzet hátrányosan
megkülönböztetett állampolgárává. Ez a folya-
mat még ma sem ért véget. A negatív diszkri-
mináció, a kisebbségi jogok semmibevétele, az
önrendelkezés ellehetetlenítése magyar csalá-
dok millióinak keseríti meg a mindennapjait. 

Az egyik legelszomorítóbb példa Csallóköz
esete. Az 1910-es népszámlálási adatok szerint
ugyanis 121 500 magyar, 3 000 német és csupán
500 szlovák lakta. E tényadatok ellenére a cseh
és szlovák érdekeket képviselô Benes azt állí-
totta a béketárgyalások során, hogy a Csalló-
közben meghatározó az elmagyarosodott szlo-
vák lakosság, akik alig várják, hogy Szlovákiá-
hoz csatlakozhassanak. A nyugati nagyhatalmak
pedig – engedve az erôszakos és fondorlatos
politikusnak – beletörôdve engedték át ezt a
területet. A trianoni békediktátum megkötése
után, alig öt év leforgása alatt Szlovákiából több,
mint 100 000 magyar menekült érkezet csonka
Magyarországra. 

Talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom,
az 1920-as események még ma is indulatokat
váltanak ki belôlünk. Legszívesebben vissza-
foglalnánk ôseink földjét, és elûznénk az oda
betolakodó és 94 év óta jogtalanul uralkodó
nemzetiségeket. Ha ôk nem voltak könyörüle-
tesek, tôlünk se várják azt. Amilyen az adjon
Isten, olyan a fogadj Isten! „Szemet szemért,
fogat fogért“ (5Móz 19,21). Igazságot Magyar-
országnak!

Az igazságáért és elégtételért kiáltó nemze-
tünk életébe fáklyaként világít a mai ige. Bár-
mennyire is fájdalmas a trianoni békediktátum,
nem tehetünk olyat, amely nem Krisztus

parancsolata szerint való. Pál apostol szavain
keresztül megváltó Krisztusunk pedig azt tanít-
ja: „Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. (…)
Ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem adjatok
helyet az Úr haragjának, mert meg van írva:
„Enyém a bosszúállás, én megfizetek“... Sôt „ha
éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj
innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyûjtesz a
fejére“. Ne gyôzzön le téged a rossz, hanem te
gyôzd le a jóval a rosszat.“

A mai ige központi üzenete: ne álljunk
bosszút önmagunkért, és ne fizessünk rosszal a
rosszért. Ez a tanítás látszólag ellent mond az
ószövetségi „szemet szemért, fogat fogért“ (2Móz
21,24; 3Móz 24,20; 5Móz 19,21) törvénynek.
Mózes 2., 3. és 5. könyvében is olvashatunk
arról, hogy ha valaki sérelmet szenvedett,
akkor az adott sérelem mértéke szerint
elégtételt vehet. Például: „Ha valaki nyomorék-
ká teszi honfitársát, azzal úgy bánjanak, ahogyan
ô cselekedett: törést törésért, szemet szemért, fogat
fogért. Amilyen fogyatékosságot okozott, olyat
okozzanak neki is.“ (3Móz 24,19-20) 

Ezzel szemben az Újszövetségben mintha
ennek éppen az ellenkezôjét olvasnánk, amikor
Jézus így tanít: „Hallottátok, hogy megmondatott:
„Szemet szemért, fogat fogért.“ Én pedig azt mon-
dom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz
emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felôl,
tartsd oda annak arcod másik felét is!“ (Mt 5,38-
39) Vagy ahogyan a mai alapigénkben is hallhat-
tuk: „Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért.
(…) Ne álljatok bosszút önmagatokért…“

Látszólag ellentmondás van az ószövetségi és
az újszövetségi tanítása között. Jogosan fogal-
mazódhat meg bennünk a kérdés: Jézus felülír-
ta az ószövetségi törvényt? 

Valójában ugyanarról van szó itt is, mint a
többi esetben: Jézus nem érvénytelenné teszi a

Igehirdetés

„Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember elôtt. Ha
lehetséges, amennyire tôletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút

önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ô haragjának, mert meg van írva: „Enyém a
bosszúállás, én megfizetek“ – így szól az Úr. Sôt „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik,
adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyûjtesz a fejére“. Ne gyôzzön le téged a rossz, hanem te

gyôzd le a jóval a rosszat.“ 

GGyyôôzzdd  llee  aa  jjóóvvaall  aa  rroosssszzaatt**

* Elhangzott 2014. június 1-én a nemzeti összetartozás napja alkalmából.
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törvényt, hanem betölti azt (Mt 5,17). Az ószö-
vetségi ember számára a törvény útmutató volt
az Istennek tetszô életre. A „szemet, szemért“
törvény Isten igazságosságára mutatott rá, azaz
a bûn mindig büntetést von maga után, és a
büntetés mértéke sohasem nagyobb az elköve-
tett bûnnél. 

Ez az alapigazság teljesedett ki Jézus által az
újszövetségi ember számára. Áldozatával
ugyanis minden emberi bûnért tökéletesen
eléget tett, és így a kegyelem és a bûnbocsánat
minden ember számára elérhetô lett. Jézus által
Isten igazsága egyszer és mindenkorra, tökéle-
tesen gyôzedelmeskedett a bûn felett. Mind-
ezért a megváltott életû embernek többé már
nem kell elégtételt venni Isten igazságáért. Egy
dolgot szabad csak tennie: Jézus útján járva
szeretetet, békességet és megbocsátást kell
gyakorolnia, még az ellenségeivel szemben is.

A trianoni békediktátumra visszautalva, a
keresztyén, hívô ember számára világos és
egyértelmû, hogy 1920-ban Isten igazságát
megcsúfolták. Ez a bûn elégtételt követel, és a
bûnösöknek cselekedeteikért felelni kell, ha
nem döntenek Jézus mellett, és nem fogadják el
az ô megváltását. 

Nemcsak Trianonnal kapcsolatban, nemcsak a
magyar nemzetünk életére nézve fontos a mai
igei tanítás, hanem személyes, mindennapi éle-
tünkre nézve is. Nem egyszer kerülünk olyan
helyzetbe, amikor igazságtalanságot követnek
el velünk szemben, és ezért elégtételt köve-
telünk, a sérelmeinkért bosszút akarunk állni. 

Szomorú, hogy ez már egészen korán, a gyer-
mekkorban is része az emberi személyiségnek.
Múltkor, éppen a hittanórán lehettem szem-
tanúja egy ilyen esetnek. Az egyik diák egy
gunyoros megjegyzéssel megbántotta a má-
sikat. De mivel ez a diák rendszeresen piszkál-
ja a társait, különösebb figyelmet senki nem
fordított rá, csak maga a sértett. Eltelt vagy tíz
perc, az óra folyt tovább, és a megsértett diák
hirtelen felállt a padjából, odament támadójá-
hoz, és belerúgott a táskájába. Lehetôségeihez
mérten bosszút állt diáktársán, elégtételt vett
sérelmén. 

Ha magunkba tekintünk, azt láthatjuk, hogy a
mi életünkben is nem egyszer a szemet sze-
mért, fogat fogért elv érvényesül. Gondoljunk
csak arra a hétköznapinak mondható helyzetre,
amikor megbántanak bennünket egy szóval,
egy kritikával, egy észrevétellel, és mi rögtön

visszavágunk egy másik bántó megjegyzéssel.
Ugyanazzal az eszközzel veszünk elégtételt a
sérelmeinken. Rosszal fizetünk a rosszért,
aminek az a következménye, hogy elmélyül a
konfliktust, tovább mérgezôdik a két fél közötti
kapcsolat.

Ez a helyzet különösen veszélyes akkor,
amikor a szeretetkapcsolat egyébként is meg-
romlott már a felek között. Egy ilyen bosszú
gyógyíthatatlan helyzetet eredményez például
egy házassági krízisben is. A veszekedések
gyújtópontja szinte minden esetben egy ilyen
adok-kapok helyzet, amikor az egyik bántó
megjegyzésére a másik csípôbôl tüzel. A meg-
romlott szeretetkapcsolat miatt pedig ment-
hetetlenné válhat egy ilyen adok-kapok miatt a
házasság.

A megbántott fél minden eszközt képes latba
vetni, hogy a vélt igazáért küzdjön. Nemcsak a
hallható szó és a látható tett lehet a bosszú
eszköze, hanem a kimondatlan és a láthatatlan
lelki eszközök is. Például a sértôdés, amikor
napokig vagy hetekig nem szól az egyik fél a
másikhoz. Vagy az a fajta lelki terror, amikor a
sérelem miatt feltételhez kötött a szeretet, a
törôdés, az odafigyelés. Megannyi kegyetlen
eszköz, amelyekkel naponta élünk, és amelyek
megfertôzik Istennel és embertársainkkal való
kapcsolatainkat.

Krisztus tanítványaiként mi nem választhat-
juk ezt az utat. Számunkra a szemet szemért,
fogat fogért elv csak Krisztuson keresztül
értelmezhetô. Ha arcul ütnek egyik felôl, akkor
nem visszavágok, hanem odatartom a másik
arcomat is. A rosszért jóval fizetek. A szeretet-
re és a békességre törekszem úgy, hogy Isten
igazságát mindig szem elôtt tartom. Ezt az utat
követte Jézus, és ezt jelölte ki számunkra is,
hogy megváltott életünk beteljesedjen Isten
akarata szerint.

„Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A
tisztességre legyen gondotok minden ember elôtt.
Ha lehetséges, amennyire tôletek telik, éljetek
minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút
önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet
az Úr haragjának, mert meg van írva: „Enyém a
bosszúállás, én megfizetek“... Sôt „ha éhezik ellen-
séged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha
ezt teszed, parazsat gyûjtesz a fejére“. Ne gyôzzön
le téged a rossz, hanem te gyôzd le a jóval a
rosszat.“ A Szentlélek Isten adjon erôt ehhez
mindnyájunknak! Ámen.

Esztergály Elôd Gábor 
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1999 január 19-én születtem Székelyudvar-
helyen. Az anyukámmal és két testvéremmel,
Norbival és Vikivel élünk együtt. Sok helyen
laktunk már idáig, de legjobban Budapesten
szeretek élni. Szeretek a gyülekezethez tar-
tozni és úgy érzem, hogy engem is szeretnek.
Hobbim a zenehallgatás. Nagyon szeretek a
barátaimmal lenni. Kedvenc állatom a pingvin.
Szeptemberben kezdem középiskolai tanul-
mányaimat az Álmos Vezér Gimnáziumban.
Nagyon várom már az új iskolát. Az az álmom,
hogy saját szállodát nyitok Párizsban.

BARTÓK ANDREA

KONFIRMÁCIÓ
KONFIRMANDUSAINK

Borbély Eszter vagyok, 14 éves. A csömöri
általános iskolába járok, idén fogok ballagni.
Egy testvérem van, Tünde, aki hat éves és
idén kezdi az elsô osztályt szintén a csömöri
iskolában. Tanulni szeretek, olvasni még job-
ban. Kedvenc könyvem nincs, a romantiku-
sokat részesítem elônyben. Filmek terén
szintén, meg a vicces-akciódús alkotásokat is
szeretem. Csömörön éltünk mindig is,
legalábbis mióta megszülettem. Hobbim a
barkácsolás, olvasás, meg a barátaimmal való
idôtöltés. A gyülekezettel, úgy gondolom, jó a
kapcsolatom, gyülekezetbe kis korom óta
járok. Ha felnövök, nem tudom, mi szeretnék
lenni, egyszerre túl sok minden. Egyszer majd
férjhez szeretnék menni, majd csak nagyon
sokára.

BORBÉLY ESZTER
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Konfirmáció

2000. január 16-án születtem Budapesten.
12 évig Tápióságon éltem, ezután 2012-ben
költöztünk Csömörre édesanyámmal, aki
egyedül nevel engem. Jeles tanulmányi ered-
ményeim vannak. Szeretek tanulni. A ked-
venc tantárgyam a kémia. Sok kémiaver-
senyen vettem eddig részt. Felvételt nyertem
az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógim-
názium és Kollégium természettudományi
tagozatára. Angolból alapfokú nyelvvizsgát
tettem, és május 31-én készülök letteni a
középfokú angol nyelvvizsgát. A Csömöri
Református Gyülekezet aktív tagjai 2013 óta
vagyunk. 2013 nyarán keresztelkedtem meg.
A gyülekezettôl nagyon sok segítséget ka-
punk lelkiekben. Nagyon sok nyári táboron
veszek részt. Tervek szerint idén is megyünk
a Gyülekezeti Nyári Táborba. Versenyekben
is jeleskedem, melyek közül a legjelentôsebb
a Bólyai Természettudományi Csapatverseny,
melyen társaimmal országos 5. helyezést
értünk el. Szeretek olvasni, kedvenc köny-
veim történelemmel kapcsolatosak, ezeket a
könyveket általában nyáron olvasom, mivel
tanév közben nincs rá idôm.

BALÁZS ZOLTÁN

KONFIRMÁCIÓI VIZSGA
2014. MÁJUS 30.
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Szombaton reggel 7 órakor volt a
találkozó a maroknyi, de annál lelke-
sebb csapattal, hogy útnak induljunk a
Református Egység Fesztivál hely-
színére, a magyar reformátusok hete-
dik világtalálkozójára. 11-en indul-
tunk el személyautókkal, és két órá-
val késôbb már meg is érkeztünk
Debrecenbe, ahol parkolás után sétál-
va indultunk a fôtérre.

A Nagytemplom elôtt már sok száz
fô gyülekezett, sokan, fôleg az idôseb-
bek az erôs nap elôl árnyékba húzód-
tak. Baráti ölelésbe futottunk bele
rögtön az elején, fiatal önkéntesek
ingyen ölelést kínáltak mosolyogva
minden szembejövônek. Tíz órakor a
Nagytemplom harangjai szólaltak meg,
majd a nagyszínpadi megnyitó beszéd
és táncbemutató következett.

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK
KÉPEKBEN

REFORMÁTUS EGYSÉG FESZTIVÁL
DEBRECEN, 2014. MÁJUS 24.

NAGYCSÜTÖRTÖKI

ÚRVACSORA
2014. ÁPRILIS 17.

„ L E G Y E N E K L Á T H A T Ó V Á T E T T E I D “
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Ezután bejártuk a fôteret, csuklónkon fris-
sen szerzett karszalagjainkkal, amely ott virí-
tott minden résztvevô karján, ezzel is kife-
jezve a fesztivál egységét. A nagyszínpadhoz
vezetô út két oldalán standok sorakoztak, ahol
az ún. Életút program keretében mutatták be
az emberi élet egyes korszakaihoz kapcsolódó
egyházi szolgálat szakaszait, azt, hogy hogyan
segíti az egyház az embereket egész életük
minden stációja során. Itt kapott helyet a Lehe-
tôségek Piaca is, ahol számos református szer-
vezet, misszió képviseltette magát, illetve
egyházi könyvkiadók is helyet kaptak stand-
jaikkal, nagy tömeget vonzva. A
Cigánymissziós sátorban egy
imafát is elhelyeztek, amelyre
mindenki felköthette egy kis
darab papírra írt imádságát.

A Kárpát-medence különbözô
részeibôl érkezett látogatók kö-
zött megcsodálhattuk több kalo-
taszegi népviseletet viselô férfi
és asszony ruháját is, különösen
a 12 címeres kalotaszegi szûr
vonzotta a tekinteteket, amelyet
a melegre fittyet hányva büsz-
kén viselt idôs tulajdonosa.

Késôbb kettéváltunk, a férfi-
ak lelkipásztorunk vezetésével
a Fesztivál püspöki kerekasztal

beszélgetését hallgatták meg, ahol a Magyar
Református Egyház részegyházainak lelkészi
vezetôi a Debreceni Református Kollégium
dísztermében tartott eseményen elmondták:
ha nincs egység, akkor jövô sincs. Ezalatt mi,
lányok, bebarangoltuk a Fesztivál egyéb hely-
színeit, majd a Nagytemplomban meghallgat-
tuk Molnár Tünde marosvásárhelyi mûvész
nagyszerû orgonajátékát.

Rövid zápor frissítette fel a tömeget eköz-
ben, és pár felhô nyújtott enyhülést a meleg-
ben. Megebédeltünk, kávéztunk, majd mind-
annyian a Déri Múzeum elôtt felállított Kis-

10

Gyülekezeti életünk képekben
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Gyülekezeti életünk képekben

színpad felé vettük az irányt, ahol a kárpátaljai
Péterfalvi Líceum színjátszó köre adta elô Az
X-es lány címû színdarabját. A darab a Kárpát-
medencei református iskolák színjátszó körei
találkozójának kiemelkedô elôadása volt, és
szívhez szólóan ábrázolta az Úr segítségét a
bûneink ellen való küzdelem során.

Ezt követôen visszatértünk a Nagytemplom
elé, a Fesztivál fô eseményére – fagyival és
jégkásával felszerelkezve – az ünnepi úrvacso-
rás istentiszteletre. Jólesett látni a látogatók-
kal dugig telt fôteret; mi a Nagytemplomban
foglaltunk helyet, ahol kivetítôn lehetett
követni az istentisztelet mûsorát. Felemelô
érzés volt együtt énekelni és imádkozni ennyi
emberrel, némelyikünk elôször járt a Nagy-
templomban és érzôdött, hogy milyen ereje
van ennyi ember imájának és az énekeknek. 

A világtalálkozó és a fesztivál jelmondata a 90.
zsoltárból választott jelmondat volt: „Legyenek

láthatóvá tetteid“. Láthatóvá válni, ezt jelentheti
az egységnap, amelyért most hálát adhatunk –
mondta Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat
lelkészi elnöke igehirdetésében.

Az istentisztelet egyes részeit más-más kár-
pát-medencei püspök tartotta, végül úrvacso-
rát több, a fôtéren és a templomban kijelölt
helyen lehetett venni, amely – a szervezôket
dicsérve – zökkenômentesen zajlott.

A nap végén fáradtan, de elégedetten zöty-
tyentünk le egy utolsó frissítô elfogyasztásá-
hoz, majd hazafelé vettük az irányt. Esemény-
dús nap volt, jómagam napokig a hatása alatt
voltam, remélem, lesz még alkalmam máskor
is részt venni a Református Egység Feszti-
válon.

Várkonyiné dr. Nagy Emese

2014 punkosd.qxd  2014.06.03.  21:53  Page 11



12

Gyülekezeti életünk képekben

GYÜLEKEZETI KOSZORÚZÁS A NEMZETI

ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL
2014. JÚNIUS 1.
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„Gnothi se auton“ – Ismerd meg önmagadat! – tanított
Szókratész, az ókori görög filozófia klasszikus korszaká-
nak bölcselôje. És hogy az ókori görög világból merít-
sünk még egy példát – mert megéri ebben a korban
ragadnunk egy kicsit, hiszen rendkívüli mélységben
törekedtek az ember megismerésére – még egy, a szók-
ratészi tanítást bôvebben taglaló idézet: „Ismerd meg
önmagad, és tudni fogod sorsodat! Ha megismered önma-
gad, tudni fogod, mi okozza bajaidat, és tudni fogod
szabadulásod útját is!“ – ez a felirat fogadta az ókori
Görögország leghíresebb jósdájának, Delphoinak bejára-
tára vésve azokat, akik sorsuk és küldetésük felôl tuda-
kozódni zarándokoltak ide. Ismerem-e önmagamat,
egyáltalán rajta vagyok-e a saját magam által kijelölt és

az Isteni tervnek megfelelô úton? Ez nagy kérdés mindenki életében. Ahhoz, hogy kezünkbe
vegyük életünk irányítását, szükségünk van arra, hogy határokat húzzunk, határokat jelöljünk
ki a körülöttünk lévô emberekkel való kapcsolatainkban. Ezek a határok nem a mások korlá-
tozására irányulnak, hanem a saját határainkat kell kijelölnünk. Életünk minden területén szük-
ségünk van a határokra. A határ szó hallatán azonban negatív érzéseink támadhatnak, mintha
korlátokba ütköznénk. Ezek a határok azonban nem korlátoznak bennünket, hanem segítenek,
kiteljesítenek. Elôremozdítanak önmagunk megismerésében, elfogadásában, elfogadtatásában
vagy éppen jobb emberré válásában és ezzel nagymértékben hozzájárulnak kapcsolataink
javításán is.

Ez bármely emberi kapcsolatra jellemzô, legyen az szerelem, házasság, szülô-gyermek kap-
csolat, barátság, kollégákkal való kapcsolat. Ki ne találkozott volna élete során már azzal az
érzéssel, hogy megakadt kapcsolatai alakításában, kereste az utat: hogyan tovább? Én magam is
elakadtam és csak kérdôjeleket láttam magam körül. Családi életem széthullóban volt, éreztem,
amit teszek, nem célravezetô, de nem tudtam, hogyan kellene jól csinálni. Ekkor egy kedves –
gyülekezetbéli – barátnôm kölcsönadta a Játszmák nélkül c. könyvet (Dr. Henry Cloud és Dr.
John Towsend), amely gyakorlati tanácsaival és bibliai gyökerekkel megerôsítve ráirányít a
járható útra, amely a másik félhez vezet és segít a problémák megoldásában. Kipróbáltam és
valóban használ. A könyv arra bíztat, hogy nem kell mindkét félnek ezen kommunikációs „tech-
nikák“ ismeretében lennie, elég, ha az egyik ember elkezdi alkalmazni és képes lesz változá-
sokat indikálni kettejük párbeszédében. Nagyon tetszik, hogy kézzelfogható, gyakorlati taná-
csokat ad, amelyeket kipróbálhatunk, de mindeközben szem elôtt tartja a Biblia alapvetô tanítá-
sait a szeretetrôl, tiszteletrôl, együttérzésrôl, kegyelemrôl. 

A szerzôpáros másik – ebben a témában írt – könyvét szülôknek ajánlom teljes szívvel:
Gyerekhatárok. Ebben a könyvben is elsôsorban a magunk – mint szülôk – határainak kijelölésérôl
esik szó, szem elôtt tartva, amit már a modern gyermekpszichológiai kutatások és a több ezer
éves Biblia is alátámaszt: gyermekeinknek is szükségük van a határok kijelölésére, hogy minden-
napjaik, az életük ne váljon parttalanná, legyen kerete személyiségüknek és mindezt feltétlen
szeretettel, és türelemmel kell tennünk. Ez nagyon nehéz – akaratos, hisztis gyermekünkre pil-
lantva –, de szerintem az életben az egyik legszebb feladat, amelyre Istentôl kaptuk a megbíza-
tást. Ebben a könyvben is rengeteg gyakorlati példa segít a megvalósításban. Bátran ajánlom a
fenti könyveket, az én életemet, kapcsolataimat jobbá tették, érzem, hogy elindult egy pozitív
folyamat a házasságomban és gyermekeimmel való kapcsolataimban egyaránt.

Hogy a XX. századból is idézzek, Márai Sándortól: „Önmagunk megismerése a legnagyobb
utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.“ Ezzel bíztatok mindenkit,
kezdje el problémáinak megoldását önmaga megismerésével és határainak kijelölésével.

Jó utazást!
Dr. Molnár Beatrix

DR. HENRY CLOUD ÉS DR. JOHN TOWSEND

JÁTSZMÁK NÉLKÜL
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PÜNKÖSD ÜNNEPI
ISTENTISZTELETEINK A TEMPLOMBAN:

JÚNIUS 8. – ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET CSÖMÖRÖN 900-TÓL.

JÚNIUS 9. – ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET CSÖMÖRÖN 900-TÓL.

JÚNIUS 9. – ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET NAGYTARCSÁN 1030-TÓL.

ELÔTTÜNK ÁLLÓ KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

CSALÁDI NAP

Idén is megszervezzük gyülekezetünk
nyárköszöntô családi napját. Június 14-én
szombaton reggel 10 órától este 18 óráig
tartandó alkalmunkra szeretettel hívjuk és
várjuk gyülekezetünk valamennyi tagját és
mindazokat, akik szeretnék jobban megis-
merni közösségünket. A helyszínt idén is dr.
Szenynyessy Judit presbiter testvérünk biz-
tosítja. Cím: 2141 Csömör, Középhegy u.
19. A jó hangulatú beszélgetések mellett
szeretnénk idén is izgalmassá tenni a
rendezvényt, ezért különféle vetélkedôkkel, akadályversennyel készülünk. Lehetôség lesz
továbbá íjászkodni, focizni, és különféle kerti játékokat játszani. Lesz bográcsolás és
kürtôskalács sütés. Sôt a fürdôruhánkat se felejtsük otthon, hiszen a nagy medence ismét ren-
delkezésünkre áll!

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

GYÜLEKEZETI TANÉV-
ZÁRÓ ISTENTISZTELET AZ

EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

JÚNIUS 15-ÉN, 900-TÓL.

ÖKUMENIKUS
TANÉVZÁRÓ ÁHÍTAT
A BULGÁR-KERTBEN

JÚNIUS 15., 1700-TÓL.
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Kiemelt gyülekezeti alkalmaink

SZÁRAZTÉSZTA KÉSZÍTÉS
REFORMÁTUS SZERETETINTÉZMÉNY SZÁMÁRA 2014. AUGUSZTUS

4-ÉN 830-TÓL A LELKÉSZI HIVATALBAN. 

SZERETETINTÉZMÉNY-LÁTOGATÁS
2014. AUGUSZTUS 18-ÁN DÉLELÔTT.

ÁLLAMALAPÍTÁSI
ÜNNEPI ISTEN-

TISZTELET KOSZO-
RÚZÁSSAL

AUGUSZTUS 17-ÉN 900-TÓL

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

ÉS AZ EMLÉKMÛVÜNKNÉL.

ÚJKENYÉR SÜTÉSE
AUGUSZTUS 30-ÁN 1600-TÓL

A CINKOTAI TÁJHÁZBAN.
ÚJKENYÉR ÜNNEPI
ISTENTISZTELET
ÚRVACSORÁVAL 
AUGUSZTUS 31-ÉN 900-TÓL

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN.

KÉFÁS-KUPA
ÖKUMENIKUS

HORGÁSZVERSENY
AUGUSZTUS 31-ÉN 1400-TÓL A

CSÖMÖRI HORGÁSZTÓNÁL.
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Konfirmandus-tábor

KONFIRMANDUS-TÁBOR
GÁRDONY, 2014. JÚNIUS 16-18.

KEDVES FIATALOK!
Isten kegyelmébôl ebben az évben is megrendezzük gyülekezetünk konfirmált fiataljai

számára a lelket és az összetartozást erôsítô táborunkat. Az idei évben a Velencei-tó mel-
letti település, Gárdony adja helyszínét közös együttlétünknek. A táborban való részvételt
a gyülekezet és az egyház is támogatja, ezért részetekrôl csupán 4.000,-Ft-ot kérünk
(költôpénzt ezen felül hozzatok magatokkal). 

A RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKOTOKAT LEGKÉSÔBB JÚNIUS 9-IG
JELEZZÉTEK FELÉM.

AMIT A TÁBORRÓL TUDNI KELL

Szállás:
A táborhelyet a Gárdonyi Református Egyházközség biztosítja számunkra az ÉLET

FÁJA GYÜLEKEZETI HÁZÁBAN (2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 8.). Bôvebb informá-
ciót és képeket találtok: www.gardonyrefhir.hu/?page_id=1447.

Utazás:
Tömegközlekedéssel, azaz Csömörrôl Budapestre HÉV-vel, Budapestrôl Gárdonyba

vonattal. A Déli pályaudvarról 910-kor indul a vonat (utazási idô kb. 40 perc), ezért
legkésôbb 830-ra a pályaudvaron kell lenni a jegyvásárlás miatt. Mindezt figyelembe
véve június 16-án 720-kor találkozunk a lelkészi hivatal elôtt. 

Június 18-án hazafelé 1801-kor indul a vonat Gárdonyból, amely 1849-re ér a Déli
pályaudvarra. Csömörre várhatóan 2000-ra érkezünk haza.

Étkezés: 
Ahogyan a tavalyi esztendôben, idén is teljesen önellátóak leszünk. Az elsô nap kérünk

mindenkit, hogy hozzon magával annyi elemózsiát, amellyel az esti vacsoráig kibírja.
Hétfô este közös fôzés, azaz vacsoracsata lesz, amelyre gondolatban már most is készül-
hettek (a tervezett menü: csirkepaprikás tésztával és uborkasalátával). 

Amit feltétlenül hozzatok magatokkal a személyes holmitokon kívül:
- Az önköltségi díjat: 4.000,- Ft/fô - az elsô napra elegendô elemózsia;
- igény esetén: ping-pong ütô, labda, társasjáték; - fürdôruha, törülközô;
- ágynemûhuzat vagy hálózsák; - ha van, egy üveg házi lekvár;
- kényelmes ruha túrázáshoz és biciklizéshez; - esôkabát.

A tábor témája: HITÜNKBÔL FAKADÓ CSELEKEDETEK.

Szeretettel hívlak és várlak a gyülekezet nevében: 

Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor sk.

2014 punkosd.qxd  2014.06.03.  21:53  Page 16



Konfirmandus-tábor

17

Várunk!

A TÁBOR TERVEZETT PROGRAMTERVE:
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GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBOR – 2014
ELÔZETES TÁJÉKOZTATÓ

Az idei esztendôben július 2-6. között szervezzük meg gyülekezetünk nyári táborát, amelyre
ezúton is szeretettel hívünk minden érdeklôdôt. A lelki feltöltôdés mellett célunk, hogy közösen
kikapcsolódva jobban megismerhessük egymást. A helyszínt a Balaton déli partján található
BALATONI HOTEL adja, melynek címe: Balatonfenyves, Kölcsey u. 7., honlap:
www.edzotaborok.hu/balatonfenyvesB.html. 

EDDIG 80 FÔ JELENTKEZETT A TÁBORRA, DE MIVEL A SZÁLLODA BEFOGADÓKÉPESSÉGE ENNÉL

TÖBB, ÍGY TOVÁBBI JELENTKEZÉSEKET IS TUDUNK MÉG FOGADNI. MEGHOSSZABBÍTOTT JELENT-
KEZÉSI ÉS ELÔLEG MEGFIZETÉSI HATÁRIDÔ: 2014. JÚNIUS 15. A jelentkezéshez kérnénk a
„jelentkezési adatlapot“ kitöltve leadni, és elôlegként a részvételi díj 30%-t gyülekezetünk
bankszámlájára befizetni. Lemondás esetén a Hotel üzemeltetôje nem téríti vissza az elôleget!

Gyülekezetünk bankszámlaszáma: Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség,
OTP BANK NYRT. 11742049-20341938

A tábor idôpontja – a korábban meghirdetett idôponttól eltérôen: július 2-6. (szerdától vasár-
napig). Részvételi díj (5 nap 4 éjszaka teljes ellátással, elsô nap vacsora, utolsó nap ebéd):

- 18 év felett: 19 800,-/fô (idegenforgalmi adóval);
- 14-18 év: 18 400,- Ft/fô;
- 6-14 év: 17 300,- Ft/fô;
- 3-6 év: 10 500,- Ft/fô;
- 3 éves kor alatt: ingyenes. 

A szállásadó SZÉP-kártyát elfogad. Gyülekezetünk lehetôségeihez mérten szükség esetén
anyagi segítséget tudunk biztosítani a táborozni vágyóknak. A támogatási igényeket kérjük írás-
ban a lelkipásztor felé nyújtsák be. Bôvebb felvilágosítás és jelentkezési lap kérhetô Esztergály
Elôd Gábor lelkipásztortól személyesen, vagy a 06/30-488-8780-as telefonszámon, vagy az
esztergalyelod@gmail.com e-mailen.
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Híreink

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

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
2014. április – május

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Patai Borbála (szül.: Budapest, 2013.11.14.). Keresztségben részesült: 2014.04.27.

HALOTTAINK:

-------

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

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

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

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

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

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

Iskolai hittan: Mátyás K. Ált. Isk.: hétfô és szerda délelôtt; Blaskovits O. Ált. Isk.: péntek délelôtt.
Óvodai hittan – Laki sarki csoport: kedd 1530–1600, Kacsó utcai csoport: kedd 1630–1700

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

Konfirmációi elôkészítô*: péntek 1600–1700

Ifjúsági alkalom*: 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

2014 punkosd.qxd  2014.06.03.  21:53  Page 20


