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KARÁCSONY

„ Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám
fia volt Izsák, Izsák fia Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a
Támártól született Pérec és Zerah, Pérec fia Hecrón, Hecrón fia pedig Rám. Rám
fia volt Ammínádáb, Ammínádáb fia Nahsón, Nahsón fia Szalmón. Szalmón fia
volt Ráhábtól Bóáz, Bóáz fia Ruthtól Óbéd, Óbéd fia Isai. Isai fia volt Dávid ki-
rály.Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétôl. Salamon fia volt Roboám, Roboám
fia Abijjá, Abijjá fia pedig Ászá. Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfát fia Jórám, Jórám fia
Uzzijjá. Uzzijjá fia volt Jótám, Jótám fia Áház, Áház fia Ezékiás. Ezékiás fia volt
Manassé, Manassé fia Ámón, Ámón fia Jósiás. Jósiás fia pedig Jekonjá és testvérei,
a babiloni fogságba vitel idején. A babiloni fogságba vitel után: Jekonjá fia volt
Sealtíél, Sealtíél fia Zerubbábel. Zerubbábel fia volt Abíhúd, Abíhúd fia Eljákím,
Eljákím fia pedig Azór. Azór fia volt Cádók, Cádók fia Jákín, Jákín fia Elíhúd.
Elíhúd fia volt Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia Jákób. Jákób fia volt József,
férje annak a Máriának, akitôl Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Össze-
sen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba
vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba viteltôl Krisztusig szintén tizen-
négy nemzedék.”

...Jézus 
született...
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2750 éve annak, hogy Isten ígéretet
adott szenvedô és hányatott népének –
jelet ígért, s többet is annál! A szûztôl
született gyermek által – Immánuel, ami
azt jelenti: velünk az Isten – a Kegyelem
Ura a teljes szabadítást hozta el. Száza-
dokon át várta epekedve a Messiás megje-
lenését a hûség népe. Várta a jelet arról,
akirôl a próféták jövendöltek. Isten azért
választotta minden nép közül Izráelt,
hogy általa azok is megáldassanak: „És a
Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok
nép között, mint az Úrtól való harmat,
mint a zápor a fûnek, mely nem ember-
ben reménykedik, és nem bízik embernek
fiaiban.” (Mik 5,7) „...mert házam imád-
ság házának hívatik minden népek
számára!” (Ézs 56,7) Ám nem figyeltek
eléggé a prófétai szóra, így a Messiás sze-
mélyében legyôzhetetlen sereggel érkezô
vezérre számítottak, aki országukat meg-
menti a megszállóktól, és e világ mulandó
dicsôségének csúcsára repíti ôket.

Isten azonban éppen azt bocsátotta el
testben, akit megígért, s ezért, bár a szüle-
tendô Messiás számára egyetlen vendégfo-
gadóházban sem akadt hely és egy bar-
langistállóban kellett napvilágot látnia, ne-
ve mégis hordozza, élete csodálatosan tel-
jesíti Isten üdvözítô akaratát. Ô az Immá-
nuel, általa és benne velünk az Isten!

Azt ünnepeljük, hogy bár Isten elleni
lázadásunk, önhittségünk, kevélységünk
és vétkes vágyaink miatt berontott a bûn a
világba és eluralkodott azon, Isten az ô
minden bûnt meghaladó kegyelembôl
elküldte egyszülött Fiát, hogy minket, en-

gedetleneket gyermekeivé fogadjon, min-
ket, önhitteket és eltévelyedetteket igaz-
ságra vezessen, minket, elveszetteket
megkeressen és üdvözítsen. Üdvözítônk
áldozatos szenvedése a betlehemi jászol-
bölcsôtôl a keresztfáig tartott azért, „hogy
valaki hiszen ô benne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen” (Jn 3,16), és en-
gesztelô halálának érvényét feltámadása
és a mennyekbe, az Atya jobbjára ülése
pecsételte be.

Álmélkodással csodáljuk Isten véghe-
tetlen szerelmét!

S így buzdítunk, hogy karácsony ünne-
pe ne csak az egymás megajándékozásá-
nak alkalma legyen (ez a figyelmesség is
fontos), hanem mi magunk fogadjuk el a
legnagyobb ajándékot, amelyet az Úr
Jézus Krisztusban kaptunk, aki velünk van
minden nap, ahogy megígérte, a világ vé-
gezetéig, Szentlelke erejében. Ha ôt elfo-
gadjuk, akkor lesz igazi karácsonyunk,
akkor fogadjuk el az Atya által adott vég-
érvényes jelet. Akkor Krisztus indulatával
tudunk imádkozni nemcsak magunkért,
szeretteinkért, egyházunkért, magyar né-
pünkért, hanem tudunk könyörögni a
roppant terhek alatt ingadozó Európáért,
az üldözött keresztyénekért, a háborúság-
ban gyötrôdô népekért és országokért, az
ijesztô kilátások mennyei elrendezéséért,
derûsebb holnapért, az isteni ígéret végsô
teljesedéséért.

“Ezért ád jelt néktek az Úr maga:
Ímé, a szûz fogan méhében, 
és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek.”
(Ézs 7,14)

2

ISTEN FIÁNAK TESTET
ÖLTÉSÉT ÜNNEPLÔ
KARÁCSONYI GYÜLEKEZET!*

* Körlevél a Magyar Református Egyház valamennyi gyülekezetének és intézményének. A Generális Konvent: a Kárpát-medencei

református egyházak közös képviseleti testülete.

Ünnepi köszöntô
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Ünnepi köszöntô
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Az Úr adjon csendes, békés, boldog,
áldott karácsonyi ünnepeket, hogy a Meg-
váltó Krisztus lelkülete lakozzék bennünk
a színrôl színre való látás idejéig, és hird-
esse ezt az ének szava is: „Mondd minden
népnek: elveszett juháért Mit tett a
Pásztor – csuda szerelem – Földig hajolt
a kárhozott világért S meghalt alant,
hogy élhess odafenn. Légy örömmondó,

békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközel-
getett!” (397. ének 3. verse)

2015 adventjén

Testvéri szeretettel,

a Generális Konvent Elnöksége

F E L H Í V Á S
Tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy a korábbinál sokkal kedvezôbb felté-

telek mellett a CIB Banknál új bankszámlaszámot tudtunk nyitni gyülekezetünk
számára. Az OTP Banknál vezetett korábbi bankszámlánk még egy ideig aktív lesz,
de a 2016. év folyamán teljesen áttérünk az új bankszámlára. 

Tisztelettel kérnénk azokat, akik rendszeres banki átutalással fizetik egyházfenn-
tartói járulékaikat és/vagy adományaikat, hogy január 1-tôl gyülekezetünk új bank-
számlaszámára utaljanak!

Új bankszámlaszámunk:
Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség

CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005
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Igehirdetés
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„Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földmûvelô
várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késôi esôt
kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erôsítsétek meg a szíveteket, mert az Úr

eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltes-
setek! Íme, a bíró az ajtó elôtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és
a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme, boldognak mond-
juk azokat, akik tûrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallotta-

tok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és
könyörületes az Úr.”

Az óvodás korú kislányom, Virág,
mindig azt kérdezi, mennyit kell még
aludni karácsonyig. Benne még nem
alakult ki az idôérzék, nem tudja mi az,
hogy egy hét vagy egy hónap, azt viszont
tudja, az alvás választja el az egyik napot a
másiktól. Gyermeki izgalommal számolja
az estéket, és kérdezi mindig, mennyit
kell még aludni karácsonyig. 

Ha nem is ezzel a gyermeki izgalom-
mal, de mi, felnôttek is várjuk az ünne-
peket és várjuk az Úr Krisztus második,
dicsôséges eljövetelét. Szomorú, de ki
kell mondani, a mi várakozásunk inkább
feszültséggel terhes, nem pedig felszaba-
dult és gondtalan, mint a gyermekeink-
nél. Miközben egymás után kigyulladnak
a gyertyák az adventi koszorún, és készü-
lünk az ünnepre, lelkünkre nehezednek a
mindennapok gondjai, amelyek alól még
ilyenkor sem tudjuk teljesen kivonni
magunkat. Ünnepek idején a gyász terhe

hatványozottan nehezedik az emberi lé-
lekre. Vagy az ajándékozás, amely egyéb-
ként örömet hozna az életünkbe, sokak-
nak inkább terhet jelent, mert szeretné-
nek ugyan adni, de nincs mibôl. Vagy a
betegség, amely a legváratlanabb pillana-
tokban tôr ránk, mennyire meg tudja
keseríteni a várakozás és az ünnep
örömét. 

Sajnos elmúltak már a gyermekéveink,
ezért nem tudunk felhôtlen boldogsággal
készülni karácsony csodájára. Mindig van
valami vagy valaki, akiért aggódhatunk.
Mi egy nagy család vagyunk itt, a gyüle-
kezetben, és ezért jó, ha tudunk egymás-
ról. Jó, ha tudjuk azt, hogy vannak közöt-
tünk olyanok, akiknek az adventi várako-
zásukat a betegségükkel való küzdelem
nehezíti. Vagy olyanok, akiknek az ünnep
felhôtlen örömét a devizaadósság miatti
félelem árnyékolja be. Lehetne még
tovább sorolni, melyek azok a terhek,

* Elhangzott 2015. december 6-án.

LEGYETEK TÜRELEMMEL
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Igehirdetés

amelyek megnehezítik gyülekezetünk tag-
jai számára az ünnepre való felkészülést.
Imádkozzunk egymásért, testvéreim!
Imádkozzunk, hogy ez a néhány hét,
amely az év egyik legszebb ünnepéhez
kötôdik, örömmel és áldással teli legyen
minden család életében. 

Mennyei Atyánk látja a mi szenvedé-
sünket. Látja, hogyan küzdünk meg a
mindennapok terheivel, és azt is látja,
mennyire beárnyékolja mindez az életün-
ket. Örömmel hirdethetem, hogy a meny-
nyei Atya szeret minket és ezért bátorítá-
sul adja számunkra a mai ige üzenetét.
Útmutatás a mai ige, amely segít abban,
hogy sikerüljön – minden problémánk
ellenére – lélekben is felkészülnünk kará-
csony csodájára, és átélni mindazt a lelki
gazdagságot, amelyet ez az ünnep tarto-
gat számunkra.

Jakab apostol levelébôl hallhattuk az
igét. A levél keletkezésével kapcsolatban
tudjuk, hogy a zsidó üldöztetések miatt
szétszóródott jeruzsálemi gyülekezet tag-
jainak írja bátorító és buzdító sorait a
jeruzsálemi gyülekezet fô pásztora. A
szórványba kényszerült keresztyének
számára nem volt könnyû az élet, az ül-
döztetés, az otthontalanság erôsen pró-
bára tette a hitüket. Nem csoda, ha ilyen
helyzetben, a fáradt lélekbôl felszakad a
sóhaj: Mikor ér már véget e földi szenve-
dés? Mikor jön el Jézus a maga dicsôsé-
gében, hogy megszabadítsa e bûnös vi-
lágtól az ô szeretett népét? – Ezekre a ki-
mondott és kimondatlan fohászokra felel
Jakab apostol: „Legyetek türelemmel, és
erôsítsétek meg a szíveteket, mert az Úr
eljövetele közel van.”

„Legyetek türelemmel...” – Könnyû ezt
mondani, de annál nehezebb megcse-
lekedni. Nem véletlenül fogalmazza meg
Spurgeon: „Minden ember dicséri a
türelmet, és mégis kevesen vannak, akik
használják is.” – Nehéz türelmesnek len-
ni, nemcsak a szenvedések idején, hanem
még a nyugodt hétköznapokban is. 

Mi emberek, sokszor úgy viselkedünk,
mint az állatok: ösztönösen küzdünk a

sorsunk ellen, az ellen, amin nem is
tudunk változtatni. Nem egyszer olyanok
vagyunk, mint a mocsárba ragad ôz, ame-
lyik ijedten és kétségbeesve kapálózik,
hogy kiszabaduljon a föld halálos ölelé-
sébôl. És miközben kapálódzik, nemhogy
kijjebb kerülne a mocsárból, inkább egyre
jobban beleragad, míg végkimerülten el
nem süllyed teljesen. Mi emberek külön-
bözünk az állatoktól, mert képességünk
van arra, hogy az ösztönös cselekvések
helyett, más megoldáshoz nyúljunk. A
mocsárból csak úgy tudunk megszabadul-
ni, ha kapálódzás helyett megnyugszunk,
és türelemre intve magunkat valami erôs
ágat vagy gyökeret keresünk, hogy kihúz-
zuk magunkat. Nincs ez másképpen a
mindennapok gondjai és szenvedései
közepette sem. Meg kell találnunk, meg
kell keresnünk a legerôsebb kapaszkodót,
amely segít kijutni a szenvedések mocsa-
rából, segít átélni az ünnepi várakozás
örömeit és a karácsony csodáját. 

Számunkra a legerôsebb faág nem más,
mint a szabadító Istenbe vetett hit Jézus
Krisztus által. Adventi készülôdésünk
ezért csak úgy lehet teljes, ha szívünk
kapuját teljesen kitárjuk Krisztus elôtt, és
engedjük, hogy Szentlelke erejével része
legyen az életünknek. 

Erre mondja Jakab apostol az alap-
igénkben: „erôsítsétek meg a szíveteket”.
Szimbolikus és egy kicsit elvont itt a
Szentírás, de az ige tükrébe tekintve
rögtön világossá válik számunkra, mit
jelentenek az apostol szavai. 

A Biblia sokszor beszél az emberi
szívrôl. Olvashatjuk, hogy ez a szív lehet
kevély vagy tiszta, lehet örvendezô vagy
bánatos. A 104. zsoltárban azonban meg-
találhatjuk a kulcsot a kérdésünkhöz. Azt
mondja a szentíró: „...a kenyér erôsíti az
ember szívét.” (Zsolt 104,15) 

Az ószövetségi ember számára ez a
kenyér Isten gondviselését jelentette,
azaz a kenyér úgy erôsíti az ember szívét
– vagyis a hitét –, hogy az Úr gondviselé-
sére gondol. Arra, ahogyan megôrizte és
kiszabadította választott népét a fogság-
ból. Arra, ahogyan 40 évig vezette ôket a
pusztában, hogy végül otthonra találjon.
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Arra a mindennapokban átélt csodára,
amely bûnei ellenére még mindig meg-
tartja a választott népet. 

„...a kenyér erôsíti az ember szívét.” –
A kenyér számunkra – az Újszövetség
népe számára – már többet jelent Isten
gondviselésénél. Nemcsak a mindennapi
kenyerünket jelenti, hanem Jézus megtö-
retett testét is, és azt a csodát, amely az
úrvacsorában – kegyelmi ajándékként –
megjelenik számunkra. És itt ragadhatjuk
meg a lényeget, mert amikor Jakab apos-
tol azt kéri, erôsödjünk meg szívünkben,
akkor tulajdonképpen nem mást kér
tôlünk, mint azt, hogy erôsödjünk meg a
hitben, amely egyedül Krisztus által való-
sulhat meg. Ugyanez, csak más szavakkal
fogalmazva: megerôsíteni a szívünket
egyet jelent, megerôsödni Krisztussal való
közösségünkben. 

Gondoljunk arra a csodára, amit újra
és újra átélünk az úrvacsora vétele során.
Amikor magunkhoz vesszük a kenyeret,
mint Krisztus megtöretett testét, érezzük,
minden nyomorúságunk ellenére velünk
van és mi hozzá tartozunk. Aki ezt a
csodát képes valósággal átélni, az képessé
válik arra is, hogy türelemmel elhordozza
keresztjét. Hogy a mindennapok nyomo-
rúsága és szenvedései közepette is tü-
relemmel várja Krisztus megjelenését és
földi szenvedéseink a végét. 

Carl Gustav Jung, a lelkészcsaládból
származó, nagy svájci pszichológus, házá-
nak egyik ablakára a keresztet hordozó
Krisztus képét festette. Egyszer, amikor
egy vendége megkérdezte, miért festette
azt oda, a következôt válaszolta: „– Tudja,
ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg
kell tanulnunk Jézustól. Nemrég jártam
Indiában, és ott döbbentem rá újra erre.
Bármely földrészen éljünk is, meg kell
birkóznunk a szenvedés kérdésével. A
távol-keleti ember megkísérel érzéketlen-
né válni a szenvedéssel szemben. Mi,
nyugatiak inkább a legkülönbözôbb
testi, lelki és szellemi kábítószerekhez
folyamodunk. Egyik sem kielégítô megol-
dás. A szenvedést le kell gyôzni. De ez
csak akkor lehetséges, ha magunkra vál-
laljuk. Ezt tanuljuk a keresztet hordozó

Krisztustól.” (Forrás: Hézser Gábor:
Mindennapi és nem egészen mindennapi
történetek)

A neves pszichológus szavai számunkra
is rámutatnak arra, hogy szenvedéseinket
csak krisztusi hittel tudjuk elhordozni.
Krisztusnak kell életünk középpontjában
lenni ahhoz, hogy képessé váljunk erre.
Jézus vállalta a szenvedést értünk, és így
képes volt beteljesíteni sorsát. Örök pél-
daként áll elôttünk Gecsemáné-kerti
imája: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el
tôlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy
legyen, ahogy én akarom, hanem amint
te.” (Mt 26,39) Jézus, bár a szenvedésekre
nem vágyott, mégis el tudta fogadni
sorsát, hogy beteljesedjen élete, és
megváltsa Isten szeretett népét a bûn ter-
hétôl. Jézus példát állít ezzel elénk, hogy
hitben megállva tudjuk elfogadni sor-
sunkat, és Isten tenyerére helyezve éle-
tünket, türelemmel várjuk annak betel-
jesedését. 

„Legyetek türelemmel és erôsítsétek
meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele
közel van.” – Még egy üzenet fogal-
mazódik meg a mai alapigénkben, amely
segít nekünk türelemmel várni életünk
beteljesedését, az Úr dicsôséges második
visszajövetelét. 

Azt mondja az apostol, hogy az Úr
eljövetele közel van. A Bibliát ismerô em-
ber kérdôn tekinthet erre a kijelentésre,
hiszen maga Jézus mondta visszatérésével
kapcsolatban, hogy „Nem a ti dolgotok,
hogy olyan idôkrôl és alkalmakról tud-
jatok, amelyeket az Atya a maga
hatalmába helyezett.” (ApCsel 1,7) – Ja-
kab elfelejtette volna ezt? Nem. Kijelen-
tése nem az idôpontra vonatkozik, hanem
arra bizonyosságra, hogy az Úr Krisztus
egészen biztosan vissza fog térni. A föld-
mûves példáját említi Jakab, aki „várja a
föld drága gyümölcsét”. A gazda sohasem
tudja elôre, mikor fog beérni a termés, de
tudja, hogy elôbb-utóbb megtörténik.
Ezzel a bizonyossággal várhatjuk mi is
Krisztus második eljövetelét. 

Mennyivel türelmesebbek tudunk
lenni, amikor tudjuk, nem hiába várako-
zunk, és elôbb vagy utóbb, de türelmünk
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gyümölcsöt fog teremni. Jézus második
visszajövetele lehet, hogy nem a mi
életünkben lesz, és mi már rég a föld alatt
leszünk, de akkor is visszajön. Visszajön
és beteljesíti rajtunk akaratát: feltámaszt a
halálból, hogy magához vegyen a meny-
nyei hajlékba. Ahogy Pál apostol mondja:
„...amint felhangzik a riadó hangja, a
fôangyal szava és az Isten harsonája,
maga az Úr fog alászállni a mennybôl,
és elôször feltámadnak a Krisztusban
elhunytak...”, hogy mindenkor az Úrral
legyenek. (1Thessz, 4,16)

Advent második vasárnapján mennyei
Atyánk igéjén keresztül erôsíti szívünket,
hogy a mindennapos gondjainkat és ter-
heinket az ô kezébe tudjuk helyezni, és
felszabadult hittel, hálatelt szívvel éljük át
az adventi várakozás és az ünnep áldásait.
„Áldott legyen dicsô neve örökre, töltse
be dicsôsége az egész földet! Ámen,
ámen.” (Zsolt 72,19)

Esztergály Elôd Gábor

ADVENTI GONDOLATOK

Itt a tél. A reggel különös irgalommal
takarta be az est sebeit a pocsolyákat.
Fehér abroszt terített a templomkertre, az
utakra és a lépcsôsorra. Kivirult sok
szeme a tízemeletesnek is, fehér ragyogás
csillogott az ablakokon. Az elsô villamo-
sok tompább zajjal, lábujjhegyen jöttek –
mentek sínnyomokat hagyva a fehér pam-
lagban. Megilletôdött csenddel csodálta
magát a környék.

Az ablakon kinézve szólás-mondások
özöne jutott eszembe. Például: magad
uram, ha szolgád nicsen... szegény az ek-
lézsia, maga harangoz a pap... De eszem-
be jutott az is, hogy milyen lelkesen jött
éppen a múltkor havat lapátolni az egyik
presbiter és nagyon jól esett segítsége.

Tenni kell – és a meditálást már lapát-
tal a kézben folytatom. A monoton munka

Gyôri János Sámuel

KÉSZÍTSÉTEK ÚTJÁT!
GRÁDICSOK GONDOLATA AVAGY

MEDITÁCIÓ HÓLAPÁTOLÁSKOR,
TEMPLOMLÉPCSÔN

Gyôri János Sámuel a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség lelkipásztora. Forrás: http://www.parokia.hu
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Adventi gondolatok

kiválóan alkalmas a gondolkodásra, el-
mélkedésre. Készítsétek útját. – Ma ven-
dég igehirdetô szolgál, nem én prédi-
kálok – van idôm a hólapátolásra. – 

Készítsétek útját... Kinek? – Hát elôször
is magamnak. Magam elôtt hányom a
havat. Az én utam készül, a családomé,
templom és parókia között. Azután a
lépcsô jön. A velem szemben álló hatal-
mas, tízemeletes házak mindegyikében
annyian laknak, mint elôzô szolgálati
falumban, ôsagárdon. Még alszanak, de
hátha onnan is jön valaki. – Készítsétek
útját... Az érkezônek, a vendégnek, a
templomba igyekvônek. Hány idôs
embert tart vissza a rossz út, a síkos járda?
A következô hótolási mozdulatra eszembe
jut: Nem elég kifinomítani a göröngyös
gondolatokat, vázlatrendbe egyengetni a
toluló mondanivalót. Nem elég a szószéki
megformálás, hogy zökkenômentes le-
gyen a megértés. Az utat is el kell készí-
teni. Az igehirdetés lényegében útegyen-
getés. Tehát én most így, lapáttal a kezem-
ben is igét hirdetek. Ne feledjük, a
munkát a Szentlélek végzi az evangélium
által. Én elmondom a gondosan
elkészített beszédet, de a megtérést nem
én munkálom. Én elhányom a havat,
elkészítem a járdát, de ki indítja útra tem-
plomba járót?

Kimelegszem. Jól esik a mozgás. Észre-
veszem, hogy a lapátolás ritmusa és a ben-
nem fölötlô gondolatok szinkronba kerül-
nek. Ekkor a hólapátolás tompa, halk
huppanásait fülsüketítô zajjal szakítja
meg a kezembe lévô lapát. Kôbe akadt. A
„lapát-beharangozás” másodpercekig
ping-pongozik a lakótelep házainak falán.
Hangjára pár fekete, „lutherkabátos” ma-

dár jelenik meg, és megjegyzésekkel illeti
fáradozásomat. – Kár! – Kár! – Meg akar-
nak gyôzni, hogy kár ezt csinálni, mert
újból esik majd a hó, – meg: egyébként is,
majd elolvad! – meg: ki fog ilyen hideg-
ben templomba jönni? Kár a hûhóért, ki
veszi az ilyen munkát észre? 

Pihenôül fölegyenesedek és némán
válaszolok a varjaknak: Ugyan, mit károg-
tok? Magamra ismerek rajtatok keresztül.
Ti nagyon jól tudjátok, hogy ahol az
ember lapátot vesz a kezébe, vagy szánt,
ott mindig akad valami a számotokra is.
Én is átéltem már, hogy ahol az én Gaz-
dám veszi a kezébe a munkát, ott mindig
jutott bôségesen nekem is. Tudom, csak
arra vártok, hogy odább menjek, és élvez-
zétek a hótól megszabadított talajt a
kapirgálásra! Valljátok már be, hogy most
egy kicsit rám vagytok szorulva! A szent-
ferences tevékenység után tovább kotrom
a havat. 

Az újabb, fülsüketítô lapáthangra egy
függöny lebben a harmadik emeleti abla-
kon. Valaki kinéz. Amikor találkozik tekin-
tetünk, zavartan engedi vissza a függönyt.
Vajon mit gondol a hóhányó papról?
Vajon jár-e valahova templomba? 

A lapát zaj után egy órával már a
harang szavától zeng a lakótelep. Egyszer
meg fogom lesni, hány függöny mozdul
meg hangjára. A vendég lelkész prédikáci-
óját figyelmesen hallgatja a gyülekezet.
Egyengeti az Úr útját, úgy, hogy az Ér-
kezôre irányítja a figyelmet. ô a fontos,
nem az útegyengetô. 

Készítsétek útját! szólt az üzenet ezen a
reggelen varjúnak, függönyös lakónak,
hóhányónak és templompadban ülônek.
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A nevem Deák Bettina, és egy nagy
szeretô családban nôttem fel. Négy
testvérem van, én vagyok a legidôsebb.
Mióta az eszemet tudom templomba járt
a családunk, csecsemô korom óta vittek a
szüleim. Nagyon szerettem a vasárnapi
iskolát, a sok játékot és a közösséget,
majd általános iskolában is jártam hit-
tanórára. A sors úgy hozta, hogy késôbb a
Lónyay Utcai Református Gimnáziumba,
onnan pedig a Károly Gáspár Református
Egyetem Tanítóképzô Fôiskolai karára
kerültem. Ma már tudom, hogy az eddigi
életem állomásai Isten gondviselése
révén lettek válogatva. Mindig is hittem
Istenben és keresztyén embernek gondol-
tam magam, de voltak kétségeim és hul-
lámvölgyeim akárcsak – gondolom – min-
denkinek. Igazából akkor éreztem elôször

a hívó szót, mikor a gyülekezetben kezd-
tem tevékenykedni és a fôiskolán megis-
merkedtem különbözô hátterû emberek-
kel. Ezen emberek közül sokaknak volt
nehéz múltja, de mégis hisznek rendület-
lenül. Nagyon megérintett a hitük, és úgy
érzem, nagyon sokat tanultam, tapasztal-
tam tôlük az életrôl, ezáltal egy teljesen
más világ tárult elém. Azt is megtanultam,
hogy semmi sem történik hiába, bárhová
sodor is az élet, mindennek oka van.
Sosem kapunk Istentôl nagyobb terhet,
mint amit elbírnánk. Így hiszem azt, hogy
Isten olyanra formált és még formál
tovább, hogy a gyermekek számára
megfelelô módon adhassam át tudásom,
és meghatározó, jó élmény legyen szá-
mukra a hittanóra.

9

Tanítvánnyá lenni – Tanítvánnyá tenni

“Tegyetek tanítvánnyá minden népet” -- Mondta az Úr tanítványainak,
mielôtt a mennybe felemeltetett. Gyülekezeti közösségünk nem csupán a

saját lelki közösségünk, hanem egyben eszköze is az Úrnak a tanítván-
nyátételben. A Magvetô legutóbbi, ôszi számában bemutattuk azokat a

szolgálatokat, amelyek gyülekezetünk küldetésének betöltését segítik. A
szolgálatok döntô többsége – Isten dicsôségére – már mûködik

gyülekezetünkben. Szeretnénk, ha A Magvetô hasábjain minden szolgála-
tot vállaló gyülekezeti tagunk röviden bemutatkozna, hogy megismer-

hessük ôket. A bemutatkozások sorát az alábbiakban, a gyermekek között
szolgálókkal kezdjük.

BEMUTATKOZNAK 
GYÜLEKEZETÜNK SZOLGÁLÓI

Deák Bettina
hittantanár

A csömöri és a nagytarcsai általános iskolákban Deák Bettina végzi a református hitoktatást. (A szerk.)
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Nagy Réka vagyok, 7 éve végzek zenei
szolgálatot a gyülekezetben, 5 éve a gyer-
mek-istentiszteleteken is szolgálok. Ele-
inte nyári táborok során, majd késôbb az
évközi alkalmakon is foglalkoztam a gyer-
mekekkel, ill. közremûködtem a zenei
alkalmak, dicsôítések során (furulyával,
hegedûvel). Pedagógusként – nem csak a
munkám során – hanem a magánéletben,
személyes hitéletemben is fontosnak tar-
tom, hogy a talentumot, tehetséget, mel-
lyel az Úr megáldott, kibontakoztassam,
kamatoztassam Isten dicsôségére. Fontos-
nak tartom a cselekvô hit megjelenését, a
személyes példamutatást, mellyel köz-
vetlenül és közvetve hirdetem az evangé-
liumot, kicsiknek-nagyoknak egyaránt.
Úgy gondolom, hogy a gyermekek között
végzett szolgálat áldásos és fontos dolog,
mindig kapok hozzá erôt, vezetést, útmu-
tatást az Úrtól. Anyai ágon pedagógus
családból származom, férjem és családja
csömöri, három (kamasz) gyermekem
van. Mindhárman ebben a gyülekezetben

keresztelkedtek, lányom konfirmált is, a
gyülekezet aktív tagja.A civil életben jelen-
leg német nemzetiségi óvodapedagó-
gusként dolgozom a helyi óvodában. A
munkám egyben a hivatásom is; hétvé-
geken, szünetekben is sokat és szívesen
foglalkozom a gyermekekkel. Korábban
pedagógiai, ill.. gyógypedagógiai asszisz-

Nagy Réka
Óvónô

Gordán Erzsébet vagyok, Isten kegyel-
mébôl négy gyermek édesanyja. Csalá-
dommal Csömörön lakunk immár 13 éve.

Az Úr 11 éve szólított meg és hívott el,
azóta végzek szolgálatot a gyerekek között.
Többször is megerôsített igéjével, hogy ezt
a szolgálatot jelölte ki nekem. A hivatásom-
ban is hasonló szolgálatot végzek; diákokat
tanítok egy középiskolában.

Mindig nagy örömmel és várakozással
tölt el a vasárnapi iskolára készülés.
Fontosnak tartom, hogy az énekek és a
kötetlen foglalkozások mellett a gyerekek
a Bibliából felolvasott történeteket hallgas-
sanak, és ehhez hozzászóljanak. Nagyon
nyitottak a beszélgetésre. Sokszor ôk
vezetnek rá engem is mély gondolatokra.

Áldást, Békességet!

Tanítvánnyá lenni – Tanítvánnyá tenni

10

Gordán Erzsébet
Tanár
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tensként dolgoztam különbözô, mégis ha-
sonló területeken; korai fejlesztôben: kis-
gyermekek, koraszülöttek rehabilitáció-
jában, tanulási-, magatartási- vagy részké-
pesség zavarral küzdô gyermekek fejlesz-
tésében, megváltozott fejlôdésmenetû,
megkésett beszéd- vagy mozgásfejlôdésû
gyermekekkel. Több évig foglalkoztam
specifikusan autista kisgyermekek neve-
lésével-fejlesztésével, Down- szindrómá-
sokkal. Ez elôtt – sérült, ill. halmozottan
sérült – fiatalok védômunkahelyén, reha-
bilitációs központjában dolgoztam, vala-
mint vegyes életkorú egészséges és sérült
gyermekekbôl álló óvodai csoportot
vezettem.Életem meghatározó igéje:

Ézsaiás 43,1-3 “...Ne félj, mert megváltot-
talak, neveden szólítottalak, enyém
vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok,
és ha folyókon, azok nem sodornak el.
Ha tûzben jársz, nem perzselôdsz meg, a
láng nem éget meg. Mert én, az Úr,
vagyok a te Istened...”

Úgy gondolom, hogy a jövô (és a jelen)
szempontjából nagyon fontos a lelkileg
egészséges fiatal nemzedék nevelése, fel-
nevelése, egyértelmû, példaértékû irány-
mutatás, értékközvetítés, tiszta lelki táp-
lálék nyújtása, a gyülekezet gyarapodása
és élô hitben járása, az evangélium hirde-
tése, annak megélése, cselekvô, tevékeny,
tenni akaró (hit)testvérekkel.

11

Tanítvánnyá lenni – Tanítvánnyá tenni

Ki is vagyok én valójában?!  Mûvész,
tanár,  híres ember felesége, nagycsaládos
édesanya?! Elsôsorban GYERMEK – Jézus
Kriszus gyermeke!

Hitetlen családban nôttem fel, mégis
elsô gyermekem keresztelôjekor mélyen
belém ivódott az Istennek tett fogadalom,
miszerint keresztény módon neveltetem

és nevelem gyermekem.  Az elsô élmé-
nyem, amikor lányomat templomba vit-
tem, hogy alig vártam, a lelkész bemond-
ja: – a követketô ének után a gyerekek
menjenek ki  a  gyermekistentiszteletre.
Hónapokig én is boldogan, gyerek-nyel-
ven tanultam Isten Igéjét. Amikor a
lelkészasszony mondta,hogy  a lányom
már beszokott,  maradjak bent a felnôtt
istentiszteleten, nagy riadalom fogott el,
hiszen abból egy szót sem értettem…
Teltek az évek, míg közben kitudódott,
pedagógus vagyok, sôt klasszikus gitár-
mûvész. Elôször csak alkalmi segítséget
kért a lelkészasszony az ifjúsági dalok
gitár kíséretére, majd rendszeres gyerek-
istentiszteleti szolgálónak is  beosztott.
Ekkortájt, 2006-ban szövetséget kötöttem
az Úr Istennel, konfirmáltam. Kapott
Igém meghatározza az életemet: “Har-
cold meg a hit nemes harcát, ragadd
meg az örök életet, amelyre elhívattál.. „
(1Tim.6.12) Bár az Úr  harcosnak hívott
el,  ami csak akkor ér véget, amikor elfog-
laljuk az ô általa elkészített hajlékunkat,
mégis jelen napjaimat az a minden értel-
met felülmúló békesség tölti ki, amely
Krisztustól van… dicsôség Neki!

Solymári Tímea
gitármûvész
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A nevem dr. Vermes Péter Ivánné, a
gyermekeknek Ria néni. 59 éves vagyok,
egy gyermek édesanyja és a férjem révén
hat (hamarosan hét) gyermek nagymamá-
ja. Idén ünnepeljük a 30. házassági évfor-
dulónkat. Csömörre 1999. karácsonya
elôtt költöztünk férjemmel és kislá-
nyunkkal. 

Az elsô gyülekezetem 2001-tôl a
Pasaréti református gyülekezet volt. Ott,
még az elején, egy úrvacsorai fogadalom-
tételem különösen emlékezetes maradt
számomra, mert szíven ütött az utolsó
kérdés: – Ígéritek-e, hogy hálából oda-
szánjátok magatokat élô, szent és Isten-
nek kedves áldozatul? Hú – gondoltam,
ezt itt nagyon komolyan veszik! Ígérem és
fogadom – hangzott az eltökélt szándé-
kom. Sok éve volt ez, de Isten nem felejt-
kezett el róla. Az istentiszteleteken kívül
10 évig részt vehettem a Cseri Kálmán
vezette bibliamagyarázati tanfolyamon is.
Évekkel késôbb onnan hívtak el barátaim
és lelkipásztorunk az újonnan alakult
csömöri református gyülekezetbe gyer-
mek-istentiszteleti szolgálatra.

Lelki életemben a nagy fordulat 2001-
ben, 45 éves koromban történt, ekkor
tértem meg. A következô évben Pécelen
egy VISZ-es, a gyermekek közötti evange-
lizációra tanító alapfokú tanfolyamon
megdöbbenve olvastam fel egy igét, ami
rám nehezedett. Tudtam, hogy nekem
szól, de nem értettem, hogy szólhat pont
nekem ez a súlyos feladat: „Gyûjtsd össze
a népet, a férfiakat, nôket és gyerme-
keket, meg a lakóhelyeiden élô jövevé-
nyeket, hogy hallgassák és tanulják meg,
és féljék Isteneteket, az Urat, megtartván
és teljesítvén ennek a törvénynek vala-
mennyi igéjét.” (V. Mózes 31,12) Innen
kezdôdött a gyermekek közötti szolgálat-
ra való elhívásom. Ez egybeesett azzal,
hogy közben pályát is módosítottam. A
gazdasági életbôl áttértem a pedagógus
pályára. Ezután Örömhír Klubokat, Ka-

rácsonyi és Húsvéti Klubokat, nyári 5 Na-
pos Klubokat kezdtem szervezni Buda-
pesten és Csömörön, valamint Kerepesen
egy cigánytelepen. Ezeken a gyermekek
nyelvén tolmácsoljuk Isten igéjét, meg-
térésre hívását.

2012 februárjában egy esti bibliaórán
lelkipásztorunk az ott lévô gyermek-isten-
tiszteleten szolgálók felé a következô fel-
szólítást tette: Fiatalok! Jelentkezzetek
hittanoktatónak! Én, mint 56 éves „fiatal”
egyáltalán nem vágytam egy következô
fôiskolára, de a gyerekeknek Istenrôl be-
szélni, igen. Engedetlen sem akartam
lenni Istennek, ezért jelet kértem tôle,
mint Gedeon. Számomra egyértelmû zöld
utat kaptam. Arra gondoltam, ez nekem
most olyan, mintha éjszaka egy repülô-
géprôl ejtôernyôvel ugornék ki a sötétbe:
nem tudom, hol landolok, de azt tudom,
hogy az ejtôernyô megtart. Nem tudtam,
hogy milyen feladatot bíz rám jó Atyám,
de azt tudtam, hogy az ô kezében bizton-
ságban vagyok. Három év múlva minden

Vermes Péter
Ivánné – Ria
hittantanár

12

Tanítvánnyá lenni – Tanítvánnyá tenni
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vizsgámat elsôre letéve fejeztem be a
tanulmányaimat (a szakdolgozat lead-
ásához családi okok miatt halasztást
kértem, ez még 2016 tavasszal esedékes).
Az énekléssel komoly problémáim vol-
tak/vannak, ami a tanítóképzô fôiskolán
az egyik fôtantárgy, de jó Atyám gondos-

kodott rólam. Ebben is, mint mindenben,
úgy kaptam segítséget, hogy azt nyilván-
valóan ember jobban meg nem tudta
volna szervezni. Így lettem Isten aka-
ratából 2015 szeptemberétôl hitoktató,
két budapesti VI. kerületi általános
iskolában.

A magvetés 1974-ben Makón történt.
Kilenc-tíz éves lehettem akkor, amikor
elôször hallottam a Megváltó történetét.
Iskola után siettem Irma nénihez, az ôsz
hajú, Indiából hazatért szomszéd néni-
hez, hogy megtudhassam a teljes igazsá-
got Jézus Krisztusról. 

Annyira átjárta szívemet az így megis-
mert Jézus, hogy a padlásfeljáróban
üldögélve magányosan zokogtam a szelíd-
sége és jósága ellenére átélt szörnyû
szenvedései miatt. Ma is jól emlékszem,
hogy lelki fájdalmam egyedüli oka Jézus
szenvedése és kereszthalála volt. 

Az évek teltek-múltak, a világ ámulatba
ejtett, de Megváltómat többé nem feled-
tem, mindvégig éreztem az Atya gondo-
skodását. Kétségem sem volt afelôl, hogy
házasságom Isten rendelése, gyermekem
születése a meghallgatott imám, keresz-
telése pedig hálaáldozat a ránk bízott
életért.

Fiatal felnôttként mégis áhítoztam egy
lelki vezetô után, aki csalhatatlanul segíti
földi életemet, vártam a csodát, hogy
valamiképpen belebotlok a nagy tanítóba
(mindeközben templomba jártam és
imádkoztam).

Ma már tudom, hogy az én mesterem
mindvégig velem volt, szeretettel és
hûséggel megvárta, amíg kétséget kizáró
bizonyosságot nyerek arról, hogy az én
tanítóm, szellemi vezetôm Jézus Krisztus

maga, aki az életem vakvágányain is mind-
végig velem volt. Ma már boldog bizo-
nyosság, hogy nem vagyok egyedül, en-
gem a Mester tanít szeretettel.

Hálás szívvel gondolok Bohus Mátyás-
né Irma nénire, aki már túl van a nagy
találkozáson Jézussal.

Magam 15 éve tanítom református kis-
testvéreimet Csömörön a vasárnapi gyer-
mek istentiszteletek áldott alkalmain,
mert a 397. énekünk felelôsségét magam-
ra veszem:  „Egy lélekért se érjen vádja
téged, Hogy temiattad nem látta meg ôt.
Légy örömmondó békekövet, hirdesd a
Szabadító elközelgetett!”

Dr. Vincze Anett
Tanár
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A nyugalmazott lelkipásztorok és lel-
készcsaládtagok vasárnapján, 2015. ok-
tóber 4-én ünnepi Istentisztelet keretében
köszöntötte Esztergály Elôd lelkipász-
torunk az érintetteket. Az ige: „Az Úr, a mi
Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat,
a te Istenedet teljes szívedbôl, teljes
lelkedbôl és teljes elmédbôl és teljes erôd-
bôl. Ez az elsô parancsolat. A második
pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebará-
todat, mint magadat. Nincs más  ezeknél
nagyobb parancsolat.” (Mk 12,28-34)

Az Istentisztelet zárásaként került sor
az ünnepi aktusra. A lelkipásztor név
szerint szólította azt a 22 gyülekezeti
tagunkat, akikrôl sikerült kiderítenie,
hogy az ünnepeltek körébe tartoznak.
Kérte, hogy fáradjanak ki az Úrasztalához,
ahol kedves szavakkal és Igéskártyával kö-
szöntötte a közülük jelenlévôket. Külön
köszöntötte Nagy Gyula nyugalmazott lel-
kipásztort és kedves feleségét, Muci nénit.
Az ünnepeltek nevében Gyula bátyánk
kért szót és lélekig hatoló, bölcs szavakkal
köszönte meg a kedves gesztust, az

ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÉS
MEGEMLÉKEZÉS

Ôszi emlékek

14
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ünneplést. Az Igéskártyák átadása alatt a
gyülekezet a 134. Zsoltár 3. versét éne-
kelte.

A kártyán olvasható szöveg: „...irgal-
masan bánok ezer nemzedéken át
azokkal, akik szeretnek engem és meg-
tartják parancsolataimat.” (2 Móz. 20,6)

Az Istentisztelet után átvonultunk a
magyar nép lelki megújulásáért állított
emlékmûvünkhöz, ahol röviden megem-
lékeztünk az Aradon kivégzett 13 vér-
tanúról. Pintér Édua presbiter testvérünk
elôadásában meghallgattuk Ady Endre,

Október 6. címû versét. A megemlékezés
koszorúját vitéz Mikecz András presbiter
és vitéz dr. Vass Zoltán gondnok helyettes
helyezte el. A Szózat eléneklése után
lelkipásztorunk áldásával ért véget az
ünnepség.

Köszönetet mondunk a szolgáló gyü-
lekezeti tagjainknak, akik erre az alkalom-
ra gyönyörûen rendbe tették és feldí-
szítették az emlékmû környékét. Isten
áldását kérjük életükre.

V.Z.

Ôszi emlékek
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ÍR LELKIPÁSZTOR
SZOLGÁLT KÖZÖTTÜNK

Emlékezetes Istentiszteleti alkalmon vet-
tünk részt 2015. október 18-án. Gyülekeze-

tünk életében elsô alkalommal fordult elô,
hogy külföldi lelkész, William McCully, ír
presbiteriánus lelkipásztor hirdette az igét,
aki konferenciára érkezett Budapestre Bel-
fastból, ahol mintegy 250-300 családot szám-
láló gyülekezetben végzi szolgálatát. A szép
számmal megjelenô gyülekezetünknek lelki-
pásztorunk, Esztergály Elôd mutatta be a
vendéget, aki elmondta, hogy ápolónô fele-
ségével 5 leánygyermek /2-18 évesek/ boldog
szülei. A szinkrontolmácsolással Gerhardt
Fanni testvérünk szolgált.

Az igeverseket elôször lelkészünk, majd
vendégünk angol nyelven olvasta föl (textus:
1Kor 9,19-27). A prédikációban beszélt az ír
egyház életében a II. világháború után ki-
alakult sajnálatos helyzetrôl, a gyülekezeti
tagok megfogyatkozásának okairól, aránya-
iról, a jelenlegi helyzetrôl. Prédikációjának
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vezérfonala: az egyház számára a jelen sze-
kularizált világunkban az a kihívás, hogyan
viszonyuljon környezetéhez, ahhoz a kultú-
rához, ami a kereszténységet érthetetlennek
tartja. Hangsúlyozta, nem szabad az adott
kultúrkör adottságait figyelmen kívül hagy-
ni, mindenképpen ahhoz igazodva kell
végeznünk a munkát.

Tevékenységünk alapja a biblia. Erre a ház
példáját említette: egy épület külsô megje-
lenését, a környezetbe illeszkedését a falak és
a tetô határozzák meg. Különbözô anyagokat
használhatunk, de az alapnak, ami nem lát-
szik, szilárdnak kell lennie, különben a ház
megrogy. Az alap a bûnrôl, a megváltásról, a
Szentháromságról, az imádkozásról szól. A
falak és a tetô azt jelképezik, ahogy hitünket
megéljük. Ez nem lehet kirívó a környeze-
tünkbôl. A jó evangéliumi kommunikáció
összeköti a Bibliát a mai modern világgal. Ez
a folyamat kétirányú és állandó, ahogy a híd
összeköti a két partot, szemben a csónakkal,
ami elindul és kiköt.

Arra, hogy hogyan jussunk el az emberek
szívéhez, az út építését akadályozó szikla eltá-
volításának módját hozta példaként. Elôbb a
szikla belsejébe /az emberek szívéhez/ kell
fúrnunk, majd elhelyezni a robbanó töltetet
/az evangélium szavait/. Ha nem így robban-
tjuk fel a sziklát, kudarcot vallunk.

A csömöri Istentisztelet után a nagytar-
csai gyülekezetben szolgált vendégünk, ahol

megismételte prédikációját. A délelôtt zárá-
saként a kistarcsai Nosztalgia Étteremben tar-
tottuk szeretetvendégségünket, amelyen a
presbiterek és szolgálók szép számmal vettek
részt. Kellemes beszélgetés során vendégünk
a feltett kérdésekre szívesen válaszolt. Felme-
rült a testvérgyülekezeti kapcsolat megte-
remtésének ötlete is. Ebéd után vissza-
tértünk Csömörre, ahol bemutattuk telkün-
ket, emlékmûvünket és a Gloria Victis emlék-
mûvet.

Reméljük, a Tiszteletes úr kellemes emlé-
kekkel tér haza. Köszönjük Fanninak a
kifogástalan tolmácsolást.

Dr. Vass Zoltán

16

Ôszi emlékek

2015 karÆcsony.qxd  2015. 12. 17.  14:56  Page 16



Karácsonyi alkalmaink

17

ELÔTTÜNK ÁLLÓ KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

December 18-án, a jótékonysági koncert után (20h) gyülekezetünk tagjai számára
szeretetvendégséget szervezünk a gyülekezeti teremben. 

December 20. 900 – Adventi 4 – ünnepi istentisztelet (evangélikus templom).
December 24. 1600 – Szentesti családi istentisztelet (evangélikus templom).
December 25. 900 – Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsorával (evangélikus temp-

lom).
December 26. 900 – Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsorával Rózsa Katalin

kórházlelkész igei szolgálatával (evangélikus templom).
December 26. 1030 – Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsorával Nagytarcsán

(katolikus templom).
December 27. 900 – Évzáró istentisztelet (evangélikus templom).
December 31. 1600 – Óévzáró áhítat (evangélikus templom).
2014. január 1. 1600 – Újévi úrvacsorás ünnepi istentisztelet (evangélikus templom).
Január 3. 900 – Hálaadó istentisztelet – gyülekezetünk szolgálóinak megáldása

(evangélikus templom).
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Gyülekezetünk eddigi megtakarítása: 24.804.000,- Ft.
2015. január-novemberben befolyt adományok: 1.710.000,- Ft
Vagyonunkat tovább növelik azok az ingatlanok, amelyek a templomépítésünkre

lettek felajánlva: egy csömöri külterületi ingatlan (2006. évben), és két darab török-
szentmiklósi külterületi ingatlan (2014. évben). 

CÉLADOMÁNYOK GYÜLEKEZETI 
OTTHONUNK MEGTEREMTÉSÉRE:

Gyülekezeti otthonunk megteremtésére
fordítható és rendelkezésünkre is álló 
saját forrásunk jelenleg:

26.514.000,-

A presbitérium tisztelettel és szeretettel kéri gyülekezetünk tagjait, hogy az elôre elterve-
zett egyházfenntartói járulék összegét ne évente, egy összegben, egyszeri alkalommal, hanem
havi bontásban fizessék be gyülekezetünk számára. Ez a gyakorlat lehetôvé teszi, hogy a
lelkipásztor járandóságát, a rezsiszámlákat és a gyülekezeti élet egyéb kiadásait
gördülékenyen, havonta tudjuk rendezni. Mindez azt jelenti, ha például valaki évi 6000,- Ft-ot
szán erre a célra, annak havonta 500,- Ft-ot kell fizetnie. 

A befizetést négyféle képen lehet megtenni: 

1. Banki átutalással: CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005
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 és
részt vesz gyülekezetünk mûködési költségeinek fedezésében, illetve támogatja a református
missziót településünkön! 

A Z  E G Y H Á Z F E N N T A R T Ó I  J Á R U L É K
M E G F I Z E T É S É N E K  M Ó D J A

ANYAKÖNYVI HÍREK

2015. október – december

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

--------

HALOTTAINK:

Czine István (Csenger, 1943.08.12. – Csömör, 2015.09.24.)
Máthé Margit Gizella sz. Szabó Margit Gizella (Középlak (Erdély), 1937.05.19. –
Csömör, 2015.12.01.)
Kovács Pálné sz. Nagy Ilona (Kunhegyes, 1936.05.29. – Csömör, 2015.12.12.)
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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 mûködé-
sét segítô egyházfenntartói járulékukat személyesen az istentisztelet után, vagy
telefonon egyeztetett idôpontban, vagy banki átutalással tudják befizetni (átutalás
eseténk kérnénk jelezzék annak jogcímét). Gyülekezetünk bankszámlaszáma: 

CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005

ÚJ
ELÉRHETÔSÉGEINK: 

Az ideiglenes Lelkészi Hivatal címe: 2141 Csömör, Széchényi u. 111. 
Internetes elérhetôsége: www.csoref.hu, hivatal@csoref.hu.
A lelkipásztor elérhetôsége: 06/30-488-8780; esztergalyelod@gmail.com

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

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

RENDSZERES ALKALMAINK A 2016. ÉVBEN
Istentisztelet:

Vasárnap 900–1000. Minden hónap utolsó vasárnapján és az ünnepnapokon úrva-
csorás istentiszteletet tartunk. 
Istentisztelet Nagytarcsán:
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 1030–1130 között a római katolikus templomban.

Úrvacsorás istentisztelet: Karácsony-, Húsvét- és Pünkösd 2. napján.
Gyermek-istentisztelet Csömörön:Vasárnap 900–1000 között a gyülekezeti teremben.
Bibliaóra*: minden kedden, 830–1000.
Hitmélyítô bibliakör: minden csütörtökön 1730–1900-ig.
Szolgálók bibliaórája*: minden hónap 2. keddjén, 1800–1930.
Konfirmációi elôkészítô*: szerda 1700–1800.
Ifjúsági alkalom*: elôzetesen egyeztetett idôpontokban tartjuk.
Presbiteri ülés*: minden hónap utolsó keddjén, 1800–2000.
Iskolai hittan:

- Mátyás Király Általános Iskola: hétfô és szerda délelôtt;
- Blaskovits Oszkár Általános Iskola: csütörtök és péntek délelôtt.

Óvodai hittan:
- Csillagszem Óvoda (Nagytarcsa): kedd 800 – 830;
- Laki sarki csoport (Csömör): szerda 1530 – 1600;
- Kacsó utcai csoport (Csömör): szerda 1610 – 1640.

* Az alkalmat az ideiglenes lelkészi hivatalban tartjuk: 2141 Csömör, Széchenyi u. 111.

A LELKÉSZI HIVATAL ÚJ CÍMRE KÖLTÖZÖTT!
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