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“Most hát, fiam, az Úr legyen veled, hogy sikeresen fölépíthesd Istenednek, az
Úrnak a házát, ahogyan kijelentette rólad. Adjon neked az Úr értelmet és bölcses-
séget, amikor Izráel fölé rendel, hogy megtartsd Istenednek, az Úrnak a törvényét!
Akkor jársz sikerrel, ha megtartod és végrehajtod azokat a rendelkezéseket és
törvényeket, amelyeket az Úr Mózes által parancsolt Izráelnek. Légy erôs és bátor,
ne félj, és ne rettegj! Látod, én nagy fáradsággal szereztem az Úr házához százezer
talentum aranyat, egymillió talentum ezüstöt; a rezet és vasat már meg sem lehet
mérni, olyan sok van. Épületfát és követ is szereztem; te gyarapítsd ezeket! Bôven
van munkásod: kôfejtô, kôfaragó és ács meg számos, egyéb munkához értô mester.
Az aranynak, az ezüstnek, a réznek és a vasnak se szeri, se száma. Láss munkához,
az Úr legyen veled! Izráel összes fôemberének pedig megparancsolta Dávid, hogy
segítsenek a fiának, Salamonnak: Bizony, veletek volt Istenetek, az Úr, és nyugal-
mat adott nektek mindenfelôl! Mert kezembe adta az ország lakóit, és meghódolt
az ország az Úr elôtt és az ô népe elôtt. Most azért keressétek szívvel-lélekkel
Isteneteket, az Urat! Lássatok hozzá, és építsétek föl Istennek, az Úrnak a szenté-
lyét, hogy bevihessétek az Úr szövetségládáját és az Isten szentélyének az edényeit
abba a templomba, amely az Úr nevének tiszteletére épül.” (1Krón 22,11-19) 

...keressétek
szívvel-lélekkel.
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K Ö S Z Ö N T J Ü K  O LV A S Ó I N K A T !
„Az Úr nevének tiszteletére épül” a

templom – olvashatjuk Isten igéjét a
Krónikák elsô könyvének 22. fejezetébôl
(címlap). Vagy csak épülni fog? Talán ez a
helyesebb kifejezés, hiszen Dávid király
még a trónon van, és az Úr akarata az volt,
hogy ne ô, hanem fia Salamon építse föl
azt. Olvasva az igét mégis az az érzése
támad az embernek, mintha az építkezés
már megkezdôdött volna, és nem is
tévedünk. Bár az alapkô még nincs elhe-
lyezve, és a nyersanyagok is csak halom-
ban állnak (14), de a lelki építkezés már
elkezdôdött. Ez nem olyan látványos,
mint amikor téglákat raknak egymásra, és
egyszer csak elkészül a fal, mégis az egyik
legfontosabb része az egésznek.

Nem sok van már hátra, hogy Izrael
népe hozzáfogjon a templomépítéshez.
Dávid király áldásos uralkodásának
köszönhetôen összeállt a pénz, a nyers-
anyag, és már csak az Istentôl elrendelt
kezdés idôpontja hiányzik. Úgy is mond-
hatjuk, hogy a választott nép a rajtvona-
lon áll, és csak a sípszót várja, hogy neki-
iramodjon. Ahhoz, hogy ez a futás ne
hiábavaló legyen, szükség van a megelôzô
lelki felkészülésre, a lelki építkezésre.
Dávid a két legfontosabb tanítást helyezi
fia, Salamon szívére: a hitet és a cse-
lekedeteket. Azt mondja Dávid: „Akkor
jársz sikerrel, ha megtartod és végrehaj-
tod...” Isten parancsolatát (13). 

Az évezredek távolából most hozzánk
szól az ige. Gyülekezeti otthonunk megte-
remtésének rajtvonalán állunk mi is.
Ahhoz azonban, hogy küldetésünket siker
koronázza, elengedhetetlen az a fajta lelki
felkészülés és építkezés, amelyre egykor
Dávid is tanította fiát. Az alapige rámutat
arra, hogy a siker kulcsa az, ha megtartjuk
és végrehajtjuk Isten parancsolatát. Más
szavakkal fogalmazva a hit és a cselekede-
tek kettôse segít célunk elérésében.

Megtartani Isten parancsolatát azt
jelenti, hogy hû maradok teremtô Atyám-
hoz, és megtartom azt a hitet, amelyre
Jézus Krisztus választott ki és hívott el
bennünket. Nem könnyû feladat ez, külö-
nösen egy olyan kísértésekkel teli világ-

ban, mint amely korunkat jellemzi.
Annyira kitágult már ez a világ és annyira
sokszínû lett az életünk, hogy az a tiszta
hit, amelyre Jézus mutatott példát, egyre
inkább felhígul és elszakad gyökereitôl.
Nem véletlenül mondták egykor reformá-
tor eleink, hogy az egyháznak újra és újra
meg kell újulni. Bizonyos rendszeres-
séggel a hitünket a Szentírás mérlegére
kell helyezni, mert óhatatlanul megfer-
tôzôdik emberi gyarlóságokkal, amelyek
erôtlenné teszik azt. 

Különös jelentôsége van napjainkban
annak, hogy lelkünket a Szentírás tükré-
ben megtisztítsuk és hitünkben megerô-
södjünk. Nemzetünk és vele együtt Euró-
pa egy soha nem tapasztalt próbatétel
alatt áll a hatalmas méreteket öltött
bevándorlási hullám miatt. A vészcsengô
nem azért szól, mert félnénk a muzul-
mánoktól. Nem félünk hiszen ôk is
ugyanolyan bûnös, gyarló, megváltásra
szoruló emberek mint mi. A vészcsengô
azért szól, mert Európa, és sajnos – ki kell
mondani – Magyarország is engedte, hogy
a keresztyén hit erejét vesztett legyen.
Engedte, hogy a fogyasztói szemlélet, a
kizsákmányolás, a haszonszerzés nagyobb
szerepet játsszon az emberek életében,
mint Istennel való kapcsolatuk ápolása,
ami kiszolgáltatottá és sebezhetôvé tette a
népeket. 

Nemcsak a templomépítésünk függ
attól, hogy hitben mennyire tudunk hûek
maradni Krisztushoz, hanem az életünk
is. Meg kell újítani hitünket, meg kell
erôsödnünk a Krisztusban, hogy legyen
jövônk.  A gyermekeink és az unokáink
számára is tovább kell adni a krisztusi
hitet, mert úgy tûnik, nekik még nagyobb
próbatételeket kell majd kiállniuk. 

Nemcsak nekünk, templomépítõ gyü-
lekezetnek, hanem az egész magyar nem-
zetnek a legfontosabb feladata most: a
krisztusi hitben megerôsödni és ahhoz
hûnek maradni.

Dávid király a siker másik fontos
feltételeként a hitbôl fakadó cselekede-
teket említi: nemcsak megtartani, hanem
végrehajtani is kell Isten parancsolatait.
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Salamon küldetése, hogy felépítse Isten
templomát, és ezért Dávid király buzdítja:
„Lássatok hozzá, és építsétek föl Isten-
nek, az Úrnak a szentélyét...” (19) – tegye
meg azt, amit Isten elvár tôle, amihez ta-
lentumot kapott.

Az Úr kegyelmébôl mi lehetünk az a
generáció, amelyik hozzáfoghat Isten
templomának építéséhez itt Csömörön.
Ahogy Salamon életében, úgy a mi
életünkben is feltétel nélküli engedelmes-
ségre van szükség a nem mindennapi kül-
detés teljesítéséhez. 

Nem a lelkész építi a templomot, nem
is a presbitérium, hanem valamennyien,
akik Krisztushoz tartozónak érezzük
magunkat. Ahogyan az igébôl kitûnik,  a
tényleges építkezést meg kell elôzze a
lelki épülésünk, amely a cselekvô hit által
válik teljessé (Jak 2,22).

Isten parancsainak való engedelmes-
ség azt jelenti, hogy megteszem mindazt,
amit Isten elvár tôlem, amihez tehetséget,
képességet, erôt kaptam. Gyülekezeti
otthonunk megteremtésének sikere azon
is múlik, hogy teljessé tudjuk-e tenni
hitünket cselekedeteink által. Ez elsôsor-
ban a hiteles keresztyéni magatartást, a
krisztusi példa felmutatását jelenti a min-
dennapi életben. Másrészt viszont aktív
gyülekezeti szolgálatot is jelent. Isten
templomát úgy építjük, hogy közben az ô
dicsôségére végzett szolgálatunkkal épít-
jük magát az egyházat. Isten iránti hálával
tehetek bizonyságot arról, hogy gyüleke-
zetünkbôl már több mint negyvenen vál-
lalnak rendszeresen szolgálatot, mellyel
hitük mellett közösségünket is erôsítik, és
egyúttal példát is mutatnak. 

Az elmúlt öt év tapasztalatai lehetôvé
tették, hogy rendszerezzük és átláthatóan
összeírjuk azokat a szolgálati lehetôsége-
ket, melyekben gyülekezetünk tagjai részt

vállalhatnak (7. oldal). Ez az összeírás
azonban nem egy végleges, lezárt lista.
Gyülekezetünk élô organizmus, ezért
újabb és újabb feladatok és kihívások vár-
nak ránk, amelyek tovább bôvíthetik, vagy
éppen szûkíthetik a szolgálatok körét. Az
ige szavaival mindenkit buzdítunk: „Le-
gyetek az igének cselekvôi, ne csupán
hallgatói...” (Jak 1,22) 

Dávid király bár fizikailag nem épít-
hette föl a templomot, de mégis úgy be-
szél errôl a nem mindennapi feladatról,
mint ami már elkezdôdött. A lelki felké-
szülés és építkezés nemcsak az ifjú Sala-
mon, hanem a mi esetünkben is megelôzi
a falak felhúzását. Sikerünk kulcsa nem
a kômûves tudásában, nem is falak
tartóerejében vagy éppen a rendel-
kezésünkre álló anyagi javakban van,
hanem abban, ahogyan Krisztus pél-
dáját követve megôrizzük a tiszta hi-
tet, amelyet cselekedeteinkkel te-
szünk teljessé. 

A Magvetô 2015. évi ôszi számát azzal
az örömüzenettel indíthatom útjára, hogy
gyülekezeti otthonunk és a parókia enge-
délyeztetési tervei elkészültek. A szüksé-
ges hatósági engedélyekre, és ezáltal az
építkezés megkezdésére ugyan még vár-
nunk kell (hivatalosan hatvan nap a ter-
vek elbírálása), de ez az idôszak mégsem
hiábavaló, mert lelkünk felkészülését,
építését szolgálja. Tegyünk meg minden
tôlünk telhetôt azért, hogy Krisztus
példáját követve cselekedeteink által tel-
jesé legyen a hitünk. 

Testvéri szeretettel:
Esztergály Elôd Gábor

lelkipásztor
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“Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt
kérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a

világ végének?ézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket!
Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! – és

sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket.
Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert

nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek
mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatás-

ra, megölnek benneteket, és gyûlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan
eltántorodnak, elárulják és meggyûlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat

megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a
szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát

pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.
Amikor tehát meglátjátok, hogy “a pusztító utálatosság” ott áll a szent helyen – errôl
beszélt Dániel próféta, aki olvassa, értse meg! -,akkor azok, akik Júdeában lesznek,

meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit,
és aki a mezôn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felsôruháját. Jaj a terhes és a szop-
tató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem

szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a
világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidíttetnének meg azok a
napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidíttet-

nek azok a napok.” (Mt 24,3-22)

MIT HOZ A
JÖVÔ?

MI
VÁRHATÓ?

Nincs olyan ember ma Európában, sôt
az egész világon sem, akit ne érdekel-
nének és ne tartanának feszültségben
ilyen és ezekhez hasonló kérdések. Sze-
retnénk tudni, hogy mi lesz? Mi lesz ve-
lünk? Mi lesz a gyermekeinkkel, az uno-
káinkkal, nemzetünkkel, Európával és az
egész világgal? Azt érzékeljük, hogy a hala-
dás felgyorsult korában élünk, a tudo-
mány és a technika a csúcson van. De kö-
zös tapasztalatunk az is, hogy mennyire
változik a tudomány és technika ered-
ménye, a filozófiai rendszerek álláspont-
ja. Ami még tegnap új volt és hitelesnek
tûnt, holnapra elavult lesz, érvényét

veszti. Világnézetek jönnek és mennek, a
tegnapit felváltja a mai, a mait fel fogja
váltani a holnapi. Minden mozgásban
van. Nyugtalanok az emberek. Az eszmék
és vallási tanítások miatt polgárháborúk
dúlnak. Sokan menekülnek, mert elveszí-
tették otthonukat, nincs biztonságban az
életük. Azt várják, hogy mégis holnap
szebb lesz, mint amilyen tegnap volt és
jobb lesz, mint amilyen ma. Azt várják,
hogy egy békés, civilizált országban egyre
jobb, egyre szebb, egyre boldogabb lesz
az életük. 

Mi, keresztyének, akik megismerhettük
a Szabadítót, azt várjuk, aki által az eljö-
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vendô világ, az Isten országának az erôi
már mûködnek, és egyre jobban érvénye-
sülni fognak a földön. Hiszen Jézus
Krisztus, Isten Fia kereszthalála által
legyôzte a bûn, a rontás hatalmát, a sötét-
ség erôit, a hazugság atyját, a Gonoszt, az
Isten és az ember igazi ellenségét. De
még csak azt látjuk, hogy emberek ezrei,
tízezrei elhagyják országukat, otthonukat,
és menekülnek gyermekeikkel együtt, vál-
lalva minden kockázatot, viszontagságot.
Azt is láthatjuk, hogy mennyire igaz Isten
Igéje: minden rossznak gyökere a pénz
szerelme. A menekültek vámszedôi, az
embercsempészek százai, a könnyû és
gyors meggazdagodás reményében,
felkeltik sokakban a vágyakat, az illúzi-
ókat, hogy az ô „segítségükkel” megvaló-
sulhatnak álmaik, nyugaton. Csak dobják
el irataikat és mondják azt, hogy ôk
szírek, mert Európa vár és befogad min-
den szír menekült családot. De már sok
ezren, akik hiszékenyen elindultak a jobb
élet reményében Európa felé, a tengeren
vesztették el életüket az embercsem-
pészek túlterhelt gumicsónakjaiban,
rozoga hajóiban, vagy a közutakon a
túlzsúfolt, levegôtlen autókban, fur-
gonokban. Van-e megoldás, van-e válasz a
bennünk kavargó sok-sok kérdésre a sok
csalódás, csüggedés és félelem közepette?
Ki tudna hiteles választ adni kérdé-
seinkre? 

Én hiszem, hogy egyedül Isten Fia,
Jézus Krisztus. Isten, az egész világ és
minden ember Teremtôje, Neki adott át
minden hatalmat. Isten úgy szerette ezt a
világot, hogy egyszülött Fiát adta értünk,
hogy bízzuk reá az életünket, minden
gondunkat, mert aki hisz ôbenne, nem
veszhet el, hanem örök élete lesz. Akik
hittel Rá bízzák magukat, nem csalódhat-
nak, mint azok, akik emberekben bíznak.
Jézus mindenkinek mondja a nehéz idôk-
ben, amikor a halálfélelem, a csüggedés
és aggodalom tölti be a bajok között az
ember szívét: Ne félj, csak higgy! Mondja
azoknak, akik már Isten ajándékaként
megkapták a hitet, és mindennap hála-
adás van a szívükben a Megváltó Krisztus
megbocsátó kegyelméért, gondoskodó

szeretetéért. De mondja azoknak is, akik
még nem tudnak hinni és örülni min-
denkor az ô félelmet oszlató szerete-
tének. Ne félj, csak higgy! Így bátorít min-
denkit, hogy az ô nevében megszólíthatja
Istent, és kérheti a hit ajándékát a szív
alázatával, és meg is kaphatja azt. 

Jézus mindenkit hív magához, hogy
megnyugodhassunk. Mi sokszor kétségek
közt vívódunk, mert nem tudjuk, hogy
mit tegyünk. De ilyenkor imádkozhatunk
úgy, mint az énekíró: „Ha a nehéz idôk-
ben elcsügged a szívem, vigasztalást
igédben, Uram, te adj nekem.” (276:2.
vers a ref. énekeskönyvben.) Az utolsó
idôk nehéz napjaira Jézus úgy készít fel
minket, mint a tanítványait, hogy figyel-
meztet: „Vigyázzatok, hogy meg ne té-
vesszen valaki titeket!” (Máté ev. 24,4.)
Mert hamis krisztusok és hamis próféták
állnak majd elô, jeleket és csodákat
tesznek, hogy megtévesszék – ha lehet – a
választottakat is. Ne higgyetek azoknak,
hanem csak legyetek kitartóak mindvégig
a hitben, hogy az értünk meghalt és feltá-
madott Krisztus a mi üdvözítônk. Nem
táplál illúziót senkiben ô. Reális képet tár
elénk is Jézus a jövôrôl, hogy vissza-
jövetele elôtt a nagy megpróbáltatás ideje
jön sok szenvedéssel, de ô megrövidíti a
szenvedések napjait. Mindenkinek fel kell
készülni arra, hogy az emberek közül
sokan egyre önzôbbekké, gátlástalan
pénzsóvárokká, szeretetlenekké válnak.
Pál apostol is arra készíti fel szeretett fiát,
Timóteust, hogy az utolsó idôk ámítói, a
gonosz emberek meg ne tévesszék ôt,
hanem csak maradjon meg abban, amit
tôle tanult, amirôl megbizonyosodott.
Újra és újra vegyük kezünkbe Bibliánkat,
amikor elcsüggedünk, hogy megvigasztal-
hasson minket élô Urunk. (Erôsödô hittel
olvassuk a Máté evangéliuma 24. részét és
Pál apostol Timóteushoz írt második leve-
lébôl a 3. részt.) 

Csömör, 2015. szeptember 13.

Nagy Gyula
ny. református lelkipásztor
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“Tízparancsolat”

1. Kicsi még a kezem, ne várjatok tôlem tökéletest, ha az ágyam vetem, ha rajzolok
vagy labdát dobok! Kicsi még a lábam, kisebbeket lépjetek, hogy ne kelljen szalad-
nom!

2. Az én szemem még nem látta a világot, mint a tietek, hagyjatok kérdezôsködni,
ne bántsatok érte! És ne korlátozzatok, ha nem muszáj!

3. Munka mindig lesz. Én nem sokáig leszek kicsi – szánjatok rám idôt, kérlek!
Mondjátok el, amit errôl a szép világról tudtok, tegyétek ezt szeretettel és készsége-
sen!

4. Még gyöngék az érzékeim, vegyétek észre hamar, hogy mire van szükségem!
Bánjatok velem úgy, ahogy magatoknak elvárnátok!

5. Én Isten különleges ajándéka vagyok. Úgy gondozzatok és neveljetek, ahogy
Isten elvárja tôletek! Ha számonkéritek, amit teszek, világos határvonalat szabjatok,
hogy követni lehessen! És szeretettel fenyítsetek, ha szükséges!

6. A bátorításotokra van szükségem, hogy növekedni tudjak! Ne kritizáljatok, kér-
lek! És ne feledjétek: a tetteimet úgy is meg lehet bírálni, hogy közben a személyemet
nem éri bírálat 

7. Hagyjátok, hogy magam is dönthessek! Engedjétek meg, hogy idônként hibáz-
zam és tanulhassak belôle! Csak így leszek képes majd döntéseket hozni.

8. Ha valamit megcsináltam, ne csináljátok újra! Akkor ugyanis azt érzem, hogy nem
felelek meg az elvárásotoknak! És még ha nehezetekre esik is, próbáljátok meg, hogy
ne hasonlítgassatok mindig a testvéreimhez!

9. Utazzatok el nyugodtan egy hétvégére, ne féltsetek minket! A gyerekeknek is ki
kell kapcsolódniuk a szüleikbôl éppúgy, mint a szülôknek a gyerekekbôl. Egyébként
is, ez nagyszerû lehetôség arra, hogy megmutassátok nekünk, hogy a házasságotok
valami egészen különleges dolog.

10. Vigyetek rendszeresen istentiszteletre és gyermekbibliakörre! Mutassatok jó
példát ebben!

(Dr. K. Leman)

EGY GYERMEK “TÍZPARANCSOLATA” A
SZÜLEI RÉSZÉRE

Istenünk, kérünk,
adj nekünk életet, hogy megláthassuk, amint a gyermekeink megnõnek. 
Adj türelmet, hogy uralkodás nélkül tudjuk ôket tanítani. 
Adj bölcsességet, hogy a tetteink ne terheljék meg ôket elôítéletekkel.
Adj szeretetet, hogy vigyázva mutassuk meg nekik a célt. 
Add áldásodat, hogy az általuk megkezdett utat el tudjuk fogadni.

(Bolíviai imádság)
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BIBLIAÓRA ÉS HITMÉLYÍTÔ BIBLIAKÖR

Célja a hitmélyítés és a teológiai ismeretek bôvítése.

HITTAN

Hitéleti nevelés kötelezô tanterv alapján. A hitoktatók és a lelkipásztor egymással
egyeztetve munkálkodnak a gyermekek hitfejlôdésén és a gyülekezeti életbe való
bevonásukon.

GYEREK-ISTENTISZTELET

A lelkipásztor által összeállított tematika alapján hitéleti alkalom gyermekek
számára, közösen egyeztetett beosztás szerint. Az úrvacsorai alkalmak során rögtön az
istentisztelet elején kezdôdik a rövidített foglalkozás (a gyermekek az úrvacsora vétele
során a templomba visszaérkeznek). A családi istentiszteleteken a gyermekek
szüleikkel együtt vesznek részt, nincs külön gyermek-istentisztelet.

SZOLGÁLATI LEHETÔSÉGEK
GYÜLEKEZETÜNKBEN

Tanítvánnyá lenni – Tanítvánnyá tenni
Isten kegyelmébôl kaptuk elhívásunkat a csömöri gyülekezetünkbe, amely

megújuló lelki erôforrásunk a küzdelmes mindennapokban. Isten egyháza azonban
nem csupán a „lelki feltöltôdés szigete”, hanem élô organizmus, szervezet, amelynek
feladata és küldetése van ebben a világban. Ahogyan Jézus mondja: „Lámpást sem
azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson
mindenkinek a házban.” (Mt 5,15) Ahhoz, hogy gyülekezetünk Isten lámpásaként
világítson ebben a földi sötétségben, személyes áldozatunkra és szolgálatunkra is nagy
szükség van. Jakab apostolnál olvashatjuk: „Legyetek az igének cselekvôi, ne csupán
hallgatói...” (Jak 1,22) és „...a hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.”
(Jak 2,17) Az ige rámutat arra, hogy az Istentôl kapott talentumainkkal sáfárkodnunk
kell ahhoz, hogy betölthessük küldetésünket. 

Pál apostol a korinthusi levélben (1Kor 12,1kk) beszél arról, hogy sokféle küldetés
és szolgálat van, amelyek ugyanabból a Lélekbôl táplálkoznak és ugyanazt a célt szol-
gálják: hirdetni Krisztus evangéliumát és megtérésre hívni az embereket. Egyre
növekvô és egyre aktívabb gyülekezeti életünk szükségessé teszi, hogy a különféle
szolgálatokat hatékonyabban szervezzük meg. Az elmúlt öt év tapasztalatai alapján
sikerült megfogalmazni és rendszerezni a gyülekezeti életünkben jelen lévô szolgála-
tok körét. Mivel gyülekezeti életünk változik, ezért a szolgálatok köre sem végleges. Az
alábbi felsorolás a jelenleg is végezhetô szolgálatokat és a tervezett szolgálatok listáját
tartalmazza.

„...az Emberfia nem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ô

szolgáljon, és életét adja váltságul
sokakért.” (Mt 20,28)
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IFJÚSÁGNEVELÉS

Az Ifi, a konfirmációi elôkészítô, a Konfis-tábor, az Apa-fia kenutúra szervezése és
lebonyolítása.

PRESBITERKÉPZÉSEK

Egyházmegyei, egyházkerületi képzéseken való részvétel szervezése, koordinálása.
Gyülekezeti presbiter-képzések szervezése.

ÚRVACSORA

Az úrvacsorai eszközök tárolása, karbantartása. Az úrvacsorai jegyekre történô fel-
ajánlások kezelése. Az Úr asztalának megterítése, majd leszedése.

IGÉSKÁRTYA-SZOLGÁLAT

A készlet felmérése, üres igés kártyák kiosztása, az elkészültek beszedése, és az
úrvacsorai közösség rendelkezésére bocsátása.

HÁZIGAZDA-SZOLGÁLAT

Az istentiszteletet megelôzôen lehetôleg fél órával korábban érkezik. Feladata az
istentisztelet elôkészületeiben való közremûködés a lelkipásztorral együtt, és az
érkezô hívek köszöntése. Az istentiszteleti rend felügyelete, a templomlátogatók lét-
számának megállapítása (felnôtt, gyermek külön). Az istentiszteletet követôen elbúc-
súzik a hívektô, alkalmanként tájékoztató szórólapokat oszt. Feladata még a persely-
pénz számolása, a perselynapló hitelesítése a pénztáros és a jelenlévô presbiter mel-
lett. Az istentiszteleti tér helyreállítása.

DIAKÓNIA (SZERETETSZOLGÁLAT)
Gyülekezetünk idôs és beteg tagjainak látogatása. Szeretetintézmények látogatásá-

nak megszervezése. Adománygyûjtések megszervezése. A „Látogató-csoportok”
koordinálása, megszervezése. Gyülekezetünk rászorulóinak (özvegyek, betegek,
magányosak, károsultak stb.) nyilvántartása, helyzetük figyelemmel kísérése. (Ezt a
nyilvántartást diszkréten kezeli, és felhasználása csak belsô használatra engedé-
lyezett.) Figyelemmel kíséri az egyház és a település diakóniai programjait, alkalmait,
hogy szükség esetén a gyülekezet tudjon cselekedni. Rendszeresen tájékoztatja a pres-
bitériumot az eltelt idôszak eseményeirôl. 

PÉNZÜGY

Gyülekezetünk Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata alapján egyházközségünk
vagyonát és pénzkészletét kezeli.

EGYHÁZFENNTARTÓI NYILVÁNTARTÁS ÉS BESZEDÉS

Területi beosztás karbantartása. A befizetések alapján történô felhívások elôké-
szítése. Statisztikák készítése.

INGATLAN- ÉS ÉPÍTÉSI ÜGYEK

Az Építési Bizottság koordinálja az egyházközség tulajdonában lévô ingatlanügye-
ket. Döntésre elôkészíti az építkezésekkel kapcsolatos feladatokat a presbitérium
számára, és biztosítja azok zavartalan végrehajtását.

KOSZORÚZÁSOK

Az év elején meghatározott ünnepek és alkalmak szerinti koszorúzás megszer-
vezése, népszerûsítése, a program összeállítása. Az emlékhely karbantartása.
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GYÜLEKEZETI BIBLIA MISSZIÓ (TERVEZETT)
A közösségi Biblia olvasásának megszervezése és koordinálása.

TEMPLOMJÁRAT (TERVEZETT)
Istentiszteletre és egyéb gyülekezeti alkalomra elszállítani gyülekezetünk nehezen

közlekedô tagjait. Az igények felmérése és kezelése. Megszervezni a szállításokat.

KERTÉSZET

Az emlékmû környékének és a lelkészi hivatal kertjének gondozása. Az Úr asztalá-
nak díszítése.

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

A gyülekezet tagjainak születési dátuma alapján a születési naptár karbantartása. A
14 év alatti születésnapjukat ünneplô gyermekek köszöntése egy-egy csokival és igés
kártyával a gyülekezet nevében.

IRATTERJESZTÉS

Negyedévente frissülô iratterjesztésrôl gondoskodik. A honlap és A Magvetô szer-
kesztôi számára eljuttatja a kínálatot és ajánlókat. Év végén végsô összesített elszá-
molást készít.

FOTÓ, VIDEÓ

Elôzetesen egyeztetett beosztás alapján dokumentálja és archiválja az adott
gyülekezeti alkalmat. Az elkészült fényképeket minél hamarabb továbbítja a honlap és
A Magvetô szerkesztôi számára.

MÛSZAKI FELADATOK

Az adott gyülekezeti alkalom mûszaki feltételeinek biztosítása (hangosítás, vetítés,
fény, informatika).

A MAGVETÔ SZERKESZTÉSE

A szerkesztôbizottság állítja össze az újság tartalmát. Az adott írásokat és képeket a
megjelenést követôen a honlap szerkesztôi számára elérhetôvé teszi. A lapzárták
idôpontjait és az éves vezérfonalat a Szerkesztôbizottság az év elején összeállítja.

A MAGVETÔ KÉZBESÍTÉSE

Az adott körzetért felelôs presbiter segítségével az ifjúság – a nyilvános megjelenés
elôtt egy héttel – kézbesíti az aktuális újságot.

HONLAP ÉS FACEBOOK

Az információkat naprakészen frissíti, a régi anyagokat pedig archiválja. Az igehir-
detés szövegét és hanganyagát, valamint az újság szerkesztôbizottságától kapott
anyagokat minél hamarabb feltölti.

ZENEI PROGRAMOK

Az év elején meghatározott alkalmak zenei anyagának összeállítása és a szolgálatok
megszervezése. Gyülekezetünk Hajnalcsillag nevû zenekarának és a gyermekkórus-
nak (tervezett) próbáit és elôadásait megszervezi.

SZERETETVENDÉGSÉG (Alkalmi szolgálat.)
Összegyûjti a gyülekezeti tagok felajánlását a szeretetvendégségekre, és koordinál-

ja annak lebonyolítását.
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JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYEK (Alkalmi szolgálat.)
Gyülekezeti otthonunk és templomépítésünk anyagi támogatását célzó jótékonysá-

gi koncertek és egyéb alkalmak szervezése, a lebonyolítás felügyelete. Javaslatot tesz
év elején az idôpontokra, és a felépôk személyére. 

CSALÁDI NAP (Alkalmi szolgálat.)
A nyár elején megrendezett családi nap elôkészítése és lebonyolítása.

NYÁRI TÁBOR (Alkalmi szolgálat.)
Gyülekezetünk nyári családi táborának elôkészítése és lebonyolítása.

ELÔADÁSOK (TERVEZETT)
Tematikus elôadások keresztyén szempontból. Az elôadók kiválasztása, az elôadá-

sok elôkészítése, megszervezése és a lebonyolítás koordinálása.

ÖKUMENIKUS ALKALMAK

A többi keresztyén felekezettel való kapcsolattartás és információcsere. A közös
szolgálatok, programok szervezése és a lebonyolítás koordinálása. 

ELÔTTÜNK ÁLLÓ KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Szept. 26. – Csömöri szüreti napok és fôzôverseny
Okt. 4. – Nyugalmazott lelkipásztorok és lelkészcsaládtagok vasárnapja és az aradi

vértanúkra emlékezünk (Ünnepi istentisztelet és koszorúzás 
gyülekezetünk emlékmûjénél.)

Okt. 8. – Presbiterek és szolgálók bibliaórája
Okt. 25. – Ünnepi istentisztelet és megemlékezés 1956-ra és a reformációra

(Az istentiszteletet követôen koszorúzás. Nagytarcsán késôbb kezdôdik az
istentisztelet.)

Okt. 27. – Presbiteri ülés
OKt. 31. – Reformáció napi istentisztelet (közös istentisztelet az evangélikusokkal)
Nov. 1. – Halottak napi istentisztelet gyertyagyújtással (Gyülekezetünk özvegye-

inek és magányosainak meghívásával.)
Nov 7. – Jótékonysági hangverseny a templomépítés javára
Nov. 12. – Presbiterek és szolgálók bibliaórája
Nov. 15. – Családi istentisztelet
Nov. 24. – Presbiteri ülés
Nov. 28. – Adventi koszorúkészítés a gyülekezet és a rászorulók számára
Dec. 1-16. – Adventi adománygyûjtés rászoruló családok számára.
Dec. 6. – Családi istentisztelet gyülekezetünk nagycsaládosainak meghívásával
Dec. 10. – Presbiterek és szolgálók bibliaórája
Dec. 19. – Karácsonyi szeretetvendégség (hittanosaink betlehemes elôadásával és a

rászoruló családok megajándékozásával).
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A családi nap idôpontját – mint min-
den programunkét – jó elôre a presbitéri-
um határozza meg és fogadja el. A lelki-
pásztor a szószékrôl hirdeti és gyülekezeti
újságunkban, A Magvetôben is idôben
megjelenik. 

Ez alkalommal szombaton, június 20.-
án, szép idôben került sor az össze-
jövetelre. Délelôtt 10 órára hirdettük meg
a gyülekezôt. Deák Ferencz fôgond-
nokunk szállította utánfutóján a Zöldfa
étteremtôl kölcsön kapott asztalokat és
padokat (köszönet az étteremnek!), majd
egymás után érkeztek a családok gyer-
mekeikkel együtt. Hozták az otthon sütött
finom süteményeket, az italokat. 

Az asszonyok a fôzéshez készítették
elô a nyersanyagot, amibôl lelkipászto-
runk felesége, Brigi nagyon finom sertés-
pörköltet készített bográcsban. Amíg az
ebéd készült, addig közös énektanuláson
vettünk részt, Solymári Tímea gitárkisé-
rete mellett lelkipásztorunk igeolvasását
és magyarázatát hallgattuk meg, amit rö-
vid hálaadással fejezett be. 

Ezt követôen meghallgattuk Molnár
Mária miaszionárius nôvér lenyügözô és
megható történetét, aki a benszülött
pápuák között végezte nem csak hittérítô,
hanem gyógyító munkáját is, miután az I.
viláháború alatt sebész nôvérként dolgo-
zott. A II. Világháború idején, a szigetet
megszálló japánok kémkedéssel vádolták
meg és misszionárius társaival együtt
kivégezték. Emléküket a szigeten ma em-
léktábla ôrzi. 

A finom ebéd elfogyasztása után
következett a Molnár Mária történetére
alapozott játék a gyermekek számára. Há-
rom csapat küzdött egymással a díjakért,
különbözô feladatokat végezve. Ez alatt a
felnôttek kisebb-nagyobb csoportokba
verôdve kellemes, áldott beszélgetést
folytattak. 

Köszönjük Nórának a lehetôséget, a
kellemes környezetet, minden közremû-
ködônek, segítônek a szolgálatot. Nagyon
jól éreztük magunkat. 

Dr. Vass Zoltán
gondnok helyettes

C S A L Á D I  N A P
2015. JÚNIUS 13.

Immár ötödik éve, – június végén, az isko-
laév zárása után – az idén is megtartotta a
Csömöri Református Gyülekezet családi
napját. Ez alkalommal új helyen, az alapítvá-
nyi Napocska bölcsôde és óvoda vezetôjének,
az alapítvány létrehozójának, gyülekezetünk
tagjának, Váradi Eleonórának voltunk ven-
dégei. ô ajánlotta fel , hogy ez alkalommal ott
tarthatjuk meg összejövetelünket.
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KONFIS-TÁBOR
GÁRDONY, 2015. JÚNIUS 25-27.

Milyen lehet az, ami-
kor tizenkét fiatalt össze-
zárunk három napra a
Velencei tó partján? Für-
dés egész álló nap… És
milyen a helyzet akkor,
ha egy lelkészt és néhány
szülôt is hozzáadunk a
dologhoz? Sokkal kevésbé hangzik jó
bulinak? Nos, az idei konfirmandus tábor-
ra ezek egyike sem volt igaz. Na de kezd-
jük az elején! A tábor témája a szeretet
három különbözô fajtája volt: filosz, erósz
és agapé – eköré rendezôdtek a beszél-

getések és a játékok is. Mindent leírni
nem lehet, nem is mernék ilyesmire vál-
lalkozni, elmondom inkább azt, ami szá-
momra a legnagyobb élmény volt.

Miután a filoszról és az agapéról már
beszéltünk, utolsó este összegyûltünk,

hogy a témánk legkényesebb
pontjáról, az erószról – azaz
a testi vágyról – is szó
eshessen. Rengeteg olyan
kérdés került elô, amit a hét-
köznapokban nem tudunk
vagy nem merünk feltenni –
most feltettük ôket, beszél-
tünk róla, és általában több
választ is kaptunk rá. A fel-
nôttek hozzáállása a kér-
déseinkhez és a vélemé-
nyünkhöz pedig különösen
tetszett: valóban beszélge-
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tésrôl volt szó, mindenki el-
mondhatta a saját gondolatait is.
Talán az mutatja igazán az este
értékét, hogy a legtöbben még
akkor is az elhangzottakon
töprengtünk, amikor már bôven
hajnalodott.

Persze nem csak a lelki fejlô-
désen volt a hangsúly: a bicikli-
túra, a röpimeccsek és a tóparti
kézenállás-bemutató is kellett ah-
hoz, hogy kerek legyen a tábor. A
közös boldogulás alapja pedig az
volt, hogy mindenki beleadta,
amit ô tudott: zongorázott, éne-
kelt, mosogatott, felállította a
röpihálót, vagy éppen szórakoz-
tatta a többieket. A pákozdi Ka-
tonai Emlékparkban puskákat
próbálgattunk, színre vittük Jó-
zsef és Mária történetét, és fôzô-
versenyen mértük össze az erôn-
ket egymással. Talán csak egy kér-
dés maradt a három nap végére:
miért kell a gyrosba mézeskalács
fûszerkeverék? Mert az, hogy
kell, már biztos.

Gregor Lilla
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CSALÁDI TÁBOR A
RICSOVÁRY MAJORBAN

2015. JÚLIUS 8-12.

Gyülekezetünk három év után tért
vissza a majorba, ahol július 812ig,
(szerdától vasárnapig) táboroztunk és
töltöttünk el igazán kellemes és hasznos
öt napot. A helyszín mind a felnôtteknek,
mind a gyermekeknek ideális körülmé-
nyeket biztosított. A hatalmas zöld terü-
leten a gyerekek szabadon mozoghattak,
a nagyobbak és a felnôttek számára cso-
csó és biliárdasztal állt rendelkezésére. Az
úszómedence már elsônap délután meg-
telt. Az idôjárás is kegyeibe fogadott ben-
nünket, mert még az elsô napi vihar is
este érkezett és hajnalra már el is vonult.

A tábor programját lelkészünk, Elôd
már elôre elkészítette. A reggelit minden
nap 8 órakor azasztali ima eléneklésével
kezdtük és azzal is fejeztük be. Utána
átvonultunk a nagy közösségi terembe
ahol Tápai Dóra vezetésével, a már a ko-

rábbi táborokban megtanult énekeket is-
mételtük át és új énekeket tanultunk. A
délelôtti áhítatot Elôd igehirdetése,
igemagyarázata és imádsága zárta. Az áhi-
tat után minden korcsoport külön helyre
vonult, ahol a délelôtti foglalkozásokat
tartottuk. A legkisebbekkel az óvónénik
(Kati és Réka), a nagyobbakkal Ria, Erzsi
és Bettina foglalkozott. A felnôtteknek
Elôd vezetett foglalkozást. Elsô nap a
Filosz, második nap az Erosz, harmadik
nap az Agavé témakörét jártuk körbe
nyílt, ôszinte beszélgetés keretében. Ebéd
után szabad foglalkozások voltak. A kicsik
kavicsot festettek, gyöngyöt fûztek. Ekkor
zajlottak a csocsó és biliárd versenyek is.
Aki akart, a medence vízében hûsölt.
Pénteken délután Ceglédre autóztunk és
meglátogattuk a Kossuth Múzeumot.
Sétáltunk a belvárosban, fotókat készítet-
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tünk a Szabadság téren álló Kossuth szo-
bor és a nagytemplom elôtt. Megízleltük
Cegléd méltán híres cukrászdájának
csodálatos fagylaltjait, süteményeit. A
szombati vacsora után eredményhirdetést
tartottunk. Díjaztuk a kavicsfestô- és
gyöngyfûzô foglalkozásokon készült leg-
szebb mûveket és a sportversenyek helye-
zettjeit. Az estét jó hangulatú tábortûzzel,
szalonnasütéssel zártuk. Ezzel búcsúz-
tunk a kellemes helyszíntôl, ahol kifogás-
talan ellátásban volt
részünk A feltálalt
ételek mind minôsé-
gileg, mind mennyisé-
gileg minden igényt
kielégítettek. Vasár-
nap részt vettünk
Cegléden a délelôtti
Istentiszteleten. Lehe-
tôségünk volt fölmen-
ni a toronyba, ahol
megtekintettük a
nagy harangot és gyö-
nyörködtünk a kilá-
tásban. Ezt követôen
mintegy húsz perces
ismertetést kaptunk a
templom viszontagsá-
gos történetérôl és a
ceglédi Reformátuság
kialakulásáról, koráb-
bi és mai helyzetérôl.
A templom lépcsôjén

még összeálltunk egy csoportkép erejéig,
majd jött a búcsúzkodás. Szép emlékek-
kel tértünk haza ebbôl az igazán kelle-
mes, tartalmas táborból ahova jövô évben
visszatérünk. Az idôpontot már ott a
helyszínen lekötöttük. 

dr. Vass Zoltán 
gondnok-helyettes 
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APA-FIA
KENUTÚRA

2015. JÚLIUS 23-26.

Az idén másodszor rendeztük meg az
immár „hagyományos” kenu túránkat.
Július 23-26-ig csodálatos négy napot
töltöttünk a Tisza-tónál. Szállásunk
Tiszafüreden, a Tiszavirág-üdülôparkban
volt. Induláskor a csömöri evangélikus
templomnál gyülekeztünk csütörtökön 9
órakor, és konvojban mentünk a célig.

A helyszínen túravezetônk, Szûcs Attila
várt bennünket. Kellemes környezetben,
kôépületben, emeletes vaságyakkal felsze-
relt szobákban kaptunk elhelyezést. A fia-
talok rögtön lefoglalták maguknak az
egyik szobát, az apák a másikban kvárté-
lyoztak be. Elhelyezkedés után elfogyasz-
tottuk az ebédre magunkkal hozott élel-
met. Ebéd után Attila vezetésével a vízi-
telepre mentünk, ahol kenuba szálltunk
és a szabad strandig eveztünk. Itt fürdés
közben gyakoroltuk, hogy a felborult ke-
nut hogyan kell a partra vontatni, abból a
vizet kiönteni és a vízen hogyan kell a
kenuba visszaszállni. Ez a gyakorlás fôleg
a gyerekek között aratott nagy sikert. 

Visszatérve a táborba, Attila ígéretéhez

híven bedagasztott egy hadsereg számára
is elegendô tésztát, amibôl vacsorára
finom lángost sütöttünk. Vázolta a más-
napi programot, hogy milyen útvonalon,
mekkora távolságot fogunk megtenni.
Megrendeltük a másnap esti vacsorát a
vízparti Hableány panzióban. A késôre
nyúló beszélgetés után a nagy meleg
dacára is jól telt az éjszaka. 

A reggelit követôen után kenuba száll-
tunk és a csodálatos út leevezése után, –
két kisebb, fürdéssel tarkított pihenô
beiktatásával, – újra a strandon kötöttünk
ki. A kellemesen meleg vízben jól esett az
evezéstôl kissé zsibbadt tagjainkat kilazí-
tani. A fiúk önfeledten labdáztak, ugrál-
tak, úszkáltak. A strandolás után kenuba
szálltunk és eleveztünk a panzióig, ahol

az elôzô este megren-
delt finom halászlét,
harcsapörköltet és
csirkemell filét fo-
gyasztottuk el. Vissza-
felé Attila más, még
szebb úton vezetett
bennünket. Az eve-
zéstôl és a csodálatos
élményektôl kicsit fá-
radtan, ám jó hangu-
latban tértünk vissza
a táborba, ahol még
sokáig beszélgettünk
lefekvésig. 

Szombaton reggel
a helyi piacra látogat-
tunk és itt regge-
liztünk. Utána kenu-
ba szálltunk és ha
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lehet még szebb területet jártunk be,
mint az elôzô napokban. Attila vezetésév-
el eljutottunk olyan védett területekre is,
ahova a turisták nem juthatnak be.
Közvetlen közelrôl láthattuk a fészkeiken
ülô, kicsinyeiket etetô, védelmezô ma-
darakat, a különleges vízinövényeket
Attila szakszerû ismertetése mellett. Cso-
dálatos, sárga színben pompázó vízivirág
mezô szélén, szorosan egymás mellé álló
kenuinkban készíthettük fotóinkat.
Élményekkel gazdagon tértünk vissza a
táborba. Vacsorára bográcsos lecsót fôz-
tünk. Minden felnôtt segített az elôké-
szítésben. Egyesek a paprikát, mások a
hagymát, szalonnát, kolbászt szeletelték,
majd ezek szépen, sorrendben a bogrács-
ba kerültek. A végeredmény nagyon
finom lett. Vacsora után a közeli ter-
málfürdôbe mentünk egy kellemes fürdô-
zésre. Este a nagyobb fiúk horgásztak. A
törpeharcsákból és keszegbôl álló zsák-
mányt apai segítséggel megtisztították,
olajban megsütötték és jó étvággyal elfo-
gyasztották. A tábort is elérô vihar elôl
behúzódtunk és éjszakába nyúló beszél-
getést folytattunk Elôd vezetésével. Téma:
az apa-fiú kapcsolat. Jó volt hallgatni az
ôszinte megnyilatkozásokat, holott vol-
tunk páran, akik most találkoztunk elô-
ször.

Vasárnap, érthetô módon késôbb éb-
redtünk és hosszasan reggeliztünk.
Táborbontás, takarítás után bepakoltunk
az autókba és felejthetetlen élményekkel
gazdagon indultunk haza. 

A mellékelt képek remélhetôen
visszaadnak valamennyit a Tisza-tó szép-
ségébôl és a jó hangulatból. 

Dr. Vass Zoltán
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...és még néhány esemény gyülekezetünk nyári alkalmaiból:

KÉFÁS-KUPA – ÖKUMENIKUS HORGÁSZVERSENY

2015. augusztus 30.

ÚJ KENYÉR SÜTÉSE A CINKOTAI TÁJHÁZBAN

2015. augusztus 22.

KERESZTELÔ NAGYTARCSÁN

2015. szeptember 30.
ÚJ KENYÉRÉRT VALÓ HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

2015. augusztus 23.
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Gyülekezetünk eddigi megtakarítása: 24.804.000,- Ft.
2015. január-szeptemberben befolyt adományok: 1.649.000,- 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:

26.453.000,-

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 és a leendô gyülekezeti otthonunk rezsiszámláit a jövôben is
gördülékenyen, havonta tudjuk rendezni. 

Mindez 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 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. június – szeptember

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Szénási Lia Kata (szül.: Budapest, 2014.06.12.). Keresztségben részesült: 2015.06.14.
Kovács Luca (szül.: Budapest, 2014.04.04.). Keresztségben részesült: 2015.06.21.
Nagy Balázs (szül.: Vác, 2015.03.31.). Keresztségben részesült: 2015.09.06.

HALOTTAINK:

Kornéli Gábor (Budapest, 1989.07.27. – Budapest, 2015.06.25.)
Varga István (Vésztô, 1938.06.04. – Kistarcsa, 2015.07.26.)
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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: OTP Bank Nyrt. 11742049-20341938

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 2015. ÉVBEN
Istentisztelet:

Vasárnap 900–1000. Minden hónap utolsó vasárnapján és az ünnepnapokon úrva-
csorás istentisztelet van. A hónap utolsó vasárnapi istentiszteletünket a gyülekezeti
teremben tartjuk.
Istentisztelet Nagytarcsán:

Minden hónap 1. és 3. vasárnapján a r.k. templomban, 1030–1130.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap, 900–1000 a gyülekezeti teremben.
Bibliaóra*: kedd 830–1000.
Hitmélyítô bibliakör: minden csütörtök 1730–1900-ig.
Szolgálók bibliaórája*: minden hónap 2. péntekén 1800–1930

Konfirmációi elôkészítô*: péntek 1700–1800

Ifjúsági alkalom*: péntek 1800-2000

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:
- Laki sarki csoport (Csömör): szerda 1530–1600;
- Kacsó utcai csoport (Csömör: szerda 1610–1640.
- Csillagszem Óvoda (Nagytarcsa): csütörtök1530–1600;

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

A LELKÉSZI HIVATAL ÚJ CÍMRE KÖLTÖZÖTT!
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