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2015.
Pünkösd

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon
a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbôl, amely
betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg
elôttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megtel-
tek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek
adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a
föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a
sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta ôket beszélni.
Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien
Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja ôket mindegyikünk a maga
anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak,
vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és

Pamfíliában, Egyiptomban és Lí-
bia vidékén, amely Ciréné mellett
van, és a római jövevények, zsi-
dók és prozeliták, krétaiak és ara-
bok: halljuk, amint a mi nyelvün-
kön beszélnek az Isten felséges
dolgairól. (…) Amikor ezt hallot-
ták, mintha szíven találták volna
ôket, és ezt kérdezték Pétertôl és a
többi apostoltól: Mit tegyünk,
testvéreim, férfiak? Péter így vála-
szolt: Térjetek meg, és keresztel-
kedjetek meg mindnyájan Jézus
Krisztus nevében bûneitek bocsá-
natára, és megkapjátok a Szent-
lélek ajándékát. Mert tiétek ez az
ígéret és gyermekeiteké, sôt mind-
azoké is, akik távol vannak, aki-
ket csak elhív magának az Úr, a
mi Istenünk. Még más szavakkal
is lelkükre beszélt, és így kérlelte
ôket: Szabaduljatok meg végre
ettôl az elfajult nemzedéktôl! Akik
pedig hallgattak a szavára, meg-
keresztelkedtek, és azon a napon
mintegy háromezer lélek csatlako-
zott hozzájuk.”

...háromezer

lélek... 
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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 elmúlt héten csodálatos és felemelô

élményben volt részem. Éppen hittanról
mentem hazafelé, amikor Csömör határá-
ban egy gyönyörû, virágos mezôt fedez-
tem fel. Annyira szép és magával ragadó
volt, hogy megálltam egy kicsit gyönyör-
ködni a látványban. Békességet és har-
móniát sugárzott ez a sokszínû mezô,
amelyért hálát adtam akkor az Úrnak. 

Ez az élmény ugyanakkor eszembe jut-
tatta azt a keserû felismerést, hogy mi
emberek mennyire nem tudjuk ennek a
teremtett világnak a sokszínûségét megél-
ni és értékként kezelni. Mi magyarok
legendásan vendégszeretô nép voltunk.
Ezt azok a külföldiek mondtak, akik ha-
zánkban vendégeskedtek, tanultak vagy
éppen dolgoztak. A magyar ember mindig
tudta értékelni a teremtett világ sokszínû-
ségét, mindig is befogadó nemzet vol-
tunk. Példaként hozhatjuk I. István király
intelmeit, melyekben – többek között – az
idegenek befogadására tanítja fiát, Imrét.
De említhetjük a tordai országgyûlést is
(1568), amely Európában elôször foglalta
törvénybe a vallásszabadságot. 

Szomorúan tapasztalhatjuk napjaink-
ban, hogy ez az elfogadó magatartás már
nem annyira része a magyar léleknek, és a
külföldiek sem hangoztatják annyira a
„magyar vendégszeretetet”. 

Talán ennek az egyik oka, hogy az el-
múlt kétszáz évben – kezdve a '48-as sza-
badságharctól, Trianonon át, egészen a II.
világháborús zsidóüldözésekig – az aktu-
ális politikai hatalmak érdeke inkább az
elnyomás és a megkülönböztetés hangsú-
lyozását diktálta. Nem annak volt hírérté-
ke, hogy békében él egymás mellett a ma-
gyar, a román, a tót, a szerb, hanem an-
nak, hogy az egyik elnyomja a másikat.
Vagy a II. világháborúval kapcsolatban
sem arról szóltak és szólnak a hírek, hogy
hány zsidó családot menekítettek és búj-
tattak a magyarok, hanem állandóan az
antiszemitizmus vádját hallgatjuk. Lehet,
hogy a legendásan vendégszeretô magyar
népünk a sok csalódás és pofon miatt lett
közömbös embertársai iránt? Az mindene-
setre biztos, hogy nincs így jól. A megkü-
lönböztetés, az egymástól való elidege-

nedés annyira úrrá lett társadalmunkon,
hogy már a szeretetközösségeket is bom-
lasztja, legyen szó családról vagy akár val-
lási közösségrôl. 

Pünkösd ünnepe közel kétezer éve hir-
deti az Isten Lelke által megvalósuló
összetartozás üzenetét. Bár sokszínû ez a
világ, és benne a keresztyénség is, mégis
mindannyian Istennek köszönhetjük az
életünket, és Jézusnak a megváltásunkat.
Különbözünk ugyan egymástól, de ugyan-
azt a Szentlelket kapjuk ajándékba az
üdvösségre vezetô élethez. 

Az elsô pünkösd története csodálato-
san példázza, ahogyan különbözô nemze-
tek gyermekei a Szentlélek által testvérei-
vé lesznek egymásnak. Azok, akik addig
nem is ismerték egymást – sôt lehet, hogy
éppen ellenséges népcsoportból származ-
nak –, ezen a napon megértik, hogy Jézus
által összetartoznak. Átélik azt a csodát,
hogy a Szentlélek ereje képes legyôzni
minden emberi akaratot, amely megkü-
lönböztetné ôket egymástól. Valósággá
válik számukra az ige, hogy „Krisztusban
nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem
szabad, nincs férfi, sem nô, mert mind-
nyájan egyek...” (Gal 3,28)

Csömör lakossága – ahogyan a határá-
ban lévô tarka, virágos mezô – szép példá-
ját adja a sokszínûségnek. Élnek itt ôsla-
kos svábok, tótok, magyarok, de egyre
többen vannak azok is, akik a Kárpát-me-
dence különbözô vidékeirôl költöztek
ide. Gyülekezeti közösségünk ennek a
sokszínûségnek egyik leképezôdése. Van
közöttünk ôslakos, de újonnan betelepült
is, családos és egyedülálló, határon kívül-
rôl vagy belülrôl érkezô református is. 

A virágos mezô példája azt is megláttat-
ja velünk, hogy az a sokszínûség, amely
Isten akaratából születik békességet és
áldást sugároz. A mezôt nézve nem az jut
eszünkbe, hogy káosz és rendetlenség
van, hanem éppen ellenkezôleg, a terem-
tés harmóniáját érzékeljük. És ezért, ami-
kor gyülekezetünk sokszínûségére tekin-
tünk – amely szintén Isten akaratából for-
málódik –, ugyanezt a békességet, áldást
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és harmóniát kell éreznünk, és sugároz-
nunk magunkról. Ahhoz, hogy ez a való-
ságban is így legyen, Pünkösd csodájában
kell részesülnünk, azaz a Szentlélek Isten
befogadásának hatalmas ajándékában. 

Pünkösd ünnepe közel kétezer éve
mutat rá arra, hogy csak a Szentlélek által
valósulhat meg az az egység, amely Isten
szeretett és kiválasztott népének egységét
hirdeti. Csak úgy valósulhat ez meg, ha az
egyéni vágyainkat, akaratunkat félre
tesszük, és engedjük, hogy a Lélek ereje
töltsön el bennünket, ahogyan egykor –
az elsô Pünkösd napján – az a soknemze-
tiségû tömeg is engedte. Ha félre tudjuk
tenni azokat az emberi tényezôket, ame-
lyek szétválasztanak egymástól, és a
Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat,
akkor nemcsak arra leszünk képesek,
hogy elfogadjuk a másikat, hanem arra is,
hogy Jézus Krisztus által „testvérünknek”
szólítsuk egymást. 

Gyülekezeti közösségünk áldott külde-
tésben jár, templomot és gyülekezetei ott-
hont építünk Isten dicsôségére. Az ünnep
emlékeztet bennünket arra, hogy csak ak-
kor tudjuk Isten akarata szerint teljesíteni
ezt a küldetést, ha megéljük a testvéri
összetartozást a Lélek ereje által. Sokan

vagyunk és sokfélék, amiért óhatatlanul is
lehetnek közöttünk ellentétek, de nem
szabad engedni, hogy ezek az emberi
tényezôk határozzák meg lelkiségünket,
gyülekezethez való kötôdésünket. Isten
gazdagságát lássuk meg gyülekezetünk
sokszínûségében, és azt, hogy valameny-
nyien az ô teremtményei vagyunk, akik
megváltásra szorulunk. Ebben segít ne-
künk a Szentlélek Isten, Aki egy néppé
kovácsol össze bennünket. „...a sarokkô
pedig maga Krisztus Jézus, akiben az
egész épület egybeilleszkedik, és szent
templommá növekszik az Úrban, és
akiben ti is együtt épültök Isten
hajlékává a Lélek által.” (Ef 2,21-22)

Pünkösd szent ünnepén Isten gazdag
áldását kívánom családom és presbitériu-
munk nevében gyülekezetünk vala-
mennyi tagjának az életére. Adja az Úr,
hogy a Szentlélek által képesek legyünk
megélni a Krisztusban való összetartozá-
sunkat, és átélni azt a békességet, harmó-
niát és áldást, amely az Isten által adott
sokszínûségünkben található.

Szeretettel: 
Esztergály Elôd Gábor

lelkipásztor
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Isten kegyelmébôl gyülekezetünk 2010
óta az önállóság útjára lépett. Azóta van
saját presbitériuma, lelkésze és egy olyan
telke az Emlékmû közben, melyre a temp-
lomát felépítheti. 5 millió forint megtaka-
rítással indultunk el, most több, mint 25
millió forintunk van gyülekezeti ottho-
nunk megteremtésére – Istené legyen
ezért a dicsôség!

Presbitériumunk 2013 novemberében
pályázatot hirdetett meg a csömöri refor-
mátus templom és gyülekezeti otthon,
valamint a parókia tervezésére. A beér-
kezett pályamûvek közül Nyikos László és
Berzsák Zoltán építész mérnökök pálya-
munkáját választottuk ki, akik nemcsak
munkájukkal, hanem hitükrôl tett bizony-
ságukkal is meggyôztek bennünket. 

A presbitérium akkori elképzelése
szerint gyülekezeti otthonunk megterem-
tését a templom és a gyülekezeti terem
megépítésével kezdtük volna. 2014-ben
azonban a lelkész család gödöllôi lakha-
tása bizonytalanná vált, és e miatt a Csö-
mörre való költözést kell gyülekezetünk-
nek mielôbb megoldani. Presbitériumunk
úgy döntött, hogy egy családi ház megvá-
sárlásával oldja meg ezt a problémát,
amelyhez közegyházi támogatás igényel-

hetô. Szóban ígéretet is kaptunk a Püspök
úrtól, hogy a Dunamelléki Református
Egyházkerület jelentôs összeggel hoz-
zájárul majd a parókia megvásárlásához,
így a megtakarításunk megmaradna az
eredeti elképzelések megvalósítására.
Gyülekezetünk presbiterei és szolgáló
tagjai összefogva tavaly ôsztôl kezdve
több ingatlant is megtekintett. Ez év már-
ciusában Presbitériumunk megvételre
javasolt egy ideálisnak tartott ingatlant, és
a szükséges kérvényt el is küldte a Püspök
úrnak. Az ingatlan vásárlási kérelmünket
– szándéka ellenére – mégsem tudta
támogatni az Egyházkerület, mert a 2015.
évi költségvetése nem várt események
miatt már ezt nem tette lehetôvé.

Presbitériumunk sajnálattal fogadta ezt
a hírt, de Istenbe vetett reménységgel
lépett tovább, és felmérve a gyülekezet
saját anyagi forrásait ez év tavaszán úgy
döntött, hogy elsô ütemben egy kisebb
költségvetésû, nagyrészt saját megtakarí-
tásból finanszírozott gyülekezeti otthon
megteremtésébe fog az Emlékmû közben
található telken. A templom építésére ezt
követôen kerül sor.

A presbitérium felhatalmazásával április
végén az elnökség megbízta az építésze-

ket, hogy tervezzék meg a parókia
épületét, amelyben – templomunk
megépüléséig – a gyülekezeti ott-
hon is helyet kap. 

Gyülekezeti életünkben sokszor
kerülünk döntési helyzetbe. Fon-
tosnak tartom, hogy döntéseinket
Istenbe vetett hitbôl lépjük meg,
mert Ô a legtöbbet és legjobbat
szeretné adni nekünk és tudja,
hogy valójában mire is van szüksé-
günk. Engedjük, hogy Ô legyen az
építômesterünk!

Soli deo Gloria!

Deák Ferencz
fôgondnok

ÚJABB MÉRFÖLDKÔ GYÜLEKEZETI
OTTHONUNK MEGTEREMTÉSÉBEN
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Igehirdetés

Pár héttel ezelôtt az Élet és Irodalom c.
hetilapunkban teljes oldalt betöltô cikk
jelent meg ezzel a feltûnést keltô, nagy-
betûkkel szedett címmel: LELKI HAJÓ-
TÖRÖTTEK. Lényege röviden annyi, hogy
az ún. neurózis, magyarul teljes idegki-
merülés immár nemcsak nyugati kapital-
ista jelenség, hanem a mi társadal-
munkban is egyre több áldozatot szedô
népbetegség. Egyre több az olyan magyar
ember, aki hosszabb-rövidebb ideggyó-
gyászati kezelésre szorul, mert vagy nem
bírja már a munkahelyi intrikát, bér-
feszültséget, hatalmi-karrierharcot, vagy
elviselhetetlen terheket hordoz elromlott
családi életében. Az újságírónô prófétai
bátorsággal sürgeti a lelki hajótöröttek
felkarolását.

Azt hiszem, felesleges is mondani,
mennyire jogos ez a követelés. Nem csak
azért, mert sokkal több a lelki hajótörött,
mint akirôl a cikk megemlékezik. Hiszen
a lelki hajótöröttek zöme nem egy nyu-
godt klinika csendjében gyógyul, hanem
még mindig az élet forgatagában küsz-
ködik. Hanem azért is, mert emberileg
úgy tûnik, nem tudunk radikális segít-
séget nyújtani. Az alvókúra, a „dilibogyó”,
de még az olyan szelíd nyugtató is, mint
pl. az Elenium, csak ideigóráig ad meg-
oldást. Világos, mert a lelki hajótörésnek
nem fizikai gyógyszerre, hanem lelki
orvosságra van szüksége. A kérdés éppen
az, van-e és mi ez a lelki orvosság?

Nos, testvérek, itt szólal meg a pünkös-
di evangélium, mondván: mindenféle, tit-

Lekció: ApCsel 2,1-21; Textus: ApCsel 2,15-18.21:
Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,

hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbôl, amely betöltötte az egész
házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg elôttük, amelyek szétoszlottak,

és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken
kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt
akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt,

összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta ôket beszél-
ni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien
Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja ôket mindegyikünk a maga anyanyelvén?

Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és
Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia
vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és

arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek
mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban

gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg.
Ekkor elôállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak és
Jeruzsálem minden lakója! Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez! Mert

nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van,
hanem ez az, amirôl Jóel így prófétált: “Az utolsó napokban, így szól az Isten,

kitöltök Lelkembôl minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és
ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és

szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkembôl, és ôk is prófétálnak.
És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstoszlopot. A nap

elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielôtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De
megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét.”

A  PRÓFÉTASÁG LELKE

* Boross Géza professzor pünkösdi prédikációja, mely 1980. május 25-én hangzott el a Törökôri Református Egyházközségben.
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kos vagy nyilvánvaló lelki hajótörésnek,
meghasonlásnak, zsákutcának és neuró-
zisnak, a modern ember saját rezignált,
mindenbôl kiábrándult lelkiállapotának
egyetlenegy biztos, tiszta és hathatós gyó-
gyszere van: a Szentlélek ajándéka éspe-
dig azért, mert a Szentlélek a bibliai érte-
lemben vett prófétaság Lelke. Nézzétek
ugyanis, milyen világosan jön elô ez a
különös titok Péter apostol pünkösdi
prédikációjában, amikor Péter a pünkösdi
csoda magyarázataként Jóel próféta
könyvét idézi: „Ez az, ami megmondatott
Jóel prófétánál” – amibôl világosan kitet-
szik rögtön az, hogy 1. a pünkösd igazi
értelmét csak a Bibliából lehet megragad-
ni, de 2. a Biblia a Szentlelket elsôsorban
úgy állítja elénk mint a prófétaság Lelkét,
ámde – s itt ragyog fel teljes fénnyel az
evangélium – a prófétaság Lelkét Isten
nemcsak egy bibliai vagy egyháztörténeti
prófétának tartogatja, hanem minden
hívô embernek: ifjúnak, öregnek, férfinak
és nônek, ahogyan az Ige mondja: min-
den testnek. Jertek azért, ezen a pünkös-
dön koncentráljunk a prófétaság Lelkérôl
szóló pünkösdi evangéliumra!

I. Lássuk meg elôször azért, miért van
olyan nagy szükségünk a prófétaság
Lelkére? Azért, mert a prófétaság lényege
– a látás, az istenismeret. Megpillantása,
megértése azoknak az isteni titkoknak,
amik el vannak rejtve az átlagember sze-
mei elôl. Ez volt az ószövetségi próféták
szolgálatának lényege, de ezért tekintjük
prófétai alaknak a reformátorokat, vagy
XXIII. János pápát, vagy a magyar törté-
nelemben Berzsenyit, Adyt. A prófétaság
Lelkének ajándéka: a történelem hitbôl
való megértése. Megvilágosodás a tekin-
tetben, hogy milyen idôket is élünk. Miért
olyan fontos ez?

Azért, mert a Lélek által lesz világos,
hogy elkezdôdött ugyan az utolsó
felvonás, de még nincs itt a világ vége.
Hogy azok a bizonyos „utolsó napok”,
amirôl Jóel is beszélt, nem azt jelentik,
hogy megérkezett az ítélet, hanem azt,
hogy az emberiség belépett a Jézus feltá-
madása és viszszajövetele közötti idôbe, s
az üdvösség történetében is, de a másik
mindenség történetében is ez az utolsó

felvonás. Éppen ezért ez az idô, amit most
élünk, kegyelmi idô. Amikor lehet hallgat-
ni az Igét, lehet imádkozni és úrvacso-
rázni.

Lehet békét kötni az Istennel. Lehet vis-
szatérni Hozzá, mint a tékozló fiú az atyai
házba. Meg lehet menekülni a hajótörés-
bôl, mert Isten mentôcsónakjai úsznak a
vizeken, s készen vannak felvenni minden
hajótöröttet. A prófétaság Lelke által lesz
világossá, hogy a bûn, az Istentôl való
elszakadás minden hajótörés oka. Hogy
én is ezért vagyok, ha még titokban tudom
is tartani, lelki hajótörött. Ámde – van
menekülés, gyógyulás, újrakezdés, megol-
dás, éspedig az, ha elnyerem én is a Szent-
lélek ajándékát. Óh, mondjátok, nem erre
a látásra van-e szüksége ma is a magyar
ifjúságnak? A magyar véneknek? Férfiak-
nak és nôknek? Akik egymástól várják a
látást, akik boldogságról, új szerelemrôl,
karrierrôl álmodoznak? Én azt hiszem, sok
hiábavaló álmunknak, félelmünknek és
tévedésünknek itt van az orvossága, amit
az Ige mutat: a prófétaság Lelkének elny-
erésében. S valóban!

II. Ahogyan ugyanis a Bibliából is, a tör-
ténelembôl is, de a mindennapi életbôl is
látjuk, a prófétaság Lelke valami egészen
különös változást hoz az életünkben.

Elôször is ez a változás abban áll, hogy
Isten engedelmes gyermekei leszünk. Ki
tudjuk mondani végre Isten felé a leggyó-
gyítóbb szót (amit minket gyógyít meg):
igen, Atyám, mert így volt kedves teelôt-
ted. Oda megyek, ahová parancsolod. Ha
te így láttad jónak, hogy egyedül marad-
jak, hogy ilyen családom legyen, hogy ô
legyen a fônököm, hogy ennyi legyen a
fizetésem, hogy így fájjon a testem: igen,
Atyám, mert így volt kedves teelôtted. Óh,
bárcsak ismernétek ezt az igent, akkor
tudnátok meg, testvérek, mi is az a
boldogság!

De a Lélek hozta változás illetve gyó-
gyulás nemcsak engedelmesség, hanem
valami egészen különös felelôsség feléb-
redése a felebarátaink iránt. (pl. Jézus:
„Az Úrnak Lelke van...”) Egyszerre nem
tudunk érzéketlenek maradni. Egyszerre
csak fájni kezd nekünk is, ami nekik.
Beleképzeljük magunkat a helyükbe. S ez
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a felelôsség csodákra képes. Ez vitte el
Schweitzert Afrikába! Ez mûködteti mind
a mai napig a Lepramissziót. De ez megy
el naponta a beteg testvérhez. Ez imád-
kozik a távolmaradókért, közönyösökért.
Ez teszi a gyülekezetben a csodákat. Ez
teríti meg az Úr asztalát hálaáldozattal is a
szent jegyek mellett. A prófétaság Lelke a
felelôsség Lelke, amelyik kimozdít, ösztö-
kél, inspekciót tart, segít, könnyít, irgal-
mas ott, ahol csak tud. A prófétaság Lelke
valóban gyógyít, mert míg engem használ
mások gyógyítására, addig elvégezi rajtam
az egyik legnagyobb csodát: engem gyó-
gyít ki önmagamból, azokból az álmokból
és látásokból, amik nem tôle, a Lélektôl,
hanem az én hiú óembertôl valók.

Mert a Lélek harmadik változása az,
hogy élet-halál harcba visz a sátánnal. A
prófétaság Lelke igent mond Istennek, de
nemet mond a sátánnak. A hívô ember
egyszerre csak rádöbben, hogy nem sán-
tikálhat kétfelé. Nem lehet az Úr asztalá-
nak és az ördögök asztalának részese.
Szabadulni akar tehát a sátán ölelésébôl.
És ilyenkor megveszik a sátán! Leveszi az
álarcot. Nyílt, durva támadásba megy át.
Mindent megpróbál, mindent latba vet,
hogy visszatartson magának. Kikezdi a
hitedet: hát Isten fia vagy te, ha így bánik
veled az Isten? Kikezdi az önérzetedet:
nézd, mások mennyivel elôbbre jutottak
mint te, megérte? Iriggyé tesz: nézd, neki
milyen autója, villája, felesége van! Ez

igen! De te? Eszedbe juttatja a bûneidet.
Felpiszkálja ellened az embereket. Az
egész világot ellened fordítja. Olyannyira,
hogy sokszor az az érzésed, elveszel.

Ámde mégse! Mert a prófétaság Lel-
kének van egy egészen különös ajándéka.

III. A prófétaság Lelke – az imádság
Lelke. „Mindaz, aki segítségül hívja az Úr
nevét – megtartatik.” Tehát az álomlátás, a
prófétai lélek kitöltetése ebben csúcso-
sodik ki: Uram, légy segítségül! Íme, van
tehát prófétikus imádság.

A világ theológiai irodalmának egyik
legjobb könyve a Kálvin Institutiója után a
katholikusból protestánssá lett Heiler
„Das, Gebet”, Az imádság c. könyve.
Ebben a hatalmas, több száz oldalas
könyvben Heiler két alapvetô imatipust
különböztet meg: az individuális és a
prófétai imádság. Az egyik Istent akarja
eszközül. A másik Isten eszköze akar
lenni. Nem vitás, azt hiszem, hogy a pró-
fétaság Lelke melyiket inspirálja. Fogad-
juk el hát ezen a pünkösdön a prófétaság
Lelkét! Kezdjünk el általa imádkozni az
Úrhoz: tarts meg minket sokféle nyomo-
rúságunkban, könyörülj rajtunk, hajótö-
rötteken, hogy hadd lehessünk megváltó
tervednek, üdvözítô szeretetednek Lélek-
tôl áldott eszközei! Ámen.

Boross Géza
lelkipásztor

(1931-2010)
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Konfirmáció

KONFIRMÁCIÓI VIZSGA
Az idei évben 7 ifjú testvérünk adott számot tudásáról a konfirmációi vizsga keretén

belül a presbitérium és a szülôk jelenlétében. Mind a heten megfeleltek a vizsga-
követelményeknek, így Isten áldásával bocsátottuk ôket a pünkösd hétfôi elsô úrva-
csoravételükre. Rövid bemutatkozó írásait a következôkben olvashatjuk.

KONFIRMÁCIÓ VASÁRNAPJA

Gyülekezetünkben hagyományteremtô szándékkal szerveztük meg a konfirmáció
vasárnapját. A május 17-i istentiszteletünkön bemutatkoztak az idei év konfirmandu-
sai, illetve emléklapot adtunk át a konfirmációi jubileumokat ünneplô gyülekezeti
tagoknak. 

Kerek évfordulót ünneplô gyülekezeti tagok, akik emléklapot kaptak:
- nagytiszteletû Nagy Gyuláné (1950) – 65 éve konfirmált
- Boda Károly presbiter (1950) – 65 éve konfirmált
- Bán Bálint (1950) – 65 éve konfirmált
- Sipos Márton (1960) – 55 éve konfirmált
- Dr. Vass Zoltán presbiter (1960) – 55 éve konfirmált
- Csiki Piroska (1965) – 50 éve konfirmált

Az istentisztelet keretén belül köszöntöttük mindazokat, akik 25 évnél régebben
tettek bizonyságot hitükrôl konfirmációjuk alkalmával, de idén nincs kerek évfor-
dulójuk. A Köszöntöttek névsora:

- Somody Kálmánné sz. Paulovits Ilona (1943) – 72 éve konfirmált
- Nagy Gyula (1948) – 67 éve konfirmált
- Dr. Szennyessy Judit (1953) – 62 éve konfirmált
- Pintér Édua (1959) – 56 éve konfirmált
- Varga Zoltánné (1963) – 52 éve konfirmált
- Sipos Sára (1964) – 51 éve konfirmált
- Lénárt László (1966) – 49 éve konfirmált
- Mátyásné Nagy Éva (1978) – 37 éve konfirmált
- Gordán Erzsébet (1986) – 29 éve konfirmált

Mivel gyülekezeti adatbázisunk nem teljes a konfirmációi adatokat illetôen, ezért
folyamatosan gyûjtjük az adatokat, hogy évrôl-évre minél többeket tudjunk köszön-
teni a konfirmáció vasárnapján. Mindehhez kérnénk gyülekezetünk tagjainak további
együttmûködését és segítségét.

KONFIRMÁCIÓI FOGADALOMTÉTEL

A pünkösd hétfôi ünnepi istentiszteletünkön Isten és a gyülekezet színe elôtt tesz-
nek fogadalmat az idei év konfirmandusai. Az ünnepi alkalom során életük elsô úrva-
csorai közösségében vesznek részt.
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KONFIRMANDUSAINK

Lenkovics Petra vagyok, 14 éves. A Sylves-
ter János Református Gimnáziumba járok. A
szüleim elváltak, mikor az elsô osztályt
kezdtem 6 évesen. Óvodába Csömörre jár-
tam, de az elsô osztályt már a Benkô István
Református Általános Iskola és Gimnáziumba
kezdtem. A második osztályt a csömöri Álta-
lános iskolába jártam mert anyukámmal,
nevelô apukámmal és testvéremmel Kistar-
csára költöztünk. 2013 szeptemberében
mentem át 6-osztályos gimnáziumba a Sylves-
terbe. Mostanában nagyon jók a tanulmányi
eredményeim. Hobbim igazán nincs, de ha az
írásról van szó, akkor aktív vagyok, mert
szeretek írni! Az iskolában is írok az isko-
laiújságban és most a fôszerkesztôi címre
pályázom. A gyülekezeti újság szerkesztésé-
ben illetve írásában is szeretnék részt venni.
Felnôtt koromban híres újságíró és riporter
szeretnék lenni. Kedvenc állatom a kutya és a
nyúl, van 2 kutyám és a nagypapámmal gon-
dozgatjuk a nyulamat. Nagyon szeretek a
barátaimmal lenni és mosolyogni. 

LENKOVICS PETRA

NAGY BETTINA

Nagy Bettina vagyok, 14 éves. Születé-
sem óta Csömörön élek a családommal.
Hat évig a csömöri általános iskolába jár-
tam, jelenleg a Sylvester János Reformá-
tus Gimnázium tanulója vagyok. Két
testvérem van; egy bátyám és egy öcsém,
16 és 12 évesek. Hobbim a lovaglás és az
olvasás. Kedvenc olvasmányaim a kalan-
dregények. Nyolc éve hegedülök a csö-
möri zeneiskolában. Az Ifjúsági Vonósze-
nekar tagja vagyok és idén kamara tansza-
kra járok. Kis korom óta járunk templom-
ba, rendszeresen részt veszek a gyüleke-
zeti alkalmakon. A jövômre nézve konk-
rét terveim még nincsenek, de érettségi
után mindenképpen szeretnék tovább-
tanulni.
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2000.08.09-én születtem Budapest 13.
kerületében. Jelenleg a Deák Téri Evan-
gélikus Gimnázium tanulója vagyok, és
jövôre is itt fogom kezdeni a 9. osztályt
humán tagozaton. Két öcsém van, Kornél,
aki most 12 éves és Krisztián, aki szep-
temberben kezdi az iskolát. A szabadidô-
met a Fradi uszodájában , a zongora elôtt
vagy egy nagy kupac könyv társaságában
töltöm, azonban kedvenceimet egy ideig
sorolhatnám, akkor se érnék sokáig a
végére. Leginkább a fantasy-t vagy valami
könnyed romantikusat olvasok, sosincs
olyan, hogy nincs nálam egy kötet una-
lom esetére. Igyekszem a barátaimat sem
elhanyagolni, és az iskolán kívül is
találkozni velük. Családommal születé-
sem óta Csömörön élek, és azóta járunk a
református templomba is. A gyülekezeti
tagok már kiskoromtól kezdve ismernek,
és végigkísérhették az eddigi életemet. A
jövôre nézve nincs még pontos elkép-
zelésem, de a Deák téri iskola után egy
neves egyetemre szeretnék bekerülni.

Nagy Ninettának hívnak és 14 éves
vagyok.Kistarcsán születtem 2000 június
3-án. Csömörön élünk anyukámmal. Van
egy nôvérem, akinek 2 éve született egy
kislánya, Atina. A csömöri Mátyás Király
Általános Iskolába járok. Nagyon szeretek
lovagolni, van egy saját lovam két éve.
Marynak hívják. Nagyon szeretek a bará-
taimmal és a barátommal lenni. Van egy 7
éves kiskutyám, Akela. Apukámmal nagy-
on jó a kapcsolatom és sok mindent meg-
beszélünk.Nagyon szeretek vele lenni, ô a
legjobb apuka. Legfôképpen az idegenve-
zetés és az utazásszervezés érdekel. Cé-
lom ezen a területen való elhelyeszkedés.
Nagyon örülök, hogy olyan emberek
vesznek körül akikre mindig számithatok.

NAGY NINETTA

NÉMETH BARBARA
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CSURKA ÁDÁM

GULYÁS DÁVID

Csurka Ádám vagyok, 16 éves. A Sylves-
ter János Gimnáziumba járok a 9.b osz-
tályba. Két nôvérem van az egyik Ivett 30
éves, a másik Lilla 25 éves.

Nagyon szeretek focizni, ha tehetem
mindig eljárok a barátaimmal, illetve a
filmnézés a kedvenc hobbijaim közé tar-
tozik. Minden kategóriát szeretek pl: víg-
játék, akció, horror. Mióta megszülettem
éltünk a 16. kerületben illetve itt Csömö-
rön. Felnôtt koromban még nem tudom
mi szeretnék lenni de próbálok szorgal-
masan tanulni.

2000.december 30-án születtem. Ez
olyan szempontból rossz mert így nem
tudok három korcsoportban jatszani
hanem csak kettôben. Már nyolc éve kézi-
labdázom és nagyon szeretm. A nyáron
U14-es válogatott lettem, de nem tetszett
annyira, ezért a bajnokság után kiléptem.
2015 május 10-én keresztelt meg a hittan-
tanárom, és így le tudtam komfirmalni.

A Keleti-Károly Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában fogom folytatni tanulmá-
nyaibat. Ha felnövök kézilabdázó szeret-
nék lenni, az MKB-MVM Veszprém csapa-
tánál! A példaképem Nikola Karabatic!

TÓTH GERGELY

A nevem Tóth Gergely. 2000.12. 30-án
születtem Budapesten. Csömörre jártam
ovodába és iskolába. Szeretek sportolni.
A kedvenc sportom a kézilabda és az
atlétika. Érmeket is nyertem. Arany. ezüst,
bronz érmeim is vannak. Édesapám már
nyugdíjas. Édesanyám dogozik. Van egy
kedves öcsém akivel jól kijövünk.
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KO N F I R M A C I Ó I  V I Z S G A
2015. MÁJUS 15.
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KONFIRMACIÓ VASÁRNAPJA
2015. MÁJUS 17.

A jubilálók (balról): 
Boda Károly, 
Bán Bálint, 
Nagy Gyuláné, 
Sipos Márton,
dr. Vass Zoltán

Somody Kálmánné sz. Paulovics Ilona, gyülekezetünk legrégebben (1943) konfirmált tagjának köszöntése.
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ELÔTTÜNK ÁLLÓ KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

PÜNKÖSD ÜNNEPI
ISTENTISZTELETEINK A TEMPLOMBAN:

MÁJUS 24. – ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET CSÖMÖRÖN 900-TÓL.

MÁJUS 25. – ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET CSÖMÖRÖN 900-TÓL.

MÁJUS 25. – ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET NAGYTARCSÁN 1030-TÓL.

Június 7. – Ünnepi istentisztelet és koszorúzás a nemzeti
összetartozás napja alkalmából.

Június 14. – Gyülekezeti tanévzáró istentisztelet az evangé-
likus templomban 9 órától.

Június 14. – Ökumenikus tanévzáró áhítat a Bulgár-kertben
17 órától.

Június 20. – Gyülekezeti családi nap 10-18h között.
Helyszín: Napocska Alapítványi Óvoda és
Bölcsöde, 2141 Csömör, Panoráma u. 11. 

Június 25-27. – Konfirmandus tábor Gárdonyban (részletek a
16. oldalon).

Július 8-12. – Gyülekezeti családi tábor a Ricsováry-majorban
(részletek a 17. oldalon).

Július 19. – Ünnepi istentisztelet és koszorúzás az elsô
világháború áldozataira emlékezve. 

Augusztus 23. – Államalapítás ünnepi istentisztelet és koszo-
rúzás az emlékmûvünknél. 

Augusztus  29. – Gyülekezeti kenyérsütés az új kenyér ünnepe
alkalmából a Cinkotai Tájházban 15 órai kezdet-
tel.

Augusztus 30. – Új kenyér ünnepi istentisztelet úrvacsorával.
Augusztus 30. – Kéfás-Kupa, ökumenikus horgászverseny a

csömöri tónál 14 órától.
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KONFIRMANDUS-TÁBOR
GÁRDONY, 2015. JÚNIUS 25-27.

Az idei évben is szeretettel hívjuk és várjuk konfirmált fiataljainkat közös táborozá-
sunkra. Nyári alkalmunk fô célja a hitmélyítés és a közösségépítés, amelyhez idén is a gár-
donyi református gyülekezet szállása nyújt helyszínt. Bôvebb információ a szállásról:
http://www.gardonyrefhir.hu/?page_id=3857.

A háromnapos együttlét költségeit megosztjuk, némi önrész mellett gyülekezetünk
anyagi támogatást nyújt mind a szállás, mind az utazás költségeihez. A további részle-
tekrôl idôben adunk tájékoztatást a jelentkezôknek. A táborra május 31-ig lehet jelent-
kezni Esztergály Elôd Gábor lelkipásztornál.

Tábor-hívogató
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GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBOR – 2015
ELÔZETES TÁJÉKOZTATÓ

Az idei esztendôben július 8-12. között szervezzük meg gyülekezetünk nyári táborát, amely-
re ezúton is szeretettel hívunk minden érdeklôdôt. A lelki feltöltôdés mellett célunk, hogy
közösen kikapcsolódva jobban megismerhessük egymást. A helyszínt ebben az esztendôben a
2012-ben már megismert lajosmizsei Ricsováry-major adja (www.ricsovary.hu). 

Jelentkezési határidô: 2015. május 31. A Major befogadóképessége korlátozott, így
kérnénk, hogy mielôbb jelezzék részvételi szándékukat. Elôleg megfizetésére nincs szükség,
azonban a tábor részvételi díját, teljes egészében az érkezéskor kell megfizetni a szállásadónak.
A kedvezményes részvételi díj csak a teljes ellátás igénybevétele esetén érvényes.

Részvételi díj (5 nap 4 éjszaka teljes ellátással, elsô nap vacsora, utolsó nap ebéd):
- 13 év felett: 22.400,-/fô;
- 5-12 év: 11.200,- Ft/fô;
- 4 éves kor alatt: ingyenes;
- nyugdíjasoknak: 17.920,-Ft/fô.

További kedvezmény: 4 db, alacsonyabb konfortfokozatú kétágyas szoba használóinak, a
sátrazóknak és a lakókocsit használóknak a fenti árakból további 35,7% kedvezményt ad a szál-
lásadó. A fizetésnél OTP-s SZÉP-kártyát elfogadnak. 

A Major térítésmentesen biztosít számunkra: salakos teniszpályát, úszómedencét, cso-
csót, ping-pong asztalt, biliárdasztalt, strandröplabdapályát. Rendelkezésünkre áll a Major
büféje is, ahol kedvezményes áron tudunk vásárolni italt, nassolni valót és jégkrémet. 

Szükség esetén, korlátozott mértékben, anyagi támogatást tudunk biztosítani a rászorulók
számára. A támogatási igényeket kérjük írásban a lelkipásztor felé nyújtsák be legkésôbb május
30-ig, hogy presbitériumunk a jelentkezési határidôig a támogatások mértékérôl határozatot
hozhasson. 

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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Gyülekezetünk eddigi megtakarítása: 24.804.000,- Ft.
2015. január-áprilisban befolyt adományok: 1.382.000,- 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:

26.186.000,-

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. január – április

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Gulyás Dávid (szül.: Budapest, 2000.12.30.). Keresztségben részesült: 2015.05.10.
Tóth Gergely (szül.: Budapest, 2000.12.30.). Keresztségben részesült: 2015.05.10.
Tóth Sándor (szül.: Budapest, 2002.05.16.). Keresztségben részesült: 2015.05.10.

HALOTTAINK:

Fazekas Istvánné sz. Kiss Anna (Nyáregyháza, 1934.05.04. – Budapest, 2014.12.31.)
Matolcsi László (Bakonszeg, 1937.10.08. – Sümeg, 2015.04.02.)
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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.
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

Hitmélyítô Vasárnapi Iskola*: minden hónap 2. és 4. vasárnapján 1030–1130-ig
(szeptembertôl).
Iskolai hittan:

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

Óvodai hittan:
- Laki sarki csoport: szerda 1530–1600;
- Kacsó utcai csoport: 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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ADOMÁNYGYÛJTÉS

A csömöri református gyülekezet adománygyûjtést hirdet a háború
miatt válságba került kárpátaljai magyar családok megsegítésére. Az
adománygyûjtés folyamatos. Az adományokat a lelkészi hivatalban
(Széchényi u. 111.) lehet elhelyezni telefonon elôre egyeztetett
idôpontban. A következô adomáynokkal tudjuk segíteni határon túli
testvéreinket: tartós élelmiszer, gyógyszer, tisztálkodási- és tisztító
szerek.

A pénzadományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat szám-
laszámára kérjük utalni: 10702019-85008898-51100005. A megjegy-
zés rovatban kérjük feltüntetni, hogy a kárpátaljai családok meg-
segítésére szól az adomány.

20

“Megváltoztak a körülményeink, az álma-
ink, a lehetôségeink. Egyetlen egy dolog nem
változott meg, az Akihez tartozunk és Aki szá-
mon tart minket.”

Zán Fábián Sándor
kárpátaljai református püspök
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