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Tavasz – Húsvét

„A hét elsô napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték
az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elôl elhengerítve találták, és amikor
bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak,
íme, két férfi lépett melléjük fénylô ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a föl-
dre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak
között az élôt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta
nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bûnös emberek kezébe kell adatnia
és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaem-
lékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a
többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más,
velük lévô asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ôk üres fecsegésnek
tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a
sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedôket látta ott. Erre elment, és csodálkozott
magában a történteken.” (Lk 24,1-12)

...de a harmadik
napon... 
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K Ö S Z Ö N T J Ü K  O LV A S Ó I N K A T !
Családommal közel lakunk a máriabes-

nyôi temetôhöz, így gyakran látjuk, aho-
gyan a gyászolók újra és újra virágot visz-
nek szeretteik sírjára. A tekintetükön és a
testtartásukon is tükrözôdik a gyász és az
elmúlás mély fájdalma. Túlzás lenne azt
mondani, hogy minden ember ismeri ezt
az érzést, de hogy elôbb-utóbb mindenki
meg fogja ismerni, az biztos, hiszen a ha-
lál, a gyász, az elmúlás része lett a bûnös
emberi életnek.

Az elsô Húsvét – ahogyan az evangéliu-
mok beszámolnak róla – szintén az elmú-
lás fájdalmával kezdôdik. Gyászoló asszo-
nyok érkeznek a sírhoz illatszerekkel és
drága kenetekkel, hogy megkenjék Jézus
holttestét, mert péntek estéjén az ünnep
kezdete miatt erre már nem jutott idô. 

A gyász beszûkíti az ember látását, gon-
dolkodását, ilyenkor semmi másra nem
tud koncentrálni, csak az elveszítettre és a
veszteségre. Ez lehetett az oka annak,
hogy az asszonyok nem emlékeztek arra,
hogy Jézus korábban már szólt kereszt-
haláláról és feltámadásáról. Az a megpró-
báltatás, amin a tanítványokkal együtt
azokban a napokban keresztül mentek,
elfeledtette velük a feltámadás örömhírét.
Még az üres sír sem juttatta eszükbe ezt az
ígéretet, és tanácstalanul keresték Jézus
holttestét (4). Isten küldöttei, a fénylô ru-
hában megjelenô angyalok emlékeztették
az asszonyokat, hogy beteljesedett mind-
az, amit Jézus kijelentett: elhordozta a
bûnös emberiség helyett a bûn terhét, de
harmadnapra feltámadva az új élet lehetô-
ségével ajándékozta meg a világot.

„Emlékezzetek vissza...” (8) – mondták
az angyalok, az asszonyok pedig visszaem-
lékeztek, és a szívükben addig uralkodó
gyászt felváltotta az élet öröme, a remény-
vesztettségüket felváltotta a remény, az
erôtlenségüket felváltotta az örömhír to-
vábbadásának ereje: „...visszatértek a sír-
tól, és hírül adták mindezt a tizenegynek
és a többieknek.” (9) 

Sokszor kerülünk olyan helyzetbe éle-
tünk során, amikor testi vagy lelki erôt-
lenségünk miatt elfelejtkezünk Jézus ígé-
reteirôl, amelyet az ôt szeretôknek tett.

Nemcsak a gyász, vagy egy betegség az,
ami próbára teszi hitünket, hanem a
hétköznapok terhei is eluralkodhatnak
felettünk úgy, hogy nem gondolunk Krisz-
tus megváltására. Nem gondolunk arra,
hogy bármi, ami az életünkben történik
Urunk tudta nélkül nem történhet meg,
hiszen hozzá tartozunk. Miattunk és
értünk vállalta a kereszthalált, hogy meg-
váltott életünkben jelen legyen a világ
végezetéig. Nem engedi el a kezünket
még akkor sem, ha erôtlenségünk miatt
elfordulunk tôle. Csodálatosan példázzák
Jézus hûséges szeretetét a nagyheti törté-
nések. Gondoljunk arra, amikor a tanítvá-
nyok elaludtak, miközben Jézus azt kérte
tôlük, virrasszanak. Vagy, amikor a temp-
lomôrség megkötözi Jézust, a tanítványok
elhagyták ôt és elfutottak (Mt 26,56). De
gondolhatunk Péterre is, aki háromszor
tagadta meg Urát, csakhogy mentse a saját
életét. Jézus mindezek ellenére vállalta a
szenvedést és a halált, mert ô megtartja
ígéretét. 

Húsvét évrôl-évre rámutat arra az isteni
kegyelemre, hogy erôtlenségünk ellenére
Jézus mégis megtartja szavát: nem hagy el
bennünket. Szentlelke erejével minden
nap jelen van az életünkben: örömünk-
ben és bánatunkban, sikereinkben és
kudarcainkban, gyógyulásainkban és be-
tegségeinkben. „Mert nagy az ô szeretete
irántunk, az Úr hûsége örökké tart.
Dicsérjétek az Urat! “ (Zsolt 117,2)

Ezt az örömhírt nemcsak egyéni, ha-
nem gyülekezeti életünkben is megta-
pasztalhatjuk. Nem mindennapi küldeté-
sünk van, és ezért nem mindennapi meg-
próbáltatásokat kell kiállnunk. Az egyik
ilyen, hogy bár évrôl évre növekszik
gyülekezetünk létszáma – a tavalyi évben
már 262 egyházfenntartói befizetôt tartot-
tunk nyilván –, az istentiszteleteink láto-
gatottságában nem tapasztaljuk ezt a di-
namikus növekedést. Vagy: a gyülekezeti
otthonunk megteremtésével kapcsolato-
san még mindig sok a bizonytalansági té-
nyezô. Még mindig nem tudjuk, hogy
templomunk felépítéséhez kapunk-e és
mekkora támogatást. Nehéz idôszak áll
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mögöttünk, amely könnyen elbizonyta-
laníthatja a hívô szívet, és erôtlenné teheti
a kitartó lelket. Húsvét örömüzenete
azonban elôre mutat és megújító erôfor-
rás a számunkra: „nagy az ô szeretete
irántunk, az Úr hûsége örökké tart.”

„Emlékezzetek vissza...” (8) – mondták
az angyalok a gyásztól erôtlenné vált
asszonyoknak, és mondja most az ige
nekünk is. Emlékezzünk vissza, milyen
mélységbôl szabadította ki lelkünket az
Úr, amikor elôször megszólított, és most
mennyi áldást élünk meg. Emlékezzünk
vissza, honnan indult gyülekezetünk
évekkel, évtizedekkel ezelôtt, és most hol
tartunk. Emlékezzünk vissza Jézus sza-
vára, és akkor megláthatjuk, hogy a szí-
vünkben egyedül csak hálaadásnak lehet

helye, mert aki a feltámadott Krisztushoz
tartozik, az Isten tenyerére helyezheti
életét.

Hálát adhatunk, mert úgy tûnik, hozzá-
foghatunk gyülekezeti termünk és lel-
készi hivatalunk megteremtéséhez. Hálát
adhatunk, mert a lelkészcsalád elhelye-
zése is megoldódni látszik. Hálát adha-
tunk, mert számíthatunk a „nagy testvér”,
a Magyar Református Egyház segítô kéz-
nyújtására eszközökben és anyagiakban
egyaránt. Hálát adhatunk azért a gyüleke-
zeti közösségért, ahol otthon érezhetjük
magunkat. Hálát adhatunk, hogy bûneink
és erôtlenségünk ellenére Isten megtartja
ígéretét, és mindennap érezhetjük áldá-
sait. És... „hála legyen Istennek kimond-
hatatlan ajándékáért!” (2Kor 9,15)

CSALÁDOM ÉS PRESBITÉRIUMUNK NEVÉBEN

ISTENTÔL MEGÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁ-
NOK GYÜLKEZETÜNK TAGJAINAK! TEGYE SZENT-
LELKE EREJÉVEL TELJESSÉ A HÁLÁT SZÍVEINKBEN

MINDAZÉRT, AMIT FELÁTMADÁSÁVAL NEKÜNK AJÁN-
DÉKOZOTT!

Szeretettel:
Esztergály Elôd Gábor

lelkipásztor

ÖRÖMHÍR

Gyülekezetünk áldozatkészségének és egyházunk támoga-
tásának köszönhetôen saját telkünkön hozzákezdünk gyü-
lekezeti termünk, lelkészi hivatalunk és parókiánk felépí-
téséhez. Ezzel teljesül az a vágyunk, hogy a lelkész és nyája
azonos településen éljen, s hogy végre saját otthonunk le-
gyen. A tervek és a részletek megbeszélése céljából gyüle-
kezeti fórumot tartunk, melynek idôpontjáról késôbb
egyeztetünk.

Áldáskívánással: a Csömör-Nagytarcsai 

Református Missziói Egyházközség presbitériuma
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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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Igehirdetés

„Van-e olyan közöttünk, aki szeret szen-
vedni?” – Bizonyára senki, pedig ahogyan az
imént hallhattuk az igébôl, a keresztyén
hitélet része a szenvedés. Pál apostol a filippi-
beli gyülekezethez írt levelében nemcsak a
Krisztusba vetett hitrôl beszél, hanem arról is,
hogy aki Krisztushoz tartozik, annak szenved-
ni is kell érte, „nektek nemcsak az adatott
meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, ha-
nem az is, hogy szenvedjetek érte...”.

Nagyböjt idôszakába lépve óhatatlanul is
felvetôdik az emberben a lemondás és a szen-
vedés kérdése. A nagypénteki bûnbánatunk-
hoz és a húsvéti hálaadásunkhoz elenged-
hetetlen, hogy átérezzük Krisztus lemondását
és szenvedését, amelyet bûneink miatt kellet
elviselnie. Ravasz László püspök szerint a
nagyböjt idején nem lehet, és nem is szabad
másról beszélni, mint Jézus passióútjának
szenvedésirôl. A szenvedéstörténet hétrôl-
hétre való felidézése nemcsak segít ráhango-
lódni az elôttünk álló ünnepekre, hanem
segít gyakorolni a lemondást és az ezzel járó
szenvedést, hogy tökéletesedjünk Krisztussal
való egyesülésünkben. 

De más aktualitása is van a keresztyén
szenvedésrôl való elmélkedésnek. Mind-

annyiunkat megdöbbentett a 21 kopt keresz-
tyén férfi brutális kivégezése, melyet az
Iszlám Állam terroristái hajtottak végre, csak
azért, mert keresztyének. Ez a 21 férfi, és a
hozzájuk hasonló mártírok nem tagadták meg
hitüket, hanem vállalták a szenvedést és a
halált Krisztusért. Az utolsó szavuk ez volt:
„ Jézus, segíts rajtam!” A mai alapigénk köz-
ponti üzenete jelenik meg abban, ahogyan ez
a 21 mártír lemondott az életérôl Krisztusért. 

Istennek hála, hazánkban nincs keresz-
tyén-üldözés, így nem fenyeget bennünket az
a veszély, hogy mártírhalált haljunk hitünkért,
mégis az Ige tanítása ránk is vonatkozik. A mi
hitéletünkbôl sem hiányozhat a krisztusi
lemondás és az abból fakadó szenvedés. A
nagyböjt idôszakában különös aktualitást ad
számunkra ez a kérdés. Ahhoz, hogy tisztás
lássuk magunk elôtt Krisztus példáját az
igéhez kell fordulnunk segítségért. Ravasz
László püspökünk javaslatát fogjuk követni az
elkövetkezô böjti vasárnapokon, és figyel-
münket Jézus passióútjának szenvedéseire
fordítjuk. Mielôtt azonban rátérnénk az
evangéliumi történetekre, meg kell ismer-
nünk Jézus szenvedésének a lényegét, ugya-
nis jól kell követnünk a lemondás és a szen-

„Mert nektek nemcsak az adatott meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy
szenvedjetek érte, és ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tôlem láttatok, és ame-
lyet most rólam hallotok. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetbôl fakadó

figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek tel-
jessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet

akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésbôl, se hiú dicsôségvágyból, hanem
alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze,

hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is
megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlô Istennel,

hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és
emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

Ezért fel is magasztalta ôt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely
minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké
és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsôségére.”

(Fil 1,29-2,11)

MEGÜRESÍTETTE  ÖNMAGÁT

* Az igehirdetés 2015. február 22-én böjt elsô vasárnapján hangzott el.

2015 tavasz husvet.qxd  2015.03.30.  21:29  Page 5



6

Igehirdetés

vedés példáját. Számos gyakorlat él az egyhá-
zon belül, és ezért elbizonytalanodhatunk
abban, hogyan és melyiket gyakoroljuk. 

Mit jelent Krisztus példáját követni a le-
mondás és a szenvedés terén? Erre a kérdésre
legszebben és legtömörebben éppen a mai
alapigénk adja meg a választ. Pál apostol vilá-
gosan rámutat arra, hogy milyen az a krisztusi
példa, amit minden keresztyénnek a lemon-
dás és a szenvedés területén követnie kell. 

Rögtön a lényeggel kezdem: Krisztus
szenvedésének kulcsa az önként való
szenvedés. Ahogyan Pál mondja: Jézus „nem
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlô Isten-
nel, hanem megüresítette önmagát, szolgai
formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett,
és emberként élt, megalázta magát, és
engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig”. – Önként üresítette meg
magát, hogy felvegye az emberi formát, és
ezzel elhordozza bûneink következményét.
Jézus lemondott isteni mivoltáról, hogy
emberként miattunk, helyettünk és értünk
keresztre szegezzék. A Szentírás világosan
elénk tárja, hogy egyszerre volt Isten és
ember, de a szenvedéseit csak emberként
hordozta el. Azáltal, hogy lemondott isteni
mivoltáról – megüresítette magát –, része lett
az életének a szenvedés, amelyet azért vállalt,
hogy nekünk életünk legyen. Ez az a példa,
amit a Szentírás és a mai alapigénk is elénk
állít. Ezt a példát kell nekünk tanítványoknak
követni, ez a fajta lemondás és szenvedés
segít Krisztussal egyesülni. 

Jogosan vetôdhet fel bennünk a kérdés,
hogyan tudjuk mi megüresíteni magunkat, és
konkrétan mi az a szenvedés, amit vár tôlünk
az ige?

A keresztyén hitéletnek megvannak az
önként vállalt szenvedésformái. Az aszkézis,
azaz önsanyargatás már a kezdeti idôktôl
fogva ismert és gyakorolt volt az egyházban.
Az önként vállalt lemondás és szenvedés leg-
enyhébb formája a böjti, amikor valamilyen
ételtôl vagy italtól vonja meg magát a hívô. Ez
a gyakorlat napjainkban is megtalálható.
Önként lemondunk számunkra értékes és
kedves dolgokról, hogy Krisztus szenvedésé-
bôl részt vállalva készüljünk Húsvét cso-
dájára. A böjt mellett azonban a hitgyakorlat-

ban vannak durvább módszerek is a lemon-
dás és a szenvedés átélésére. Talán hallottunk
már a középkor bevett gyakorlatáról, a vezek-
lôöv használatáról. Szögekkel átütött övet
szorosan a derekára köt a hívô, hogy Krisztus
valóságos szenvedéseihez hasonló fájdal-
makat éljen át, így vezekel a bûneiért. De pél-
daként hozhatjuk a passióutak valóságos
átélését is, amikor a hívô nehéz fakeresztet
visz a vállán, vagy amikor valóságos keresztre
feszítés történik. Még napjainkban is találunk
erre példát. A Fülöp-szigeteken a vezeklô ke-
resztyének szöges korbáccsal ostorozzák ma-
gukat, és így vonulnak végig a szenvedések
útján. Sôt, valóságosan keresztre is feszítik
egymást, hatalmas szögekkel átütve a csuk-
lójukat és a bokájukat. Mindezt a kíváncsis-
kodó turisták ezrei elôtt. 

Tényleg ilyen szenvedésre utal az ige? Ne-
künk is vezeklôövet kellene a derekunk köré
csavarni, vagy keresztre kéne egymást feszí-
teni? Kérdésünkre a választ az alapigénk adja
meg. Pál arról beszél, hogy Jézus megüre-
sítette magát, és így lett része az életének a
szenvedés, amellyel a mi életünket tartja meg.
Jézus nem önmagára tekintett, hanem ránk,
és ezért megüresítve önmagát vállalta a
szenvedést értünk. A példa, amit elénk állít:
tudjunk lemondani önmagunkról, hogy a
felebarátunkra figyeljünk, és ha kell, hordoz-
zuk el az ezzel járó szenvedéseket. 

Hogyan tudjuk ezt megtenni? A minden-
napi életbôl kiragadott példával szeretném
ezt érthetôbbé tenni. Egy házaspár ötven évig
élt látszólag boldog házasságban. Nemsokkal
azután, hogy meghalt a feleség, kiderült, hogy
az édesapának közel húsz éve tartós viszonya
volt egy másik nôvel. Mikor a gyermekek ezt
megtudták, világossá vált számukra az is,
hogy édesanyjuk tudott errôl a viszo-nyról,
csak nem szólt senkinek. Ez a hívô asszony
húsz évig élt úgy a házasságban és nevelte
gyermekeit, hogy csöndben, magába zárta a
titkot. Nem saját magát és az érzéseit állította
a középpontba, hanem a családját. Önként
vállalva elhordozta a szenvedést, csak azért,
hogy a gyermekei és talán a férje is normális
családi környezetben éljenek. Önként vállalta
a megalázó helyzetet, csak azért, hogy a
szeretetparancsot betöltse. Megtehette volna
azt, amit az emberek többsége tenne ilyen-
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kor, hogy felrúgja az egészet. De ez a hívô
asszony inkább a lemondást és a szenvedést
választotta, ahogyan Krisztus erre példát
adott. 

Jézus megüresítette önmagát, és nekünk is
meg kell üresíteni magunkat. Nem véletlenül
mondja Jézus: „Ha valaki énutánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye fel a ke-
resztjét, és kövessen engem!” (Mk 8,34) – Meg
kell tagadni önmagunkat ahhoz, hogy
Krisztussal egyesüljünk, és ez az önmegta-
gadás hihetetlen fájdalommal és szenvedéssel
jár. Ez a lemondás, önmegtagadás azt jelenti,
hogy nem azt az utat választom, amely szá-
momra kedves, hanem azt, amely a másik
ember számára jó. Nem úgy hozok döntést,
hogy a magam érdekét nézem, hanem a
másik ember érdekét tartom szem elôtt. Így
fogalmazza meg ezt Pál apostol a mai
alapigénkben: „nektek nemcsak az adatott
meg Krisztusért, hogy higgyetek benne,
hanem az is, hogy szenvedjetek érte. (…)
Semmit ne tegyetek önzésbôl, se hiú dicsô-

ségvágyból, hanem alázattal különbnek
tartsátok egymást magatoknál; és senki se a
maga hasznát nézze, hanem mindenki a
másokét is. Az az indulat legyen bennetek,
amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten
formájában lévén nem tekintette zsákmány-
nak, hogy egyenlô Istennel, hanem megüre-
sítette önmagát, szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt;
megalázta magát, és engedelmes volt mind-
halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel
is magasztalta ôt Isten mindenek fölé, és azt
a nevet adományozta neki, amely minden
névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden
térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és
föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy
Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsôségére.”
– Ha erre a lemondásra, önmagunk megta-
gadására képesek vagyunk Krisztusért, és így
együtt szenvedünk ôvele, akkor helyünk lesz
a mennyek országában Jézus mellett.

A Szentlélek Isten legyen ebben segítsé-
günkre! Ámen. 

CSERHÁTI KÁROLY

AZ UTOLSÓ VACSORÁN
Az áruló közöttünk béget, suttogták halkan, 
magukat hitték árulónak a hangzavarban.

Az agy béna volt, tompa és süket,
Kerevet széle markolászta izzadt tenyerüket.

Álluk szögletében gombóccá görnyedt egy izom,
a jövendô keresztet keresték horpadt vállaikon.
Szívükben villámlott a kétkedôk veszett dühe:

talán a harcot sem bírjuk el ônéküle?
Szemüket szétzilálta a kegyetlen átok,

S a pupillák kórusa egy kérdést kiáltott:
vajon az életnek mi lesz az ára?

De a csók még váratott magára.
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H O G YA N  L Á T J U K  A  H Ú S V É T O T ? *

Kétezer éves, rengetegszer hallott történet
ez, amit most a Bibliából fölolvastam. Sajnos
annyira hozzászoktunk a jól ismert szavak-
hoz, hogy nincs is benne számunkra semmi
meglepô, különleges. Átsiklik rajta a sze-
münk, amikor újra elolvassuk. Pedig János
evangélista itt a görög nyelv különleges
árnyalatával, szinte izgalmas fokozásával írja
le a húsvéti élményt. Olyan valamire szeret-
nék benne rámutatni, amit csak a Biblia ere-
deti nyelvének valamelyes ismeretében lehet
észrevenni. Három szereplôje van a történet-
nek: Mária, Péter és János. Mind a háromról
azt olvassuk, hogy húsvét reggelén odamegy a
sírhoz, és mind a hárommal kapcsolatban
ismétlôdik ez a szó, hogy “látja”. Így van ez a
magyar fordításban. De az eredeti görög
szövegben nem! Ott háromféle, egymástól
nagyon különbözô látásról van szó. Arról,
hogy mind a három tulajdonképpen ugyanazt
látja, de mind a három másképpen látja
ugyanazt, ti. a megnyílt sírt. Vagy így is mond-
hatnám: mind a három ugyanazt nézi, de
mind a három mást és mást lát! Tehát tulaj-
donképpen azt a kérdést lehetne fölvetni
ezzel a történettel kapcsolatban, hogy ki ho-
gyan látja a húsvét titkát, ki mit lát benne.

1.) Tehát elôször Mária Magdaléna: “oda-
méne... a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kô
a sírról” Jn20,1. Itt egy olyan szót használ
János, ami olyanformát jelent, hogy valaki néz
valamit, de tulajdonképpen nem lát semmit!

Csak azt látja, ami egy külsôleges, felületes
odapillantásban éppen látható. Azt, hogy
valami történt, hiszen a kô el van hengerítve
a sírkamra bejáratából. De hogy mi történt
valójában, azt már nem is gondolja végig.
Talán ellopták az Úr holttestét? Csak megbor-
zongatja a lelkét valami érthetetlen titok.
Nem is töpreng rajta, hol itt az igazság,
hanem izgatottan elfut a sírtól, hátat fordítva
a titokzatosságnak, és siet vissza, ahonnan
jött. Lelkében ottmaradt egy megoldatlan
rejtély. El se jut addig a gondolatig, hogy
Jézus feltámadott!

Ma is vannak sokan, akik úgy jönnek
húsvét reggelén ide a templomba, hogy tulaj-
donképpen nem látnak semmit a húsvét igazi
titkából. Csak a külsôségeket látják, azokat a
kedves, népi szokásokat: piros tojást, kedé-
lyes locsolkodást, tavaszi hangulatú ünnepet,
ami úgy kiemeli ezt a két napot ilyenkor a
hétköznapok egyhangúságából. Talán ott van
a szívükben valami bizsergés, valami érthe-
tetlen titokzatosság sejtelme. Az a gondolat,
hogy valaminek mégiscsak történnie kellett,
letagadhatatlanul, hiszen még ma is, kétezer
esztendô múltán is megmaradt az a szokás,
hogy rengeteg ember tódul ilyenkor a temp-
lomokba. Ünnepet szentelnek az egész vilá-
gon annak az emlékére, ami azon az elsô
húsvét reggelen történt. De hogy az mi volt
igazán, és hogy annak mi a jelentôsége szá-
mukra, azt már nem is gondolják végig.

“A hétnek elsô napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, oda méne Mária
Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kô a sírról. Futa azért és méne Simon

Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték
az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették ôt. Kiméne azért Péter és a másik

tanítvány, és menének a sírhoz. Együtt futnak vala pedig mindketten: de ama másik
tanítvány hamar megelôzé Pétert, és elôbb juta a sírhoz; És lehajolván, látá, hogy ott

vannak a lepedôk; mindazáltal nem megy vala be. Megjöve azután Simon Péter is
nyomban utána, és beméne a sírba: és látá, hogy a lepedôk ott vannak. És a
keszkenô, a mely az ô fején volt, nem együtt van a lepedôkkel, hanem külön

összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán beméne a másik tanítvány is, a ki elôször
jutott a sírhoz, és lát és hisz vala” (Jn 20,1-8)

* Joó Sándor igehirdetése 1970. március 29-én hangzott el. Forrás: http://joosandor.hu/

8

Igehirdetés

2015 tavasz husvet.qxd  2015.03.30.  21:29  Page 8



9

Igehirdetés

Hallják ugyan, hogy valaki föltámadt a halál-
ból, talán ez meg is borzongatja egy kicsit a
lelküket. De hogy ez valóban így történt-e,
vagy csak azért hirdetik, mert ilyenkor így
szokás, így illik, azon már nem töprengenek.
Vége a húsvéti istentiszteletnek, hátat fordí-
tanak a titokzatosságnak, és sietnek vissza él-
vezni a finom húsvéti sonkát, meg az ünnep-
napok adta kellemes pihenést. Vajon nem úgy
van-e, hogy sokszor csak ennyit látunk az
egész húsvétból? Ez bizony nem sok! Sôt
semmi! És de sok templomba járó embernek
ennyi is elég!

2.) Péter apostol már többet lát: “beméne
a sírba: és látá, hogy a lepedôk ott vannak.
És a keszkenô, amely az ô fején volt, nem
együtt van a lepedôkkel, hanem külön össze-
göngyölítve egy helyen” (6-7. vers). Itt a látás
kifejezésére olyan szót használ János, ami
már többet jelent az elôbbinél. Ez már teo-
retikus látás, a keresô lélek kutató látása, a
kritikus szellem vizsgálódása, amikor valaki
utánanéz a dolgoknak, és mérlegelve szem-
léli, amit lát. Az ottmaradt halotti lepel és az
összehajtogatott keszkenô láttán megpróbál
következtetni, hogy mi is történt itt tulaj-
donképpen. Elgondolkodik rajta, és próbálja
megfejteni a titkot.

Ma is vannak sokan, akik így akarják látni a
húsvét titkát. Teoretikusan, elméletileg, bon-
colgatva, elgondolkodva rajta, a józan ész ma-
gyarázatát keresve rá, megpróbálva érthetôvé
tenni az érthetetlent. Én is sokáig fennakad-
tam az ilyenfajta látáson. Mindenáron logikai
úton akartam nyitjára lelni Jézus feltámadása
titkának! De sehogy sem fért a fejembe!
Különösen a múlt század racionalista teo-
lógiája dolgozott ki sokféle elméletet a feltá-
madás magyarázatára. Az ún. szubjektív vízió
elméletétôl az ún. objektív vízió elméletig
mindenféle elképzelés született a dogmatikus
agyakban, hogy valamiképpen ésszel is föl-
foghatóvá váljék az ésszel fölfoghatatlan!
Mondanom sem kell, hogy a nagy igyekezet
közben egészen elsikkadt maga a csoda, a
húsvét igazi lényege. Ilyen teoretikusan lát-
nak ma is azok, akik egy húsvéti prédikáció-
nak csak egy emberi gondolatmenetét “látják”
meg. A lepedôket, meg a gondosan összehaj-
togatott keszkenôt, és utána esetleg megvi-
tatják magukban vagy egymás között, hogy ez

vagy az a gondolat milyen jó volt, vagy éppen
nem volt jó. Szívesen elvitatkoznak a húsvét
titkán, mondván: nekem is megvan a magam
elgondolása a dolgokról. És közben elteo-
retizálják, vagy elteologizálják a lényeget! Te
vajon nem így látod Jézus feltámadásának
titkát? Emberi spekulációkban?

3.) Jánosról is azt olvassuk: “beméne a
másik tanítvány is, aki elôször jutott a sír-
hoz, és lát és hisz vala” (8. vers). Itt a látás
kifejezésére olyan szót használ a krónikás,
ami tulajdonképpen olyanformát jelent, hogy
túllát a pusztán szemmel láthatókon, a kül-
sôségek mögé lát, meglátja, megragadja a
lényeget! Ez valahogy belsô látás, a hit
szemével való látás! Ezért jegyezték fel János-
ról, hogy “Lát és hisz vala”. Ez az igazi látás, a
húsvéti élményt megragadó hit “látása”. János
már azt látja meg, hogy Jézus a lepedôkkel
meg a keszkenôvel együtt a sír és a halál
hatalmát is összehajtogatta, fölszámolta, fél-
retette örökre! János nem töpreng, nem akar-
ja megfejteni a titkot. ô magát a titkot látja,
azt, hogy Jézus legyôzte a halált! Ugyan még
nem látja a feltámadott, élô Jézus valóságát,
de már hiszi! Átborzong a lelkén a felséges
bizonyosság, hogy Jézus, akit megöltek, él!
Feltámadott a halálból!

Ez az igazi húsvéti élmény! Isten Igéje
most arra szólít fel bennünket, hogy lássunk
túl mi is a húsvéti ünnepek külsôségein,
kedves népi szokásain. Lássunk túl az elkép-
zeléseinken, teóriáinkon és világnézetünkön,
amelybe nem fér bele a feltámadás csodája!
Lássunk túl a Biblia betûin, sôt ezen a prédi-
káción is! Hiszen nem ez a fontos, hanem az
a Valaki, Akire az egész ünnep, meg a Biblia,
meg minden prédikáció mutat: az élô Jézus!
Hagyjuk, hogy belénk áradjon a nagy isteni
csoda, hogy Jézus él! Ne megérteni akarjuk a
feltámadás csodáját, hanem hinni! Megérteni
nem lehet, de hit által megélni, átélni igen!
Merjük hát hinni! A hit az igazi látás! A hit
közvetlen látás, a lényeg megtapasztalása!

Tehát az egész húsvét azt hirdeti, hogy
Jézus él! Hát nem él? Dehogynem! Hiszen
most is itt van az élô Jézus egy darabja, itt lük-
tet ebben a gyülekezetben! Mi, ahogyan most
így itt vagyunk, az élô Jézus testének egy da-
rabja vagyunk. Ebben az igehirdetésben, ame-
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lyik ô róla szól – halljátok csak: ô maga szól!
Annyira él, hogy ím, meghív az asztalához,
vendégül lát bennünket! A saját testét és vérét
adja lelket erôsítô táplálékul a kezünkbe, a
szánkba! Lássunk hát, és higgyünk, ahogyan
János ott a nyitott sírnál látott és hitt!

Igen, lássunk túl a mindennapjaink ôrlô
gondjain, és higgyünk Jézusban. Higgyünk
Jézusban, Aki megígérte, hogy gondja van
reánk! Lássunk túl bûneink fenyegetô kísérté-
sein, és higgyünk Jézusban, Aki gyôzelemre
segíthet felettük! Lássunk túl a megoldhatat-
lannak látszó problémáinkon, és higgyünk
Jézusban, Akinek van hatalma lecsendesíteni
a vihart! Lássunk túl a lelkünket megülô
szomorúságon, és higgyünk Jézusban, Aki
meg tud vigasztalni! Lássunk túl az élet sok-
szor oly zûrzavaros értelmetlenségein, és
higgyünk Jézusban, Akinek adatott minden
hatalom mennyen és földön! Lássunk túl a
gyász nagy fájdalmán, és higgyünk Jézus-
ban, Aki azt ígéri: “Én vagyok a feltá-
madás és az élet: aki hisz énbennem,
ha meghal is, él” Jn11,25. Sôt lássunk
túl a halál ijesztô sötétségén is, és

h i g g y ü n k
Jézusban, Aki
ott áll a halál mögött, várva
bennünket üdvözítô szerete-
tével!

És még tovább: Ha ez az a
Jézus, Akit az emberek gonosz
kezeikkel keresztfára feszítve
megöltek, akkor lássuk meg
ebbôl azt is, és higgyük, hogy
ímé, a szeretet erôsebb, mint a
gyûlölet, a Krisztusi szelídség és
jóság erôsebb, mint az emberi
erôszak és gonoszság. A kegye-
lem hatalmasabb, mint a bûn,
az élet nagyobb hatalom, mint a
halál! Mert lám, Jézus Krisztus
kiirthatatlan e világból! Ez
pedig azt jelenti, hogy akkor
van értelme küzdeni minden
jó és igaz ügyért ezen a föl-

dön. Akkor érdemes tisztának lenni, becsü-
letesen élni, szeretni, szolgálni, az életet
fenyegetô halálos erôkkel szembeszállni.
Hiszen ha Jézus nem a halottak, hanem az
élôk között van, akkor lehet Rá számítani,
akkor Isten azoknak a pártján van, akik látják
és hiszik azt a boldog jövendôt, amely Jézus
feltámadásával már elkezdôdött, és annak
megvalósulásáért jó reménységgel munkál-
kodnak!

Különösen nagy jelentôsége van ennek az
aktív húsvéti látásnak és hitnek éppen ma,
amikor a kozmikus pusztulás réme, az élet
értelmetlenségének a látása, az a bénító
érzés, hogy úgyis minden hiába, az atomkor
megnövekedett veszélyeivel fenyeget. A hús-
vét éppen azt hirdeti, hogy a halál elveszítette
központi jelentôségét, és helyette az Élet
Fejedelme, Jézus került a középpontba! Aki,

mint János apostol, húsvéti szemmel lát
és hisz, az megszabadult a halál bûvö-
letébôl! Aki húsvéti szemmel lát és hisz,
az a csüggedések és megfáradások ide-

jén is mindig megtalálja az

új erôk
forrását ab-

ban a boldog
bizonyosságban,

hogy Jézusé az utolsó szó,
Jézusé a jövô!

János evangélista így látta
és hitte Jézus feltámadását.
Ezért tudott késôbb, amint
elterjedt róla a hír mindmáig,
a szeretet apostolává lenni!
Bár elmondhatnánk mi is,
hogy most már az én lelkem is
lát és hisz! És a diadalmas
húsvéti látás és hit erejével tud-
nánk mi is a szeretet aposto-
laiként elmenni innen! Ki a
világba, az emberek és a hétköz-
napok világába!

Ámen.

Igehirdetés

10

2015 tavasz husvet.qxd  2015.03.30.  21:29  Page 10



11

Beszámoló

LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ
A 2014. ÉVRÔL

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK

A 2014. év egyik legfontosabb felis-
merése az volt, hogy az Isten-keresô csalá-
dok szívesen csatlakoznak gyülekeze-
tünkhöz, de hiányzik belôlük az a fajta –
jó értelembe vett – megszokás, amely a
hitélet aktív gyakorlását jelenti a gyüleke-
zeti közösségben. A számok azt mutatják,
hogy a választói névjegyzékünkbe felvett
egyházfenntartói járulékot fizetôk száma
37 fôvel gyarapodott a korábbi évhez
képest, a hittanra beíratott gyermekek
száma is 104-rôl 128 fôre emelkedett.
Mindez jól mutatja, hogy nyitnak a csalá-
dok Isten felé, és van igény a lelki élet
gyakorlására, mégis az istentiszteleti és a
rendszeres alkalmaink látogatottsága nem
követi ezt a fajta növekedést. A rendszere-
sen templomba járók között döntôen
azokat látjuk, akiknek gyermekkoruktól
kezdve van ilyen irányú gyakorlata. Mivel
missziónk nemcsak a hitüket gyakorlókra
terjed ki, így külön hangsúlyt fektetünk
azok megszólítására, akik bár gyülekeze-
tünkhöz tartozónak vallják magukat, de
aktív hitéletet még nem gyakorolnak. A
jól bevált heti rendszeres alkalmaink mel-
lett (Bibliaóra, Ifi, konfirmációi elôké-
szítô, Hitmélyítô Vasárnapi Iskola, hittan),
olyan családi és tematikus istentisztelete-
ket vezettünk be, amelyek segíthetik az
ilyen gyülekezeti tagok és családok integ-
rálását. A kitûzött cél érdekében kétha-
vonta családi istentisztelet tartunk, amely-
re a hittanos gyermekeink családjait hív-
juk és várjuk. Karácsony, Húsvét és
Pünkösd második ünnepnapját is ilyen
családi istentiszteletként tartjuk. Ezek

mellett tematikus istentiszteleteket is tar-
tottunk: a gyülekezetünkben szolgálatot
végzôk megáldása céljából; a házasság
hete alkalmából; nônap, anyák napja és
gyermeknap alkalmából; a tanévnyitó és
tanévzáró alkalmából; a halottak napja
alkalmából (az özvegyeket megszólítva);

A 2014. évi tapasztalat azt mutatja,
hogyha konkrét meghívást kapnak a csalá-
dok egy-egy istentiszteletre, akkor nagy
valószínûséggel el is jönnek, így a 2015.
évben ezeket a tematikus alkalmakat
tovább folytatjuk és bôvítjük más alkal-
makkal is.

RÖVID BESZÁMOLÓ GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK

NÉHÁNY KIEMELT ALKALMÁRÓL

A januári ökumenikus imahét keretén
belül ismét együtt szolgáltak települé-
sünk keresztyén felekezeteinek lelkészei,
amely alkalomsorozatot közösen szerve-
zett szeretetvendégséggel zártuk. 

Februárban Galyatetôn gyûltünk össze
közös elcsendesedésre gyülekezetünk
presbitériumával. Az együttlétünk köz-
ponti témája a templomépítésünk volt. Az
elôadások során nemcsak megismertük
Isten házának teológiai alapvetését, ha-
nem betekintést kaptunk a templomépí-
tészet múltjába és jelenébe. A kétnapos
együttlétünk során leendô templomunk
tervpályázatait megvizsgálva elôzetes
állásfoglalást fogalmaztunk meg, melyik
tervet javasoljuk megvalósításra.

Március hónapban a presbitérium által
elfogadott templomterv vetített képes

A 2014. év mind lelkiekben, mind anyagiakban gazdagodást hozott gyülekezetünk
életében, amiért Istené legyen a dicsôség! Az alábbiakban vázlatosan számot vetünk
a mögöttünk álló esztendôrôl, azzal a céllal, hogy a tanulságokat levonva, a 2015.

esztendôben Isten dicsôségére végzett szolgálatunk még hatékonyabb és ered-
ményesebb legyen. 

* * *
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elôadás keretén belül bemutatásra került
a gyülekezeti közösségünkben. A Magvetô
címû gyülekezeti újságunkban részletes
tájékoztatást adtunk a tervekrôl, hogy
gyülekezeti közösségünk együtt gondol-
kodhasson leendô templomáról. Közel
egy hónap állt gyülekezetünk tagjai ren-
delkezésére, hogy véleményüket, javasla-
taikat megfogalmazzák a tervekkel kap-
csolatban. 

Április elején megrendeztük elsô jóté-
konysági hangversenyünket a templom-
építésünk javára. Az alkalmon gyülekeze-
tünk tagjai, Simon Izabella és Várjon
Dénes zongoramûvész házaspár szolgált.

Elsô alkalommal rendeztük meg gyüle-
kezetünk hittanosainak passió-játékát
családi istentisztelet keretében belül. A
Húsvét második napján sorra kerülô
esemény nemcsak a fiataloknak, hanem
az idôsebb korosztály számára is lélek-
emelô volt. 

Május 24-én 11 fôvel képviseltük gyüle-
kezetünket a Debrecenben tartott Refor-
mátus Egység Fesztiválon. Az áldott együt-
tlét mellett jó volt átélni a reformátusok
nagy családjához való tartozásunkat is.

Pünkösdöt megelôzô héten vendég
igehirdetôk részvételével evangelizációs
alkalmakat tartottunk. A 2014. évben Ma-
tyó Lajos református (Zsámbék), Wagner
Tamás református (Gyôr) és Sághy Balázs
evangélikus (Domony) lelkipásztorok
végezték a szolgálatokat.

Isten kegyelmébôl a 2014. évben 3
konfirmandusunk tett bizonyságot hité-
rôl: Bartók Andrea, Borbély Eszter és Ba-
lázs Zoltán.

A nyári gyülekezeti alkalmaink és Isten-
tôl áldott együttléteink segítették egymás
jobb megismerését és összetartozásunk
megerôsítését. Családi nappal kezdtük
Csömörön, majd konfirmandus táborral
folytattuk Gárdonyban, ezt követte családi
táborunk Balatonfenyvesen és végül
kenyérsütéssel zártuk a cinkotai tájházban.

Nyáron két ökumenikus alkalom is
volt, amely a történelmi egyházak kapcso-
latát erôsítette Csömörön. Ilyen volt az
augusztus 20-i ökumenikus áhítat, és az
augusztus végi Kéfás-Kupa, az ökumeni-
kus horgászverseny. 

Szeptemberben gyülekezetünk részt
vett a községi szüreti fôzôversenyen,
amely nemcsak közösségteremtô szem-
pontból eredményes, hanem a missziót is
szolgája. Az alkalom lehetôséget adott
arra, hogy megszólítsunk olyanokat, akik
még nem kötôdnek szorosan gyülekeze-
tünkhöz, vagy akik Isten-keresésükben
még nem találták meg a helyüket. A talál-
kozások mellett a fôzésben is sikerült
eredményt elérnünk: a 3. legjobb étel lett
a mienk.

November 2-án hagyományteremtô
szándékkal szerveztük meg halottak-napi
tematikus istentiszteletünket. Az alkalom-
ra külön meghívtuk gyülekezetünk özve-
gyeit, és mindazokat, akiknek hozzátar-
tozóját mi kísértük utolsó földi útjára az
elmúlt 4 évben.

A novemberi jótékonysági hangverse-
nyünkön Mészáros János Elek presbiter-
énekmûvész bizonyságtételével szolgálta
templomépítésünk javát.

A korábbi évektôl eltérô idôpontban
szerveztük meg karácsonyi adomány-
gyûjtési akciónkat Csömörön. Az Ukrajná-
ban kialakult háborús konfliktus miatt a
kárpátaljai magyar családok számára hir-
dettünk gyûjtést, mely adományokat a
Magyar Református Szeretetszolgálat
segítségével juttattuk el jóval az ünnepek
elôtt, hogy legyen idô a kiosztásra. Külön
adománnyal készültünk a zápszonyi re-
formátus gyülekezet számára, ahol nem-
csak a háborús helyzet, hanem a parókia
leégése is próbára tette testvéreink hitét.

Az adventi koszorúkészítésünk során
közel 40 koszorút készítettünk saját célra,
illetve rászorulók számára.

Advent idôszakához szorosan kapcso-
lódik hittanosainak betlehemes játéka,
mellyel gyülekezetünk családjai elôtt tesz-
nek bizonyságot a Megváltó születésének
örömhírérôl. 

A szentesti istentiszteletünk a szokásos
családi istentisztelet formájában telt.
Simon Izabella és Várjon Dénes zongo-
ramûvész házaspár, Solymári Tímea gitár-
mûvész és Czine Eszter színésznövendék
tette emlékezetessé ünnepi alkalmunkat.

A 2014. évben gyülekezetünk számos
alkalommal hajtott fejet ôseink emléke és

12
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öröksége elôtt. A Magyar nép lelki meg-
újulásáért emelt emlékoszlopunknál ko-
szorút helyeztünk el: az 1848-49-es sza-
badságharcra emlékezve, a nemzeti össze-
tartozás napja alkalmából, az I. Világhá-
ború áldozataira emlékezve, az államala-
pítás ünnepén, az aradi 13 vértanúra em-
lékezve, az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékére; és a reformáció
ünnepén.

HITOKTATÁS

Református hitoktatást a csömöri óvo-
dákban, a Csömöri Mátyás Király Általá-
nos Iskolában, és a nagytarcsai Blaskovits
Oszkár Általános Iskolában végzünk. 

A református hitoktatásra jelentkezett
diákok száma – Isten kegyelmébôl – évrôl-
évre növekedést mutat. A 2014-2015.
tanév óvodai hitoktatására jelentkezettek
száma: 39 fô (2 csoport). A csömöri isko-
lai hitoktatásra jelentkezettek száma: 81
fô (1-8. évfolyam). A nagytarcsai iskolai
református hitoktatásra jelentkezettek
száma: 7 fô (1-2. és 6. évfolyam). A gyüle-
kezetünk által szervezett református hit-
tanra a két településen 2014-2015. tan-
évben összesen 128 gyermek jelentkezett.

A hittanoktatást jelenleg a lelkipásztor
végzi, de a 2015-2016. tanévtôl kezdve
hitoktatók bevonását tervezzük. 

SZERETETSZOLGÁLAT

A nehéz anyagi körülmények között
élô családjainkat a 2014. évben is segítet-
tük tartós élelmiszer-, ruha- és pénzbeli
adományokkal. Az év során több alkalom-
mal szerveztünk adománygyûjtést, amely
összegek Isten iránti hálára köteleznek
bennünket. A 2014. évben összesen 12
nehéz sorsú családot támogattunk, közel
600.000,- Ft pénzbeli adománnyal. Csa-
ládjaink mellett egyházi szervezetek és
gyülekezetünkhöz közvetlenül nem kötô-
dô családok számára is szerveztünk
adománygyûjtést. Az ukrán háborús kon-
fliktus miatt figyelmünk döntôen a Kár-
pátalján élô magyar testvéreink felé

irányult. A Dunamelléki Református Egy-
házkerület felhívására gyülekezetünk a
külön perselyes gyûjtés során 42.120,- Ft
pénzbeli adományt tudott átutalni a
közös gyûjtôszámlára. Ezen felül saját
szervezésben is gyûjtöttünk tartós élelmi-
szert, ruha-, játék-, gyógyszer- és további
pénzadományt, amelyet a Református
Szeretetszolgálat segítségével juttattunk
el határainkon túli református testvéreink
számára. Egyházunk hagyománya szerint
a bibliavasárnapi és az október utolsó
vasárnapi templomi perselypénzt megha-
tározott célra fordítjuk. A 2014. évi bibli-
avasárnapi perselypénzünkkel a Magyar
Bibliatársulatot támogattuk 26.250,-Ft
értékben. Az október utolsó vasárnapi
perselyünkkel pedig a sajóládi református
gyülekezet templomépítését, 21.650,- Ft
értékben. Az Északpesti Református Egy-
házmegye külön felkérésére egyházme-
gyénk gyülekezetei a december elsô va-
sárnapi perselyt az Isaszegi Református
Egyházközség gyülekezeti termének fel-
újítására ajánlották fel. Gyülekezetünk
erre a célra 26.020,-Ft-ot tudott adni. 

Mindezek alapján a 2014. évben össze-
sen 964.133,- Ft-tal tudtuk segíteni a
nehéz sorsú családokat és a támogatásra
szoruló gyülekezeteket, egyházi szerveze-
teket (ez az összeg közel 20%-al több a
2013. esztendô adományainál). Istené
legyen a hála, hogy ilyen formában is
eszközként használt bennünket az Úr!

GYÜLEKEZETI OTTHONUNK

A 2014. év új lendületet adott gyüleke-
zetünknek a templomépítés ügyében. Az
év elején meghirdetett templomtervezési
pályázatunkra 4 építésztôl kértünk vázlat-
tervet, akik közül hárman el is készítették
a megadott határidôre. A beérkezett pá-
lyamûveket presbitériumunk közösen a
Galyatetôn szervezett presbiteri lelkigya-
korlat keretén belül vizsgálta meg rész-
letesen. Ennek eredményeképpen, döntô
többséggel, Nyikos László és Berzsák
Zoltán építészek munkáit fogadta el. Az
építészek még tavasszal, az egyik isten-
tiszteletünk végén, bemutatták vázlatter-
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veiket a gyülekezetnek. A presbitérium A
Magvetô tavaszi számában részletesen
közölte a terveket, és kérte a gyülekezet
tagjait, hogy tegye meg mindenki észre-
vételét, javaslatát, hogy már a tervezés
folyamata is közös munka eredménye
legyen. A gyülekezettel történô egyezte-
téssel párhuzamosan, az Északpesti Refor-
mátus Egyházmegye, és a Dunamelléki
Református Egyházkerület elnöksége
számára is bemutatásra kerültek a vázlat-
tervek. A tervezôkkel folytatott egyezte-
tések során sikerült véglegesíteni a vázlat-
terveket, amelynek elsô ütemében a
templom, a lelkészi hivatal és a kicsi
gyülekezeti terem megvalósítását tûzte ki
célul. Mivel gyülekezetünk számára jelen-
tôs anyagi terhet jelent otthonunk meg-
valósítása, így a 2014. évben – a vázlatter-
vekkel kíséretében – hozzáláttunk a külsô
források felkutatására, bevonására. A köz-

egyházi építési alapból a 2013-2014. évre
8 millió forintot kaptunk céljaink meg-
valósításához. Csömör Nagyközség Önko-
rmányzata a 2007. évben tett szóbeli
ígéretét megtartva 4 millió forintot utalt
át a számunkra, hogy az általa ajándéko-
zott területet megtisztítsuk az ottmaradt
betonalapoktól. A külsô források mellett
gyülekezetünk tagjai is kivették részüket
templomépítésünk ügyében, a két jóté-
konysági hangverseny bevétele és a
személyes adományok összege a 2014.
évre összesen: 3.649.000,- Ft. Istené le-
gyen ezért a dicsôség! 

Gyülekezetünk presbitériuma az év
végén pályázatot is adott be az Emberi
Erôforrások Minisztériumához, melynek
eredményérôl már az új esztendôben
értesülhetünk. Imádságban hordozzuk
továbbra is gyülekezetünk szolgálatát,
gyülekezeti otthonunk megteremtését! 

Összesen: 21.305.754,- 5.857.780,-

Beszámoló
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Presbiteri lelkigyakorlat

Ennek az igének jegyében zajlott le a
presbiteri csendes napok foglalkozás-
sorozata 2015. február 5-7. között Berek-
fürdôn. Mint a foglalkozások megkezdése
elôtti körkérdésre adott válaszokból kide-
rült, presbitériumunk résztvevôi (10 fô)
valamennyien lelki feltöltôdést, hitbéli
erôsödést, és a személyes kötôdések
sokoldalúbbá válását várták a kétnapos
együttléttôl.

A tanítvánnyá tételt, mint aktív cse-
lekvést három dimenzióban vizsgáltuk.
Elsô nap délelôtt körbejártuk a gyüleke-
zetet, mint a tanítvánnyá válás- és tétel
helyszínét. Délután a tanítvány személyi
feltételeit, jellemzôit körvonalaztuk, míg
a második nap délelôttjén a tanítvánnyá

tétel eszközeit, s azok alkalmazásának ha-
tékony módszereit fogalmaztuk meg. Ez
utóbbit a csömöri református gyüle-
kezetre adaptálva, személyekben is gon-
dolkozva, a teendôket vázolva tettük meg.

A GYÜLEKEZET,
MINT A TANÍTVÁNNYÁ TÉTEL HELYSZÍNE

A tanítványképzés nem izolált, steril
környezetben történik, hanem a csömöri
gyülekezetben, amely folyamatos változá-
sok közepette éli mindennapi életét.
Csömör lakossága az elmúlt huszonöt
évben megháromszorozódott, és az ôsla-

BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI
PRESBITERI LELKIGYAKORLATUNKRÓL

2015. FEBRUÁR 5-7., BEREKFÜRDÔ

„Tegyetek tanítványokká minden
népeket” (Mt.28,19.)
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kosság mellé betelepültek sokszínûvé
varázsolták annak arculatát. Ahhoz, hogy
a presbiteri küldetést, a tanítvánnyá tételt
sikeresen tudjuk végezni, ismernünk kell
tágabb és szûkebb környezetünket. A
környezetre ható faktorokat külsô és
belsô tényezôkre bontva kiscsoportokban
elemeztük, majd közösen értékeltük. A
külsô tényezôk között az alábbiakkal fog-
lalkoztunk:

- Nemzeti kérdések (gazdasági- és jogi
környezet, kormányzat, politika, hagyo-
mányok, történelem)

- Egyházi tényezôk (a Magyar Reformá-
tus Egyház helyzete, keresztyénség, öku-
mené, stb.)

- Helyi faktorok (Csömör jellemzôi, az
önkormányzati vezetés, nemzetiségek,
felekezetek, missziós lehetôségek stb.)

A nemzeti kérdések megtárgyalása során
örömmel nyugtáztuk, hogy a jelenlegi kor-
mány nem vallásellenes. A vallás gya-
korlásának jogi garanciái és finanszírozási
kérdései rendben vannak, bár a személyi
jövedelemadó csökkenése (alacsonyabb
kulcs és családtámogatás) az 1 %-os egyházi
támogatást is jelentôs mértékben megnyir-
bálta. Ez a tényezôcsoport pozitív elôjellel,
mint jövôbeni lehetôség áll a gyülekezet
szolgálói elôtt. Az egyházi tényezôk között
sajnálattal állapítottuk meg, hogy a Magyar
Református Egyház gyenge, bürokratikus
és rugalmatlan. Egyet kell értenünk Csoóri
Sándorral, aki egy vele készült interjúban
keresi gyerekkora erôs kálvinista gyökereit,
s teszi fel a kérdést: “Hol van napjainkban
az úgynevezett magyar kálvinizmus? A me-
sékben vagy a baráti ugratásainkban, Né-
melykor egy-egy erôteljesebb kézszorítás-
ban, amelynek csak lelke van, de szavai már
nincsenek. Pedig örömmel látnám jelen-
létét- akár pártok helyett is – magunk
között.” Míg a keresztyénség védôbástyái
Európában leomlóban vannak, addig Csö-
mörön erôs hagyományokkal rendelkez-
nek a történelmi egyházak, és egyre széle-
sebb bázisra talál az ökumené. Egyházi ol-
dalról tehát pozitív és negatív tényezôk egy-
aránt befolyásolják a tanítvánnyá tétel
helyszínét. A helyi tényezôk vizsgálatát po-
zitív minôsítéssel zártuk. Úgy véljük, hogy

az önkormányzati vezetés és a település la-
kossága is támogatja gyülekezetgyarapító
terveinket. Különösen sokat köszönhetünk
ezen a téren az evangélikus és katolikus
közösségeknek, akik befogadtak bennün-
ket, megosztják velünk objektumaikat,
részt vesznek ökumenikus alkalmainkon,
jótékonysági rendezvényeinken. Az agglo-
merációs lét gyülekezetünk sokoldalúságát
erôsíti, hiszen sokan más református
közösségekbôl érkeztünk, és ismereteink,
tapasztalataink erôs kritikai érzékünk mel-
lett szinergikus hatást is kifejtenek.

A belsô tényezôk vizsgálata során kísér-
letet tettünk az ideális gyülekezet, valamint
a csömöri gyülekezet szociológiai jellem-
zôinek feltérképezésére. E feladat elsô
részét egyenként oldottuk meg, míg a má-
sodik részét közösen. Az egyenkénti vála-
szokból az körvonalazódott, hogy az
ideális gyülekezet toleráns, nyitott, befo-
gadó, áldozatkész, példamutató, szeretet-
teljes, hitében megingathatatlan, de ugyan-
akkor formálható és motiválható. A csö-
möri gyülekezet jellemzôit tapasztalataink
alapján becsléssel közelítettük. Úgy véltük,
hogy a fiatalok jelenléte miatt átlagéletkora
az országos átlag alatti, s így van jelene és
jövôje. A gyülekezeti tagok egy fôre jutó
jövedelmét átlag körülinek becsültük. Úgy
gondoljuk, hogy a középfokú végzettség
dominál, de az országos átlagnál magasabb
a felsôfokú végzettséggel rendelkezôk
aránya. Gyülekezetünk egészségi állapota
rendben tartott, hitbeli érettségét azonban
nem tudtuk megbecsülni. Tagjaink nagy
része anyaországi református, de magas a
határon kívülrôl származók aránya. Ebbôl
a körülbelüli adathalmazból is kiderül,
hogy nem ismerjük eléggé azt a környe-
zetet, ahol a tanítvánnyá tétel zajlik. El is
határoztuk, hogy ezt a hiányosságot gyor-
san pótoljuk egy empirikus adatfelvétellel,
amelyben gyülekezetünk tagjait kérdôíves
válaszadásra kérjük.

A TANÍTVÁNY JELLEMZÔI

A tanítvánnyá tétel folyamatának sike-
rében meghatározó szerepe van a tanít-
ványnak. Elôször megvizsgáltuk, hogy

Presbiteri lelkigyakorlat
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Presbiteri lelkigyakorlat

Krisztus tanítványának lenni milyen elté-
réseket mutat a hétköznapi értelemben
vett mester-tanítvány viszonytól.

- Amíg a diák önként jelentkezik bármi-
lyen képzési formára, addig a keresztyén
tanítványt Jézus szólítja meg, és hívja el.

- Jézus nem észérvekkel, politikai nyo-
mással, fenyegetéssel gyûjti tanítványait,
hanem a lélek erejével.

- A lélek általi szövetségkötés olyan
erôs, ami meghalad minden emberi értel-
met. A szövetségkötés révén valamennyi
tanítvány egymás testvére, ahol számíthat
mások segítségére, imájára.

- A tanítványok között nincs alá- és fölé-
rendeltségi viszony, valamennyien egyen-
rangúak. Itt a képzettség, képesség, elô-
jog, társadalmi hierarchiában elfoglalt
pozíció stb. nem játszik szerepet. Jézus
mindenkit tanítvánnyá szeretne tenni,
nemcsak a legjobbakat.

- A tanítványt Krisztus egész élete fo-
lyamán elkíséri, nem hagyja egyedül. A
tanár-diák kapcsolat lazul, vagy teljesen
megszûnik a vizsgák után, Jézus Szentlel-
ke által folyamatosan jelen van a tanít-
ványok életében.

- A tanítvány teljes engedelmességgel
tartozik az Úr akaratát végrehajtani. Nem
saját feje után megy, hanem Krisztusra fi-
gyelve, szavait meghallva végzi szolgálatát.

- A tanítvány mesterhez fûzôdô kapcso-
lata egész életében, az ítélet napjáig tart.
Csak akkor derül ki, hogyan sáfárkodtunk
a ránk bízott talentumokkal, hogyan tel-
jesítettük tanítványi küldetésünket.

A tanítványi lét nem egy passzív folyamat
eredménye. Bár a Szentlélek munkálkodik,
befogadónak és bizonyos szabályok betartói-
nak kell lennünk. Melyek ezek a szabályok?

- A tanítvány életének középpontjában
Jézus Krisztus áll. Életünk során számos
kísérlet történik arra, hogy a központi
helyet valami más: pénz, karrier, önmeg-
valósítás stb. vegye át. A tanítványi élet
tehát folyamatos küzdelem a Sátánnal a
központi hely birtoklásáért.

- A tanítványi lét példaadó, minden
élethelyzetben Krisztusról tesz tanúbi-
zonyságot. A tanítványok arról ismerhe-
tôk fel, hogy valamennyi cselekedetükben

kifejezôdik Krisztushoz való tartozásuk.
- A tanítványi léthez hozzátartozik a

Biblia rendszeres olvasása, tanulmányo-
zása. A tanítvány keresi azokat a lehetô-
ségeket, amelyeken tudását elmélyítheti,
hogy az igét helyesen értse, s az valóban
mécsesként világítson számára.

- A tanítvány szüntelenül imádkozik.
(I.Thesszalonika 5,17.) Nem megszokás-
ból, nem képmutatásból, nem a „bizton-
ság kedvéért”, nem is a “ baj van” alkal-
mából, hanem létszükségletbôl. A tanít-
vány azért imádkozik, mert az ima a
lelkébôl fakad, mert meg akarja köszönni
a sok áldást, mert bûneivel való tusájában
csak Krisztusra számíthat, mert a minden-
napi kenyeret csak tôle remélheti. Úgy
imádkozik, mint a vámszedô, akinek tele
van a lelke, s belepusztulna, ha nem
tárhatná fel Isten elôtt.(Lukács 18,9-14)

- A tanítványi lét elengedhetetlen szín-
tere a gyülekezet. A közösségben gyako-
rolt hit egymás terheinek hordozása, a
szeretet és a megbocsátás gyakorlása
révén folyamatosan erôsödik.

- A Krisztussal való együttes találkozás
naponta erôt ad a hétköznapi terhek
elviseléséhez.

- A tanítvány hitélményekkel rendelke-
zik, s errôl bizonyságot tesz embertársai
elôtt. El kell mondania, hogy mikor, mi-
lyen szituációban tapasztalta meg a Lélek
munkálkodását. Hirdetnie kell az evangé-
liumot a saját szavaival és érzéseivel, hogy
ezzel is segítséget adjon azoknak a gyü-
lekezeti tagoknak, akik ódzkodnak a nyil-
vános megszólalástól.

Tanítványi küldetéstudatunk jellemzôi-
nek megismerésére ezután egy kérdôívet
töltöttünk ki, melynek válaszait együtt ér-
tékeltük. Megállapítottuk, hogy a tanítvá-
nyi lét hibamentes gyakorlásához egy
egész élet sem elegendô.

A TANÍTVÁNNYÁ TÉTEL ESZKÖZEI

A tanítványlétnek és tanítvánnyá tétel-
nek vannak közös eszközei, melyeket az
elôbbiekben már bemutattunk, azaz a
Biblia, az imádság és az élô gyülekezet. A

2015 tavasz husvet.qxd  2015.03.30.  21:29  Page 17



továbbiakban azokat ismertetjük, amelyek
e három eszköz hatását kiegészítik, illetve
erôsítik, s amelyek alkalmazását a csömöri
gyülekezetben fontosnak tartjuk. 

- hitéletre nevelés, hittan oktatás az
óvodában és az általános iskolában;

- gyermek istentisztelet;
- konfirmáció elôkészítô és konfirmá-

ciós tábor;
- ifjúságnevelés (bibliaóra, Apa-fia és

Anya-lánya programok);
- szeretetszolgálat (intézmények meglá-

togatása, adománygyûjtések, rászorulók
helyzetének figyelemmel kísérése, kap-
csolattartás a Zsinati Iroda Szeretetszolgá-
latának apparátusával);

- A Magvetô szerkesztése (a Szerkesztô
Bizottság az évi öt alakalommal megje-
lenô újság tartalmi kérdéseit rögzítve a
gyülekezet tagjai által írott cikkeket, ta-
nulmányokat, fotókat egységes szerkezet-
be foglalja és megjelenteti);

- A Magvetô eljuttatása a gyülekezet
tagjaihoz (az ifjúság személyesen kézbe-
síti a lapot); 

- honlap és facebook (a naprakész in-
formációkhoz, igehirdetésekhez való hoz-
zájutás e modern csatornák mûködte-
tésével);

- Bibliaiskola (rendszeres alkalmak a
hitmélyítés és a teológiai ismeretek gyara-
pítása céljából);

- presbiterképzés (gyülekezeti csendes
napok szervezése, valamint az Egyházme-
gyei, egyházkerületi képzéseken való
részvétel);

- bibliamisszió (a közösségi biblia olva-
sásának megszervezése és koordinálása);

- iratterjesztés (a klasszikus és új kiad-
ványok beszerzése és népszerûsítése A
Magvetôben és a Honlapon);

- szeretetvendégség szervezése;
- jótékonysági események (koncert,

árverés, színi elôadás stb.) szervezése;
- családi nap szervezése;
- családi tábor szervezése;
- család- és beteglátogatás; 
- templomjárat (az oda nem, vagy ne-

hezen eljutók számára szállítás bizto-
sítása);

- úrvacsora (kellékek biztosítása, fela-
jánlások nyilvántartása, terítés és le-
szedés);

- születésnaposok köszöntése (regiszt-
rálás és karbantartás);

- ökumenikus alkalmak (kapcsolat-
tartás és koordináció);

- egyházfenntartói járulék beszedése (a
díjfizetés karbantartása és annak erô-
sítése, hogy hitéletünk közösségi gyakor-
lásához anyagi áldozatot is kell hoznunk).

A fenti vázlatos felsorolás azokat a tevé-
kenységeket tartalmazza, amelyek már
megjelentek gyakorlatunkban, vagy ame-
lyek szerepét a közeljövôben erôsíteni
kívánjuk. A foglalkozáson neveket is ren-
deltünk a tematikus címek mellé, de a
presbiterek mellett várjuk azoknak a
gyülekezeti tagoknak is a jelentkezését,
akik a szeretetközösséghez szolgálattal is
tudnak és akarnak csatlakozni. Isten
áldása kísérje már a szándékot is! 

dr. Szennyessy Judit presbiter

(Fényképes beszámoló a 20. oldalon.)

18

Presbiteri lelkigyakorlat
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GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK
KÉPEKBEN

AZ IDEI ÉV ELSÔ PRESBITERI ÜLÉSE AZ ÚJ IDEIGLENES
LELKÉSZI HIVATALUNKBAN
2015. JANUÁR 27. 
(SZÉCHÉNYI U. 111.)

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
2015. JANUÁR 18-25. 
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Presbiteri lelkigyakorlat

PRESBITERI LELKIGYAKORLATUNK BEREKFÜRDÔN
2015. FEBRUÁR 5-7.
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Gyülekezeti életünk képekben
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2014. évben gyülekezetünknek ADOMÁNYOZTÁK az alábbi
törökszentmiklósi külterületi telkeket,
melyek eladása gyülekezeti otthonunk

megteremtését szolgálja

Gyülekezeti koszorúzás a kommunizmus áldozataira és
az 1848-49-es szabadságharcra emlékezve

2015. március 15.
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Húsvétra

Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,

a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellô szárnyal át.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,

a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,

s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt -

kelet felôl egy sírnak mélyibôl,
elrúgva a követ, fényes sebekkel

száll, száll magasba, föl az isten-ember.

Kosztolányi Dezsô

H Ú S V É T

Népi locsolóvers

Adjon a jó isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
Ily köszöntôt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem,
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább. 

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
Új életet öltött ismét föl magára.

Én is e szent napon örömöt hirdetek,
Mert Jézus föltámadt,

ezen örvendjetek! 
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Szemle

Zán Fábián Sándor kárpátaljai reformá-
tus püspök nyitó áhítata után a tisztújítás
során mandátumot szerzett zsinati tagok
átvették megbízólevelüket, megválasztot-
ták a zsinat elnökségét, lelkészi és világi
jegyzôit, valamint a Zsinati Tanács tagjait.

A szavazások idejére felfüggesztették az
ülésezést, majd kihirdették az eredmé-
nyeket. Szabó István dunamelléki püs-
pököt választották a Magyarországi Refor-
mátus Egyház Zsinatának lelkészi elnöké-
vé (55 szavazattal), világi elnöktársa pedig
Huszár Pál dunántúli fôgondnok lett (65
szavazattal). A Zsinat lelkészi alelnöke
Fekete Károly lett (95 szavazattal, további
5 érvénytelen), a világi alelnök pedig Áb-
rám Tibor (96 szavazattal, további 4 ér-
vénytelen).

A MRE alkotmánya (1994. évi II. tv.)
szerint a Magyarországi Református Egy-
ház Zsinata a református egyház törvény-
hozó és legfôbb intézkedô testülete. A
testület legfontosabb feladata, szintén az

egyházalkotmány szerint, hogy megvizs-
gálja és megállapítja az egyház tanait. A
zsinat alkotja meg az egyház belsô tör-
vényeit, megállapítja az egyház alkotmá-
nyát, határoz a református istentisztelet
rendjérôl, a hivatalos bibliafordításról, az
énekeskönyvrôl, az egyház tevékenységét
támogató, valamint a társadalmi szerep-
vállalását segítô oktatási, egészségügyi,
szociális intézményeket alapít és tart
fenn, és természetesen határoz általában
mindazokban a kérdésekben, amelyek a
református egyház legfôbb állásfoglalását
vagy döntését igénylik. A zsinat idôtarta-
ma hat év, a testületnek összesen 100
tagja van, közülük húszan tisztségüknél
fogva tagok, nyolcvanat pedig az egyes
egyházkerületek presbitériumai, illetôleg
közgyûlései választanak a megadott
keretszámok figyelembevételével.

Bogárdi Szabó István 1956-ban szüle-
tett Sárbogárdon, hétgyermekes lelkész-
családban. Nôs, felesége innovációs szak-
tanácsadó. Három gyermekük van, egy

BOGÁRDI

SZABÓ

ISTVÁN

LETT A

ZSINAT ÚJ

LELKÉSZI

ELNÖKE*

2015. február 25-én tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház
XIV. Zsinata. Az elsô tanácskozáson megválasztották a testület vezetôit: a

következô hat éves ciklusban Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök a Zsinat
lelkészi elnöke, Huszár Pál dunántúli fôgondnok pedig a Zsinat világi elnöke lesz.
A Zsinat lelkészi alelnöke Fekete Károly tiszántúli püspök, világi alelnöke Ábrám

Tibor tiszáninneni fôgondnok lett.

* Forrás: Reformatus.hu
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Szemle

unokájuk. 1997-tôl a Budahegyvidéki
Egyházközség lelkésze, elôtte Sáregresen,
Józsefvárosban és Külsô-Üllôi úton szol-
gált. 1983-ban Chicagóban szerezte meg a
magiszteri fokozatot, 1994-ben doktori
vizsgát tett, 1998-tól a pápai teológián ta-
nít, 2002-ben habilitált. 2003-tól a Duna-
melléki Egyházkerület püspökeként szol-
gál, ebben a tisztségében harmadik cik-
lusát kezdi meg.

Huszár Pál 1941-ben született Várpa-
lotán. Huszonnyolc évig dolgozott szülô-
városában gimnáziumi tanárként, 1992-
tôl nyugdíjazásáig a Veszprémi Egyetem
Német Nyelv és Irodalom Tanszékén taní-
tott. A Pápai Református Teológiai Akadé-
mia eddig hét kötetét jelentette meg.
Könyvet írt egyebek mellett Kálvin János
életérôl és reformátori tevékenységérôl,
fordított a Kálvin Kiadó felkérésére. Két
évtizede a Várpalotai Református Egyház-
község presbitere, 2009-tôl a Dunántúli
Református Egyházkerület fôgondnoka s
ebben az idôszakban az MRE Zsinatának
világi elnöke.

Fekete Károly Kisvárdán született
1960-ban, többgenerációs lelkészcsalád-
ban. Második házasságában él, négy gyer-

mek édesapja. 1988-1992 között beosz-
tott lelkész volt a Debrecen-Nagytemp-
lomi Egyházközségben, ezzel párhuzamo-
san kezdett tanítani a debreceni teoló-
gián. 1997 és 2005 között, illetve 2011-tôl
2015-ig a Debreceni Református Hittudo-
mányi Egyetem rektora volt. Doktori
fokozatot 1995-ben gyakorlati teológiából
szerezte Kolozsváron, habilitációs vizsgát
a budapesti Evangélikus Hittudományi
Egyetemen tett 2009-ben. A MRE Dokto-
rok Kollégiumának 2003 ôszétôl alel-
nöke. A Tiszántúli Egyházkerület püspö-
keként az elsô ciklusát kezdi meg.

Ábrám Tibor 1961-ben született a par-
tiumi Tasnádszántón, ahol akkor édesapja
lelkészként szolgált. A kolozsvári Bolyai
Tudományegyetemen szerzett fizikus és
középiskolai fiikatanári képesítést. 1985-
ben kötött házasságot, miskolci feleségé-
vel hat gyermeket nevelnek. 1986–1993
között a Miskolci Egyetem Fizika Tan-
székén dolgozott, 1993-ban a Lévay József
Református Gimnázium újraindításával
bízták meg, melynek azóta is igazgatója.
Több mint húsz éve a miskolc-avasi refor-
mátus gyülekezet presbitere, 2006-tól
missziói gondnoka. 2003-tól a Tiszán-
inneni Egyházkerület fôgondnoka.

„A mai nappal lezárult a múlt évben elkezdôdött általános tisztújítás hosszú folya-
mata, egyházunk fokozatos testületeinek választása – fogalmazott Bölcskei Gusztáv a
zsinati ülést követô sajtótájékoztatón. – Megalakult a Zsinat, s megválasztotta elnökeit,
alelnökeit. Kívánom, hogy ne csak az egyházkerületek képviselôiként tekintsenek
rájuk, hanem mint a Magyarországi Református Egyház vezetôire.” A Zsinat leköszönô
lelkészi elnöke Isten áldását kérte életükre, szolgálatukra, a XIV. zsinati ciklus
munkájára Bogárdi Szabó István elfogódottságának adott hangot: „Nem tudjuk, hogy
fejezzük ki érzéseinket. Megköszönjük-e a megtiszteltetést vagy megszeppenve vegyük
tudomásul, mekkora munkát vettünk a nyakunkba.” A zsinat új lelkészi elnöke arról
beszélt, hogy „az elmúlt huszonöt év alatt a református egyház zsinata legalább het-
venöt évet futott”, annyi törvényt, szabályt, rendeletet kellett (újra)alkotni, annyi
intézmény „gondját-baját kellett intézni”. „Nem tudom, lelassul-e ez a futás. Bizonyos,
hogy nagyon sok teendôje lesz a zsinatnak, így az elnökségnek is” – mondta a püspök.
„Nekem kicsit könnyebb a dolgom, az Úristen segedelmét kérve és remélve szeretném
folytatni a szolgálatot” – fogalmazott Huszár Pál. A zsinat régi-új világi elnöke tovább-
ra is szeretné motiválni az egyház nem lelkészi végzettséggel rendelkezô tagjait, hogy
segítsék a lelkészek munkáját. Huszár Pál fontos feladatnak nevezte a látens reformá-
tusok megszólítását, a reformátusság és a magyarság fogyatkozása elleni (Kárpát-
medencei szintû) küzdelmet. „Adjon ehhez bölcsességet, bátorságot, alázatot a
Jóisten!” – fogalmazott.
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Az elôttünk álló év jelentôs változá-
sokat tartogat gyülekezetünk számára,
amelyek reményeink szerint hatékonyab-
bá teszik a Csömörön és Nagytarcsán
végzett missziónkat. 

LELKÉSZCSALÁD LAKHATÁSA

Az egyik ilyen jelentôs változás, hogy
terveink szerint a lelkészcsalád ebben az
évben Csömörre költözik. A helyben lakó,
és elérhetô lelkipásztor új lendületet
adhat gyülekezeti missziónknak. Bár a
lelkipásztor lakhatásáról a gyülekezetnek
kell gondoskodni, de az ingatlanszerzés
és -fenntartás anyagi terhének hordo-
zásában számíthatunk közegyházi támo-
gatásra.

HITOKTATÁS

A másik nagy változás, hogy gyülekeze-
tünk két tagja végez a Nagykôrösi Refor-

mátus Tanítóképzô Fôiskolán, amely azt
jelenti, hogy a 2015-2016. tanévben már
részt vehetnek Csömörön és Nagytarcsán
is a hitoktatásban. Gyülekezeti missziónk
szempontjából ez azért lényeges, mert így
a lelkipásztornak több ideje marad a pász-
tori szolgálatok elvégzésére (pl. családlá-
togatás, hitmélyítés, lelkigondozás), és a
gyülekezeten belüli misszió erôsítésre. A
gyermekek hitfejlôdését és gyülekezethez
való kötôdését szem elôtt tartva az óvodai
és az 1. évfolyam hitoktatását a lelkipász-
tor végezné továbbra is, a többi iskolai év-
folyamot vennék át a hitoktatók. E jelen-
tôs változás ellenére a hitoktatást tovább-
ra is úgy szervezzük, hogy az ne csupán a
lexikális tudás elmélyítését szolgálja,
hanem a gyermekek hitre jutását és a
gyülekezetbe való integrálását is. Ennek
érdekében a hitoktatók és a lelkipásztor
folyamatos kapcsolatban lesznek egymás-
sal, és a gyermekek felkészülésükkel
rendszeres résztvevôivé válnak istentisz-

M I S S Z I Ó I  M U N K AT E R V  
A  2 0 1 5 .  E S Z T E N D Ô R E

MONDD, MI A SZERETET…

“Könnyû szeretni azt, ki kedves,szelíd, jóságos és figyelmes, ki mindig csak ad,
de sose kér. Ó, mennyire szeretjük mindezért. De azt szeretni, aki durva, szava
sértô arca mogorva, tudod, hogy tüskés, mégis szereted.Na látod, ez a szeretet.

Könnyû szeretni a jó barátot, élvezni vidám társaságot.De a szenvedôt, ha
szánja szíved. Ha éhezônek nyújtasz kenyeret. A tétovának adsz egy jó tanácsot.
Vigasztalod a sírót, hogyha látod. Letörlöd a fájó könnyeket. Na látod, ez a
szeretet.

Aki becéz vagy lágyan simogat, hogy tudjuk szeretni azokat. De szeretni a
mindig lázadót, a hitetlent vagy a támadót, a közönyöst, a bûnöst, szennyest.
Ilyenek vagyunk, s az Isten így szeret, irgalma megnyitotta az eget. Na látod, ez a
szeretet.”

(ismeretlen szerzô)

Elôljáróban a 2015. évi missziói munkatervünkhöz:
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Missziói munkaterv

teleteinknek, gyülekezeti alkalmainknak
(családi istentisztelet, betlehemes- és pas-
sió-játék, családi nap stb.).

A nagytarcsai misszió is új lendületet
kaphat azáltal, hogy a hitoktatók szol-
gálatba állnak. Terveink szerint 2015.
szeptemberétôl a nagytarcsai óvodákban
is megkezdenénk a református hitok-
tatást, valamint aktívabb jelenléttel szá-
molunk a község életében is.

GYÜLEKEZETEN BELÜLI MISSZIÓ

A korábbi évek tapasztalata alapján a
2015. esztendôben is folytatjuk azt a
missziós célt, hogy erôsítsük a kapcsola-
tot és a gyülekezethez való kötôdést azok-
kal, akik ugyan gyülekezetünk tagjai (hoz-
zánk tartozónak vallják magukat, és az
egyházfenntartói járulék megfizetésével
hozzájárulnak gyülekezetünk szolgálatá-
hoz), de mégsem élnek aktív gyülekezeti
életet (pl. nem járnak rendszeresen temp-
lomba), és így nem részesülnek Isten egy-
házának hitet erôsítô áldásaiból. Ennek a
célnak az érdekében tematikus isten-
tiszteleteket szervezünk, amelyek meg-
szólítják a gyülekezetünkhöz kevésbé
kötôdô tagokat is. Folytatjuk az elôzô év-
ben megkezdett és kéthavi rendszeres-
séggel tartott családi istentiszteleteket,
amelyre hittanosainkat családjaikkal
együtt hívjuk. Ebben az évben is meg-
tartjuk a nônapi, anyák napi, gyereknapi,
a tanévnyitó és tanévzáró istentisztele-
teinket. A Házasság Hete alkalmából meg-
hívjuk azokat a fiatal párokat, akik gyüle-
kezeti közösségünkben fogadtak örök
hûséget egymásnak. A halottak napja alka-
lmából gyülekezetünk özvegyeit és min-
dazokat hívjuk, akiknek elhunyt hozzátar-
tozóját mi kísértük utolsó földi útjára.
Újdonságként tematikus istentiszteletet
szervezünk a gyülekezetünkben konfir-
máltak, és kereszteltek számára, valamint
gyülekezetünk szolgálói, pedagógusai és
nagycsaládosai számára.

Az eddigi gyakorlat szerint a születés-
napjukat ünneplô gyülekezeti tagokat kö-
szöntjük az istentisztelet keretén belül a
szószékrôl. A 2015. esztendôben ezt kibô-
vítjük azzal, hogy minden 14 éves kor alat-

ti születésnapját ünneplô gyermek számá-
ra egy-egy csokoládét és igés kártyát adunk
át otthonában a gyülekezet nevében.

TANÍTVÁNYKÉPZÉS

A 2015. esztendô missziói céljai között
szerepel, hogy ne csak tanítvánnyá le-
gyünk, hanem tanítvánnyá is tegyünk má-
sokat a rendelkezésünkre álló eszközök-
kel, az Istentôl kapott képességeinkkel.
Gyülekezetünkben eddig is több, mint
harminc tag végez különbözô rendsze-
rességgel szolgálatot. Ahhoz, hogy ezek a
szolgálatok minél hatékonyabbak és ered-
ményesebbek legyenek a misszió terüle-
tén, ettôl az évtôl kezdôdôen szolgálati
leírással segítjük a szolgálatra jelentkezôk
munkáját. 

GYÜLEKEZETI OTTHON

Mindezek mellett gyülekezeti ottho-
nunk megteremtésének nehéz, felelôs-
ségteljes, de áldott küldetése is része a
2015. év missziói tervének. A saját otthon
megteremtése nemcsak a meglévô gyü-
lekezet szempontjából lényeges kérdés,
hanem a jövô missziója sem képzelhetô el
nélküle. A jelentôs anyagi teherrel járó
küldetés nem érhetô el gyülekezetünk
összefogása, egyéni áldozata és kitartó
imádsága nélkül, ezért az év során több
alkalmat szervezünk, amelyek ezt a célt
szolgálják. 

Gyülekezeti otthon megteremtése
nemcsak Csömörön, hanem a nagytarcsai
szórványban is cél és missziói eszköz. A
nagytarcsai missziót szeretnénk erôsíteni
egy könnyûszerkezetes mobil „fatemp-
lom” (faház, kicsi toronnyal) felépítésév-
el. Ezt a célt a nagytarcsai gyülekezet aktív
és áldozatkész szolgálatával kívánjuk
elérni. Ebben nemcsak a meglévô gyüle-
kezeti tagok segítségére számítunk, ha-
nem azon családokra is, akik a református
hittanon keresztül csatlakoznak gyüleke-
zetünkhöz. Az év második felében hozzá-
látunk ennek a célnak az eléréséhez szük-
séges „nagytarcsai missziói terv” kidolgo-
zásához.
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Az idôpontok és az alkalmak változhatnak. Mindig az aktuális hirdetések alapján
tervezzük a gyülekezeti alkalmakon való részvételünket.

Missziói munkaterv
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ELÔTTÜNK ÁLLÓ KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Május 3-án az istentisztelet
keretén belül köszöntjük
gyülekezetünk édesanyáit.

Május 14-én (csütörtökön), 18 órai kezdet-
tel mennybemenetel napi istentiszteletet tar-

tunk az evangélikus gyülekezeti teremben.

HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND:

Április 2-án, 18 órai kezdettel nagycsütörtöki úrvacsorás istentiszteletet tar-
tunk a gyülekezeti teremben.

Április 3-án, 18 órai kezdettel nagypénteki bûnbánati istentiszteletet tartunk a
gyülekezeti teremben.

Április 5-én, 9 órai kezdettel húsvét ünnepi istentiszteletet tartunk úrvacso-
rával az evangélikus templomban. Az alkalommal párhuzamosan gyermek isten-
tiszteletet is van. 

Április 6-án, 9 órai kezdettel húsvét ünnepi istentisztelet tartunk úrvacsorával
az evangélikus templomban. Az istentisztelet keretén belül Jézus szenvedéstörté-
nete elevenedik meg hittanosaink elôadásában.

Április 6-án, 1030-tól húsvét ünnepi istentiszteletet tartunk úrvacsorával
Nagytarcsán.

32
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Május 15-én konfirman-
dusaink vizsgát tesznek gyü-
lekezetünk presbitériuma és
a szülôk jelenlétében. Ezt
követôen május 25-én, pün-
kösd hétfôjén az istentisz-
telet keretén belül Isten és a
gyülekezet színe elôtt ünne-
pélyesen bizonyságot tesz-
nek hitükrôl és részt vesznek
életük elsô úrvacsorai közös-
ségében.

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.

Május 17-én, a Konfirmá-
ció vasárnapja alkalmával ün-
nepi istentiszteletet tartunk,
melyre meghívjuk az elmúlt 4
évben konfirmáltakat és azo-
kat, akik az idei esztendôben
konfirmációi jubileumot ün-
nepelnek. 

Elôttünk álló alkalmak

33
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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-hivogató
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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 jelentkezéshez kérnénk a mellékelt adatlapot
kitöltve leadni. 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 április
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.

Tábor-hivogató
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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

Gyülekezetünk eddigi megtakarítása: 24.804.000,- Ft.
2015. január-márciusban befolyt adományok: 262.000,- 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:

25.066.035,-

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
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