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2016.
PÜNKÖSD

„Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a
cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sôt
ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit
csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsôít-
tessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek tôlem az én nevem-
ben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én paran-
csolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad
nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit
a világ nem fogadhat be, mert nem látja ôt, nem is ismeri; ti azon-
ban ismeritek ôt, mert nálatok lakik, sôt bennetek lesz. (…) A
Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ô
megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent,
amit én mondtam nektek.” (Jn 14,12-17.26)

BENNETEK
SÔT

LESZ
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Karácsony és húsvét mellett pünkösd is
a nagy ünnepeink közé tartozik. A meny-
nybe ment Krisztus nem hagyta magára
követôit, hanem elküldte a Pártfogót, az ô
Szentlelkét, hogy velünk legyen „mind-
örökké”. Ezt a csodát nemcsak Jézus
közvetlen tanítványai élhették át egykor,
hanem attól kezdve mindenki, aki életére
nézve elfogadja Krisztus váltságát. 

Karácsonykor testet öltött Isten, hús-
vétkor megváltott bûneinkbôl, és pün-
kösdkor eltölt bennünket Lelkével. Az az
Isten, akit addig kívülrôl szemléltünk,
lakozást vesz bennünk, teremtménye-
iben. Csoda ez, amely méltán helyezi
pünkösd ünnepét egy szintre karácsony-
nyal és húsvéttal. Persze nem az ünnepi
külsôségek vonatkozásában, hanem sok-
kal inkább hitéletünkben elfoglalt jelen-
tôségét nézve. 

Isten végtelen szeretetének lehetünk
ismét tanúi. Teremtô Atyánk nem akarja,
hogy újra elvesszünk, ezért miután meg-
váltott bûneinkbôl és ezáltal elôkészítette
lelkünket, lakozást vesz bennünk, hogy
végül biztosan célba érhessünk. Hálásak
lehetünk az Úrnak ezért a nem minden-
napi ajándékért! Szentlelke nélkül erôt-
lenül állnánk a kísértésekkel szemben,
nem értenénk Jézus tanításait, nem
tudnánk az ô képmására formálódni.
Nélküle nem tudnánk Isten új szövet-
ségének a részesei lenni.

Az ige rámutat azonban arra is, hogy ez
nem egy automatikus rendszer, amelyben
ha az ember megkeresztelkedik, akkor
egyúttal a Szentlélek ajándékát is meg-
kapja. Jézus azt mondja: „...aki hisz én-
bennem...” – azaz a Krisztusba vetett hit
kulcsfontosságú az Istennel való szemé-
lyes kapcsolatunkban. Aki hisz Jézus
Krisztusban, aki a teremtô Istennel való
kapcsolatát Krisztus megváltásában látja,
megkapja a Szentlélek ajándékát, abban
lakozást vesz a teremtô Isten Lelke által. 

Nagy szükségünk van a Szentlélek
megerôsítésére, mert sokszor érezzük,
hogy erôtlenek vagyunk a mindennapok
harcaiban, és inkább feladnánk, minthogy
tovább küzdenénk. Nagy szükségünk van
a Szentlélek vezetésére azért is, mert sok-
szor érezzük bizonytalannak a járásunkat,
nem tudva, hogyan döntsünk, mi lenne a
helyes. A mennybe ment Krisztus látja a
mi erôtlenségünket, bizonytalanságun-
kat, és ezért közbenjár értünk a mennyei
Atya elôtt, és nem vonja meg tôlünk
Szentlelkének ajándékát, hanem velünk
van minden napon a világ végezetéig.

Gyülekezetünk mindennapi élete sem
képzelhetô el a Szentlélek nélkül. Egy-
részt azért, mert gyülekezetünk nem em-
beri akaratból jött létre. Közösségünkbe
azok járnak, akik Jézushoz tartoznak, és
ezt már felismerve átélték az ô Szentlel-
kének áldásait. Másrészt azért, mert Isten
akaratát csak úgy tudjuk megismerni,
Jézus példáját csak úgy tudjuk követni,
küldetésünket csak úgy tudjuk teljesíteni,
ha a Lélek vezetésére bízzuk magunkat.
Ez pedig csak úgy képzelhetô el, ha
egyen-egyenként minden gyülekezeti tag
a Szentlelket befogadva eggyé válik, és
közös akaraton van. Az ige azt mondja,
hogy mi egy test vagyunk és a fej Jézus
(1Kor 12,12kk). Minden testrésznek meg-
van a maga funkciója, de ahhoz, hogy
összhang legyen, szükség van egy vezér-
lôre, az idegrendszerre. Gyülekezeti
közösségünk vezérlôje a Szentlélek, aki –
mint a testben az ideghálózat – megte-
remti az összeköttetést a fôvel, Krisztussal
és egymással. Ha szeretetben és összhang-
ban tudunk egymás mellett élni, szolgál-
ni, akkor az jelzi a Szentlélek jelenlétét.
Fordítva is igaz, ha hiányzik a szeretet és
az összhang, akkor ott nem a Szentlélek a
vezérlô, hanem valami nagyon emberi. 

Nem mindennapi, áldott küldetésben
járunk, amikor Csömörön és Nagytarcsán
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Ünnepi köszöntô
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református missziót végzünk.
Embert és hitet próbáló külde-
tés ez, amely csak összefogás-
sal, közös imádsággal, közös
teherhordozással és a Szent-
lélek vezetésére való együttes
hagyatkozással valósulhat meg. 

Mindezért Jézus tanítását
segítségül hívva bátorítok min-
denkit: „...kérjetek, és adatik
nektek, keressetek, és talál-
tok, zörgessetek, és megnyit-
tatik nektek. Mert mindaz,
aki kér, kap, aki keres, talál,
és aki zörget, annak megnyit-
tatik. Melyik apa az közü-
letek, aki fiának kígyót ad,
amikor az halat kér tôle, vagy
amikor tojást kér, skorpiót ad
neki? Ha tehát ti gonosz lé-
tetekre tudtok gyermekeitek-
nek jó ajándékokat adni,
mennyivel inkább ad meny-
nyei Atyátok Szentlelket azok-
nak, akik kérik tôle.”

(Lk 11,9-13) 

A Szentlélek Isten áldása
legyen gyülekezetünk és min-
den tagjának életén! A pres-
bitérium nevében is áldott
pünkösdi ünnepet kívánva,
szeretettel:

Esztergály Elôd Gábor 
lelkipásztor

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

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

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

Új bankszámlaszámunk:
Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség

CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005
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Alapkôletétel – 2016. április 10.
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„És láttam a trónon ülô jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét
pecséttel lepecsételve; és láttam egy erôs angyalt, aki hatalmas hangon hirdette:
Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit? De sem a menny-
ben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem
beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak
arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így

szólt hozzám: Ne sírj! Íme, gyôzött az oroszlán Júda törzsébôl, Dávid utóda, és
felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a négy élôlény és a

vének között ott áll a Bárány. Olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt és
hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A Bárány oda-

ment, és átvette a könyvet a trónon ülô jobb kezébôl; és amikor átvette a
könyvet, a négy élôlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány elôtt – minde-

gyiknél hárfa volt és aranypohár, tele füstölôszerrel: a szentek imádságai ezek –,
és új éneket énekeltek ekképpen: Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és
feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg ôket

Istennek minden törzsbôl és nyelvbôl, minden nemzetbôl és népbôl; és a mi
Istenünk papjaivá és országa népévé tetted ôket, és uralkodni fognak a földön.
És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élôlények és a vének
körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; és így szóltak hatalmas
hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erô és a gazdagság, a

bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsôség és az áldás!” (Jel 5,1-12)

*Az igehirdetés 2016. április 10-én, az alapkôletétel ünnepségén hangzott el leendô gyülekezeti otthonunk helyszínén. A fényképeket

Takács Zoltán presbiter és Karancsi Rudolf készítették.

“MÉLTÓ A MEGÖLETETT BÁRÁNY”

BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN
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Ünneplô Gyülekezet! Szeretett Testvé-
reim! Igen sokszoros és végigmondhatat-
lan az örömünk, nem is tudom, hol kezd-
jem el. Ha egészen közvetlen közelrôl
kezdem, itt van mindjárt a lábam mellett
a huszárzászló elôtt az a kis hely, ahova
elhelyezzük ennek a megépítendô gyüle-
kezeti központnak az alapkövét. Akik
ismerik a tervet, látták, tudják, milyen
szép, és ha abban a szépségben és gyö-
nyörûségben benne van a csömöri refor-
mátusoknak minden öröme, ujjongása,
közelebb kerültek álmaik beteljesülé-
séhez. Sok-sok meghallgatott imádság
öröme egyesül most itt. Templom fog
épülni. Önmagában is nagy öröm ez,
mert templomot építeni a legdicsôbb és
legnagyszerûbb dolog a világon. 

Ha nagyon eltávolodunk magunktól, és
máshonnan nézzük ezt a mai délutánt,
akkor pedig azért nagy az örömünk, mert
Isten megengedte nekünk, hogy itt,
Magyarországon templomot építsünk. A vi-
lágnak más helyein templomokat rombol-
nak, templomokat robbantanak, temp-
lomokat gyújtanak reá ünneplô hívôkre. A
világ megint más helyein templomokat zár-
nak be, adnak el, értékesítenek, alakítanak
át más célra. Milyen különös és milyen
Isten neve dicsôítésére való fontos tény az,
hogy nekünk olyan idô adatott, a mi
nemzedékünknek a mi idônkben, amikor
templomot építhetünk. 

Azt énekeltük énekünkben, hogy az
egyháznak Jézus a fundamentuma. Most
arról szeretnék szólni, arról a nagy titok-
ról, hogy ki az a Jézus, aki az egyháznak a
fundamentuma. Ki az a Jézus, aki minden
keresztyén életnek meghatározó közepe,
kiindulópontja és boldog megérkezése.
És a mennyei jelenésekrôl írott rövid kis
részlet igen jól elvezet bennünket ehhez.
Már csak azért is, mert tudjuk jól, hogy
minden földi istentisztelet valamilyen mó-
don, a maga töredékes, sajátos módján a
mennyei istentiszteletet akarja vissza-
tükrözni. Arra gondolunk, hogy a keleti
egyházban annak idején aranyszájú szent
János, a keleti egyház nagyon hosszú,
szombat estétôl vasárnap délig tartó
liturgiáját éppen a Jelenések Könyvében
foglalt mennyei istentisztelet mintájára

akarta megírni, megalkotni. Vagy ha arra
gondolunk, hogy Erdélyben a reformátu-
sok úgy kezdik az istentiszteletet, hogy
egy közös gyónó imádságot mondanak,
Kálvin imádságát, és az így kezdôdik: “Mi,
akik egybegyülekeztünk az üdvözült
lelkek és az angyalok társaságában” –,
akkor minden istentiszteletünk itt a
földön annak a mennyei istentiszteletnek
valami töredékes, halvány, egyszerû
emberi visszatükrözôdése. Ezen az isten-
tiszteleten, a mennyei istentiszteleten
történik az, amit most felolvastam. Azt
látja a patmoszi látnok, János, aki
számûzetésben van, elragadtatásban, mi-
közben odahaza az övéi istentiszteletet
tartanak, hogy a mennyei istentiszteleten
a trónuson ülô örök isteni kezében egy
könyv van, egy tekercs, kívülrôl-belülrôl
beírva, hét pecséttel lepecsételve, és
szózat hangzik, ki nyitja meg ezt a köny-
vet? Ki töri meg annak pecséteit? Ki tárja
fel az ember sorsát, az anyaszentegyház
jövendôjét? Ki mutatja meg a titkok tit-
kát? És ekkor János azt mondja: sem a
mennyben, sem a földön, sem a föld alatt
nem volt senki, aki megnyithatta volna,
vagy aki arra méltó lett volna, hogy reá
tekintsen. Ez a keresztyénség elsô és igaz
szava. Senki. Sem mennyen, sem földön,
sem föld alatt nincsen senki. Itt, közöt-
tünk sincs senki. Sem én, sem ti, sem
sehol senki nincs, aki megnyithatná a
titkok titkát. Aztán azt olvassuk mégis
ennek a szakasznak a végén, azt mondja
János: láttam és hallottam a királyi szék és
a lelkes állatok és a vének körül sok an-
gyalnak szavát. A számuk tízezerszer tíz-
ezer és ezerszer ezer volt, sôt hallottam,
hogy minden teremtett állat, amely van a
mennyben, a földön, a föld alatt, a tenger-
ben és minden, ami ezekben van, ezt
mondja: a királyi székben ülônek, a Bá-
ránynak áldás, tisztesség, dicsôség, hata-
lom örökkön-örökké. Akkor most senki
vagy mindenki? Mert ez a keresztyénség
másik oldala, vagy tízezerszer tízezer és
ezerszer ezer, és megszámlálhatatlanul
nagy sokaság. Minden nemzedékben,
minden életidôben, a keresztyénség
egész történetében és az egész emberiség
történetében ez az út. Senki és mindenki.
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Még ott vagyunk az elsô jelenetnél, János
ezt látja, ezt tudja, és keservesen sír. Hát
hogyne sírna! Ott áll a mennyei trónus
elôtt, íme, megnyílnának a tekercsek,
meg lehetne érteni a saját sorsunknak, az
életünknek, a jövônek, az anyaszentegy-
háznak, az egész emberiségnek, az Isten-
ember kapcsolatnak, az egész teremtett
világnak a titkait, és nincsen senki. Hát
hogyne sírna! És ekkor odahajol hozzá
egy vén, átkarolja, és azt mondja: ne sírj!
Egyvalaki, így mondja, vigasztalja Jánost:
íme, gyôzött a Júda nemzetségébôl való
oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a
könyvet és feltörje annak pecséteit. Hát
akkor mégis van egyvalaki, az oroszlán, a
legyôzhetetlen, a hatalmas, a mindenek
elôtt más, mindenek fölött elsô, a leg-
erôsebb. Aztán azt látja János, hogy elôtte
áll egy bárány. Ez a keresztyénség titka. Az
oroszlán, az a mi bárányunk. A legyôz-
hetetlen, az, aki érettünk kereszthalált
szenvedett. Az, aki méltó megnyitni a
könyv pecsétjeit, és megnyitni annak
titkait, az a mi Urunk, Jézus Krisztusunk,
aki meghalt, eltemettetett és harmad-
napon feltámadott. És azt mondja János,
hogy ezen a bárányon ott voltak a sebek.
Elôállott egy bárány, mint egy megölött. A
mi Urunk Jézus Krisztusunk az ô
szenvedésének, érettünk való agóniájá-
nak, kereszthalálának a sebeit önmagán
hordozza, ô a mi gyôztesünk. Az, aki a
kereszten vereséget szenvedett. A mi
diadalmunk, a mi legyôzhetetlen oroszlá-
nunk, az, aki eltemettetett. De íme,
élôként áll elô, íme, ô az egyetlen, aki
méltó, hogy megnyissa a titkok titkát. És
hogy a senki, ez a megnevezés, a történet
végén átalakul, és ezt halljuk szinte
felfoghatatlan, kimondhatatlan számban:
tízezerszer tízezer és ezerszer ezer, végte-
len matematikai szám. Az az elsô megál-
lapítás, hogy: senki, csak azért lehet azzá,
hogy: mindenki, mert az oroszlán éret-
tünk báránnyá lett. Mert a mi Urunk Jézus
Krisztusunk, a Szentháromság második
személye, aki által lett minden, akire
nézve lett minden, akinek szavára elôál-
lott a mindenség, érettünk testet öltött, és
amikor ember formájában találtatott,
alázatos volt mindhalálig, mégpedig a

keresztfának haláláig. ô a mi diadalmunk. 
Most, amikor elhelyezzük ennek a

megépítendô templomnak az alapkövét,
és azt mondjuk, hogy az egyháznak a
Jézus a fundamentuma, akkor én ezt a
Jézus Krisztust hirdetem nektek. Az orosz-
lánt, aki bárány. És arra hívlak benneteket,
hogy ennek a báránynak a zászlója alá áll-
jatok oda, ez a bárány gyûjt benneteket
egybe itt a földi istentiszteletre, aztán
majd a mennyeire. Minden keresztyén-
ség így kezdôdik, személyesen, és ha
magunkra nézünk, én nem vagyok méltó.
Én nem vagyok alkalmas. Mi több, ha
fölidézzük a csodálatos halfogás jelenetét,
minden tanítványok közül az elsô, Péter
ezt mondja: távozz tôlem, Uram, mert
bûnös ember vagyok. Senki, de senki. És
mégis mindenki. Az a megelevenítô
evangélium, az az új életre támasztó ige,
az a drága isteni tett és üzenet, hogy Isten
bennünket Krisztusban megváltott, itt,
ebben a megépítendô templomban, itt,
ebben az Isten dicsôségére élô közösség-
ben, itt, azok között, akik egykor senkik
voltak, és Krisztusban megváltott gyer-
mekekké lettek. Itt, azok körében, akik
maguk is tudják az isteni dicsôséggel
szembesülve, hogy méltatlanok, és mégis
az istentisztelet közösségében áldást, di-
csôséget, erôt, hatalmat, méltóságot és
tisztességet zengenek a mi Bárányunk-
nak. Azt kívánom tiszta szívembôl, hogy
ezt a közösséget és e közösségen keresz-
tül mindenkit hasson át ez a boldog
látomás. Sírással kezdôdik, ujjongással ér
véget. Mintha a régi zsoltár teljesedne:
amikor Isten megszabadította a mi fog-
lyainkat, olyanok voltunk, mint az álmo-
dók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel.
Mert aki sírva hozza elô az ô gabonáját
magvetésre, örömnek ujjongásával fog
aratni. Íme, az elsô és az utolsó, az alfa és
az ómega, az oroszlán, aki bárány, íme, a
mi Krisztusunk, ôhozzá hívjon majd ben-
neteket e megépülô templom harangja,
az itt elhangzó igehirdetés. ô vigasztaljon
benneteket szomorúságotokban, erôsít-
sen benneteket életetek minden for-
dulójában, ôbenne találjátok meg az igazi
boldogságot, mert rajta kívül nincs más-
ban boldogság. Ámen
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Egy igével és néhány rövid gondolattal
szeretném megnyitni mai ünnepségün-
ket. Az igét a Zsoltárok könyvének 84.
fejezetébôl olvasom: „Mily kedvesek a te
hajlékaid, ó, Seregek Ura! Sóvárog, sôt
eleped a lelkem az Úr udvarai után.” – A
zsoltár szerzôjének szava mintha a
csömöri reformátusok lelkébôl szakadna
fel: „Sóvárog, sôt eleped a lelkünk az Úr
udvarai után.”

Milyen régóta vágyakozunk Isten hajlé-
ka után, amely lelki otthonunk lehetne e
földi vándorlás során. Mióta tervezgetjük,
mégha csak gondolatban is, hogy itt, Csö-
mörön református templomban, gyüleke-
zeti házban kereszteljük gyermekeinket,
konfirmáljuk fiataljainkat, adjuk össze ifjú
házasainkat. Hosszú, hitet próbáló út áll
mögöttünk – és most nemcsak az elmúlt
hat évre gondolok. 

De, Isten kegyelmébôl úgy tûnik, hogy
ez már nemcsak egy szép álom, hanem
rövidesen valósággá is válik. Gyülekezeti
otthonunk alapkövének ünnepélyes elhe-
lyezése jelzése annak, hogy eljött az idô,
Isten dicsôségére hozzáfogunk az épít-

kezéshez. Reményeink szerint legkésôbb
jövô nyárra elkészül gyülekezeti ottho-
nunk, a Magvetô Háza elsô üteme, amely
magában foglalja a gyülekezeti termet, a
lelkészi hivatalt és a lelkészlakást.

Nem mindenki tudja, hogy ezen a
területen egykor a Bubiv fatelep, majd
egy betonüzem állt. Ma ez már a múlté,
mert új épület fog a helyükre épülni.
Gyülekezeti otthonunk, amely nem tárgyi
eszközöket, nyersanyagokat fog a csö-
mörieknek adni, hanem lelki táplálékot
az Istennek tetszô élethez.

Gyülekezeti otthonunk neve is erre
utal: A Magvetô Háza. A bibliaolvasó
ember tudja, hogy Jézus az egyik példáza-
tában beszélt arról a magvetôrôl, akinek
az volt a feladata, hogy Isten igéjét hird-
esse az embereknek. MI is ilyen magvetôk
vagyunk és kívánunk lenni a jövôben is
itt, Csömörön.

Számunkra ez létkérdés, mert ez adja
életünk küldetését. Krisztus bízta ránk,
tanítványaira, mennybemenetele elôtt a
missziói parancsban. Másrészt azért is

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTÔ
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létkérdés, mert mi reformátusok itt,
Csömörön nem rendelkezünk több
évszázados gyülekezettel, ahogyan a többi
keresztyén felekezet. Mi még nem mond-
hatjuk el magunkról, hogy generációk
nôttek fel gyülekezetünkben, ahol anyá-

ról leányra, apáról fiúra szállt volna a hit,
biztosítva a gyülekezeti élet folytonos-
ságát. Mi még az út, a magvetés elején va-
gyunk. Számunkra a szántóföld még alig
bevetett, a jövônk, az aratás azon múlik,
hogy most hogyan, milyen módon vetjük
el a magokat. 

Ahhoz, hogy a most felépülô gyü-
lekezeti otthonunk az elkövetkezô évek-
ben, évtizedekben megteljen élettel, Jé-
zus Krisztus, mint a legfôbb magvetô útját
kell járnunk. Ez számunkra a legfonto-
sabb. Az az idôkapszula, amelyet nem-
sokára elhelyezünk, sok mindent tartal-
maz. A gyülekezeti névsor, az aktuális gyü-
lekezeti újságunk és az ilyenkor szokásos
tárgyak mellett azonban egy új fordítású
Bibliát is beletettünk. Azt a Bibliát, amely
Isten igéjének a tárháza és amely a mag-
vetésünkhöz a magot adja. Ezzel szeret-
nénk azt is kifejezni, hogy gyülekezetünk
otthonát, gyülekezetünk életét az élô
Igére kívánjuk alapozni. Ehhez kérjük a
mai napon is Isten Szentlelkének vezeté-
sét. Ámen.
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Levéltári adatok alapján bizonyítható,
hogy Csömörön már a reformáció
évszázadában, pontosabban a 16. század
második felében beszélhetünk reformá-
tusságról. A Dunamelléki Református
Egyházkerület Névtára alapján tudható,
hogy egészen a 19. század végéig a Fóti
Református Egyházközség fiókegyháza-
ként tartották nyilván az itt élô református
családokat. 1902-ben már a rákosszentmi-
hályi és rákospalotai eklézsiához tartoz-
tunk. Az egykori Pesti Református Egyház-
megye 1925. szeptember 15-i közgyûlése
viszont a csömöri és a nagytarcsai refor-
mátus közösségeket a Kistarcsai Refor-
mátus Egyházközséghez csatolja, mint
szórványt. 

Az 1950-es évektôl Kovács Zoltán
kistarcsai lelkész pásztorolta a csömöri
reformátusságot. Havonta egyszer volt
istentisztelet, amelyet – saját otthon híján
– az evangélikus templomban tartottak
meg. Ez még ma is így van, és bizonyítja
évtizedekre visszanyúló jó kapcsolatunkat
az evangélikus testvérekkel. 

Az 1970-es évek elejétôl Fónagy Miklós
lett a kistarcsai és így vele együtt a
csömöri reformátusság lelkipásztora. Már
ebben az idôszakban is megtapasztalható
volt Csömör vonzereje, egyre többen
költöztek ide a Kárpát-medence külön-
bözô területeirôl. A gyülekezeti növeke-
dés azonban nem volt összhangban a tele-
pülésre beköltözô reformátusság számá-
val. Sokan a helyben elérhetô evangélikus
lelkészt és az aktív hitéletet élô evangé-
likus gyülekezetet választották a szórvány
református közösség helyett. Nem egy
református családból származó gyermek
lett evangélikusnak keresztelve, illetve
tett evangélikus konfirmációt. Azok közül
is, akik hûek maradtak reformátusságuk-
hoz, többen inkább a budapesti aktív hit-
életet gyakorló, nagy református gyüle-
kezetekben keresték a lelki feltöltôdést. 

Fónagy tiszteletes után 1989-tôl Koczó
Pál lett a kistarcsai lelkipásztor. A növekvô
református létszám következtében Koczó
tiszteletes 1993 januárjától kezdôdôen
már minden vasárnap tartott istentiszte-

A CSÖMÖRI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
RÖVID BEMUTATÁSA

DEÁK FERENCZ FÔGONDNOK
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letet itt, Csömörön, az evangélikus tem-
plomban. ô kezdte el a kistarcsai pénzek-
tôl külön kezelni a csömöri pénzeket,
amelynek köszönhetôen évrôl évre
növekedett gyülekezetünk vagyona. Már
akkor megfogalmazódott a saját otthon
gondolata.

Koczó Pált követôen Riskó János és
Riskóné Fazekas Márta lettek a kistarcsai
és ezzel a csömöri lelkészek, akik szintén
nagyon sokat tettek a csömöri misszió
érdekében. Például a szolgálatuk alatt,
2007-ben kapta egyházközségünk az
akkori önkormányzattól ezt a telket, ame-
lyen most építkezni fogunk. 

Jelenlegi gyülekezetünk 2010. szep-
tember 1-jével vált önálló missziói egy-
házközséggé a nagytarcsai szórvánnyal
együtt. Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor
úr kezdetben mint egyházmegyei beosz-
tott lelkipásztor volt kirendelve gyüle-
kezetünkbe, 2010. december 1-jével pe-
dig már mint missziói lelkipásztor. A hely-
ben szolgáló lelkipásztor adta lehetôség-
nek köszönhetôen látványos növekedés-
nek indult közösségünk, amelyért nagyon
hálásak vagyunk mennyei Atyánknak.

Gyülekezetünk presbitériuma 14 ren-
des és 2 póttagból áll. 2015. októberétôl
hittanoktatónk is van Deák Bettina sze-
mélyében, aki a gyülekezetünkben ke-
resztelkedett és konfirmált. 

A gyülekezeti otthon és a templom
építésének gondolata már évtizedekkel

ezelôtt felvetôdött, de csak az önállósulá-
sunkkal vált realitássá. Az elmúlt hat év-
ben közösségünk nemcsak létszámában,
hanem anyagiakban is gyarapodott,
amelynek köszönhetôen 2015. év tava-
szán presbitériumunk megbízást adhatott
Berzsák Zoltán és Nyikos László építész-
mérnököknek a gyülekezeti otthon elsô
ütemének engedélyeztetési- és kiviteli ter-
veinek elkészítésére.

Gyülekezetünk gyarapodása nemcsak
anyagiakban mérhetô, hanem – ami ennél
sokkal fontosabb – lelkiekben is. Az
elmúlt évek lelki vezetésének köszön-
hetôen és a gyülekezetkeresô reformátu-
sok – Budapestrôl és határon túlról –
Csömörre településének köszönhetôen
napjainkban közel 70 fô jár rendszeresen
istentiszteletre. A 2015. évi választói név-
jegyzék alapján 262 fô vállal rendszeres
anyagi áldozatot közösségünk érdekében,
és 40-50 fô, köztük Nagy Gyula nyugalma-
zott lelkipásztor végez aktív szolgálatot
Isten dicsôségére.

Mindezek alapján bátran kijelenthetô,
hogy gyülekezetünk Isten segítségével
készen áll az építkezés megkezdésére.
Készen áll arra, hogy hitérôl bizonyságot
téve, a leendô Magvetô Háza a krisztusi
evangélium és a református értékek hir-
detôje és közvetítôje legyen itt Csö-
mörön.

Köszönöm megtisztelô figyelmüket.
Áldás, békesség!

Alapkôletétel – 2016. április 10.
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ÁLDÁSOK, JÓKÍVÁNSÁGOK, 
KÖSZÖNTÉSEK...

Az alapkôletétel ünnepségünkre természetesen meghívtuk gyülekezetünk korábbi
lelkipásztorait is, akik mint kistarcsai lelkipásztorok végezték missziói szolgálatukat a
csömöri szórványban. Az alábbiakban az általuk áldásként mondott igéket közöljük. 

FÓNAGY MIKLÓS (1971-1989)

Áldó ige:
„HASONLÓ A MENNYEK ORSZÁGA A MUSTÁR-

MAGHOZ, AMELYET VESZ AZ EMBER, ÉS

ELVET A SZÁNTÓFÖLDJÉBE. EZ UGYAN

KISEBB MINDEN MAGNÁL, DE AMIKOR

FELNÔ, NAGYOBB MINDEN VETEMÉNYNÉL,
ÉS FÁVÁ LESZ, ÚGYHOGY ELJÖNNEK AZ ÉGI

MADARAK, ÉS FÉSZKET RAKNAK ÁGAI

KÖZÖTT.”

KOCZÓ PÁL (1989-2001)

Áldó ige:
“A REMÉNYSÉG ISTENE PEDIG TÖLTSÖN

BE TITEKET A HITBEN TELJES ÖRÖMMEL

ÉS BÉKESSÉGGEL, HOGY BÕVÖLKÖDJETEK

A REMÉNYSÉGBEN A SZENTLÉLEK EREJE

ÁLTAL.” (RÓM 15,13)

Fónagy Miklós levele az ünnepségün-
ket követôen:

“Kedves Elôd!
Hálás vagyok Istennek a csömöri gyülekezet többre jutásáért, növekedéséért,

megerôsödéséért! Jó volt Veletek együtt örvendezni és tapasztalni a szolgálatodon
lévô áldást. Szívbôl gratulálok a színvonalas rendezésért, körültekintô gondosságo-
tokért. Édesanyádnak külön kézcsókomat küldöm a mély átéléssel elôadott énekért.
Valóban: „az Úr csodásan mûködik…!” Imádságos szeretettel gondolok Rátok és
kérem a növekedést adó Mennyei Atyát, hogy segítsen szép terveitek valóra
válásában! Az áldó Igével kapcsolatban szerettem volna elmondani, de nem volt rá
lehetôség, hogy 1930-ban, amikor a Kistarcsai Gyülekezet önállóvá lett, a gyülekezet
pecsétjére rávésette: „Máté 13:31-32.” Ezt az Igét idéztem áldásként, mely kifejezi a
magvetô reménységét és a reménység megvalósulásának bizonyosságát is. Ez a rövid
kommentár szükséges lett volna.

Testvéri szeretettel köszönt az egész gyülekezettel együtt: Fónagy Miklós”
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RISKÓ JÁNOS (2001-2008) ÉS

RISKÓNÉ FAZEKAS MÁRTA (2008-2010)

Áldó ige:
JÉZUS KRISZTUS MONDTA: „ÉN VAGYOK

A JÓ PÁSZTOR. A JÓ PÁSZTOR ÉLETÉT

ADJA A JUHOKÉRT.” (JN 10,11)

ESZTERGÁLY ELÔD GÁBOR

(2010-TÔL)

Áldó ige:
JÉZUS MONDJA: “...VELETEK

VAGYOK MINDEN NAPON A VILÁG

VÉGEZETÉIG.” (MT 28,20B)

NAGY GYULA nyugalmazott egykori bi-
harkeresztesi lelkipásztor bár hivatalosan
nem lelkésze a csömör református gyüle-
kezetnek, de mint gyülekezeti tag áldo-
zatkész szolgálatával mégis aktív részese
közösségünk lelki fejlôdésének.

Áldó ige:
„JÖJJETEK, ÖRVENDEZZÜNK AZ ÚR

ELÕTT, UJJONGJUNK SZABADÍTÓ KÕSZIK-
LÁNK ELÕTT! MENJÜNK ELÉJE

HÁLAADÁSSAL, UJJONGJUNK ELÕTTE

ÉNEKSZÓVAL! (…) JÖJJETEK, BORULJUNK

LE, HAJOLJUNK MEG, ESSÜNK TÉRDRE

ALKOTÓNK, AZ ÚR ELÕTT! MERT Õ A MI

ISTENÜNK, MI PEDIG LEGELÕJÉNEK

NÉPE, KEZÉBEN LEVÕ NYÁJ VAGYUNK.
MOST, AMIKOR HALLJÁTOK SZAVÁT...”
(ZSOLT 95,1-2.6-7)

12
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DR. SZABÓ ISTVÁN

A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke, a
Dunamelléki Református Egyházkerület
Püspöke.

Áldó ige:
“JÉZUS KRISZTUS TEGNAP, MA ÉS

MINDÖRÖKKÉ UGYANAZ.” (ZSID 13,8)

NYILAS ZOLTÁN

Az Északpesti Református Egyházmegye
esperese.

Áldó ige:
„AZ ÉN ISTENEM PEDIG BE FOGJA TÖL-

TENI MINDEN SZÜKSÉGETEKET AZ Õ

GAZDAGSÁGA SZERINT DICSÕSÉGGEL

KRISZTUS JÉZUSBAN. A DICSÕSÉG PEDIG

ISTENÜNKÉ ÉS ATYÁNKÉ ÖRÖKKÖN-
ÖRÖKKÉ. ÁMEN.” (FIL 4,19-20)

WILLIAM MCCULLY

Az Ír Presbiteriánus Egyház Dundonald-i
gyülekezetének lelkésze.

Áldó ige:
„...A SAROKKÕ PEDIG MAGA KRISZTUS

JÉZUS, AKIBEN AZ EGÉSZ ÉPÜLET EGY-
BEILLESZKEDIK, ÉS SZENT TEMPLOMMÁ

NÖVEKSZIK AZ ÚRBAN, ÉS AKIBEN TI IS

EGYÜTT ÉPÜLTÖK ISTEN HAJLÉKÁVÁ A

LÉLEK ÁLTAL.” (EF 2,20-22)

TOVÁBBI ÁLDÁSOK...
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GÖRBE JÓZSEF

római katolikus plébános.

Áldó ige:
“DE MONDOM NEKTEK, HOGY MÉG A

TEMPLOMNÁL IS NAGYOBB VAN ITT. 
HA PEDIG ÉRTENÉTEK, MIT JELENT EZ:
IRGALMASSÁGOT AKAROK, NEM ÁLDOZA-
TOT..." (MT 12,6-7A)

JOHANN GYULA

evangélikus lelkipásztor.

Áldó ige:
“ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK ÚJ ÉNEKET,

MERT CSODÁKAT TETT! SZABADULÁST

SZERZETT JOBBJA, AZ Õ SZENT KARJA.”
(ZSOLT 98,1)

ESZES ZOLTÁN

baptista lelkipásztor.

Áldó ige:
“SZERESD AZ URAT, A TE ISTENEDET

TELJES SZÍVEDBÔL, TELJES LELKEDBÔL,
TELJES ERÔDBÔL ÉS TELJES ELMÉDBÔL,
ÉS FELEBARÁTODAT, MINT MAGADAT.”
(LK 10,27)

Dr. Szabó István püspök úr, Nyilas Zoltán esperes úr, William McCully ír lelkész és
gyülekezetünk lelkipásztorainak áldásai után a Csömörön szolgáló más felekezetû
lelkipásztorok következtek, akik áldó szavaikkal a Krisztusban élô egységünkrôl tettek
bizonyságot.

Alapkôletétel – 2016. április 10.
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Az ünnepségünkre meghívást kapott Böttger Antal egyházkerületi missziói elôadó
is, aki személyesen sajnos nem tudott eljönni, de áldó sorait elküldte számunkra:

“Ünneplô gyülekezet! Szeretett Testvérek!
Urunk áldó szeretetének és hatalmas munkájának jele e mai nap, az

alapkôletétel csodája! Kívánom, hogy mindig érezzék: gyôzelmes
Urunk szüntelen munkálkodik köztünk és értünk! Kívánom, legyen
szívük elszánása, hogy mindig együtt munkálkodnak Jézus Krisztussal,
mindannyiunk Urával! Urunk áldása legyen a gyülekezeten, és az
építkezésen!

Szeretettel:Böttger Antal, DREK missziói elôadó”

Díszvendégünk volt William McCully ír lelkipásztor is, aki feleségével együtt
érkezett az ünnepségünkre. A dundonaldi presbiteriánus (református) gyülekezet
jókívánságai mellett a közösség adományát, 1000 angol font értékû csekket is hozott
gyülekezeti otthonteremtésünk javára. Istené legyen a dicsôség! 

Köszönjük Gerhardt Fanni (képen) és férje Gerhardt László presbiter áldozatos
szolgálatát, mellyel az ír házaspár gondját viselték magyarországi tartózkodásuk alatt,
és a tolmácsolást biztosították.

William McCully ünnepi beszéde:

“Kedves Csömöriek!
Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek Önökkel ebben a történelmi pillanatban.

Egy új Fejezet kezdôdik egyházuk és gyülekezetük életében. Szívélyes üdvözletét küldi
az Ír Presbiteriánus Egyház és azon belül is a helyi dundonaldi gyülekezet, ahol
lelkészként szolgálok. A magunk részérôl igyekszünk megtalálni a lehetôségeket,
hogyan segíthetnénk, mégha csekély mértékben is Önöknek itt, Csömörön.

Bízunk benne, hogy az Önök számára ez az új kezdet Jézus Krisztus megdi-
csôülését hozza majd erôfeszítéseikben. Hogy sok ember itt juthasson el addig, hogy
megtapasztalja az Evangéliumot. Hogy az Úr Önöket válassza eszközül és hogy
cserébe áldás legyen mindazon, amit Önök cselekednek.

Egy apró gesztusként szeretném Önöknek átadni a dundonaldi presbiteriánusok
ajándékát.”
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Ünnepélyes keretek között tették le
Csömörön azt az alapkövet, amely az
utókor számára jelzi: 2016. április 10-én
kezdetét vette a még fiatal református
közösség álmának megvalósulása: a
Magvetô gyülekezeti otthon, ezt követôen
pedig Isten házának felépítése. Az
eseményen részt vett Soltész Miklós az
Emberi Erôforrás Minisztériumának egy-
házi, nemzetiségi és civil társadalmi
ügyekért felelôs államtitkára, dr. Szabó
István református püspök, a Magyaror-
szági Református Egyház Zsinatának el-
nöke, a Dunamelléki Református Egyház-
kerület püspöke, valamint annak tagjai. 

„..Míly kedvesek a Te hajlékaid, óh
seregek ura. Sóvárog, sôt eleped a lelkem
az Úr udvarai után…” A zsoltár szerzô-
jének szavai, mintha a csömöri reformá-
tus gyülekezet lelkébôl szakadna fel –
vont párhuzamot megnyitó beszédében
Esztergály Elôd Gábor református lelki-
pásztor, közösségének vágya és a zsoltá-
rok könyvének 84. fejezetébôl származó
gondolat között. A gyülekezet vezetôje így
folytatta: milyen régóta vágyakozunk
Isten hajléka után, amely lelki otthonunk
e földi vándorlásban. Vágyakozunk arra,
hogy itt Csömörön gyülekezeti házban,

majd templomban kereszteljük gyer-
mekeinket, konfirmáljuk fiataljainkat és
adjuk össze ifjú házasainkat. Hosszú, hitet
próbáló út áll mögöttünk, és most a
dédelgetett álom Isten kegyelmébôl való-
sággá válik. Hozzá fogunk a Magvetô
Háza, gyülekezeti otthonunk megépítésé-
hez, amely reményeink szerint jövô nyár-
ra elkészül és magába foglalja a gyüleke-
zeti termet, a lelkészlakást és a lelkészi
hivatalt – ismertette a lelkész a várható
munkálatokat. 

A telek egyébként egykori fatelepként,
majd betonüzemként funkcionált, a hát-
ramaradt épületeit hamarosan leváltja a
hit ôrizô lángja. A csömöriek ezután nem
tárgyi eszközöket, nyersanyagokat kap-
nak, hanem szellemi táplálékot a szorgos
református közösségtôl a felépülô gyüle-
kezeti otthonban, majd templomban.

Abban a világban, amikor Nyugat-Euró-
pában fölszentelt templomok válnak jobb
esetben múzeumokká és kávéházakká,

rosszabb esetben pedig éjjeli
mulatókká, Közel-Keleten pe-
dig keresztény testvéreinket
gyilkolják, Magyarországon – és
a Kárpát-Medencében –, sok
száz templom újulhat meg és
épülhet föl – mutatott rá ün-
nepi beszédében Soltész Mik-
lós. Az egyházi ügyekért felelôs
államtitkár kiemelte: mindez
üzenet a világ felé, ahogyan az
is, hogy a csömöri közösség
igényli Isten házának megépü-

ELJÖTT AZ IDÔ*

ESZTERGÁLY ZSÓFIA ZITA

* Az alapkôletétel ünnepségérôl írt beszámoló megjelent a Reformátusok Lapja 2016. április 17-i számában.

Soltész Miklós államtitkár
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lését, és ezért felvállalja azt a kitartó
küzdelmet, amelynek gyümölcse elsôként
a gyülekezeti ház, majd a jövô generációjá-
nak is irányt adó református templom
építése. Öröm ebben az idôben itt lenni és
az országot szolgálni – hangsúlyozta Sol-
tész, majd hozzá tette –, azt gondolom,
hogy Magyarországon az a több milliárd
forint, amelyet egyházi tevékenységre,
illetve intézményekre fordítanak, megtérü-
lô befektetés. Legyen szó akár iskolák, akár
templomok, akár parókiák támogatásáról
és megújításáról. Mert azok az idôsek, akik
egyházi közösségben kapnak segítséget,
szeretet is kapnak. Azok a fiatalok pedig,
akik egyházi intézményben szívják maguk-
ba a tudást, nem kizárólag hívô emberekké
cseperednek, hanem nemzetben gondol-
kodó magyar fiatalokká is vállnak.

Soltész Miklós így fogalmazott: „Biztos
vagyok benne, ha egy nemzet, egy ország
vagy egy földrész élni akar, akkor a
keresztyénségre kell építenie. A kétezer
éves keresztyénség, amit Krisztustól meg-
kaptunk, ehhez mutat irányt. Amennyi-
ben segítjük és szolgáljuk mindezt, akkor
biztos, hogy itt leszünk évszázadok
múlva is…” – hívta fel a figyelmet az egy-
házi ügyekért felelôs államtitkár.

Az ünnepségen dr. Szabó István püs-
pök hirdette az ígét, aki arról szólt, hogy

az egyháznak Jézus a fundamentuma.
Arról, hogy Jézus minden keresztyén élet-
nek meghatározó közepe, kiinduló pont-
ja és boldog megérkezése. A mennyei je-
lenésekrôl írott részlet elvezet ehhez,
mondta. “…Íme az elsô és az utolsó, az
alfa és az omega, az oroszlán, aki bá-
rány. Íme a mi Krisztusunk. ô hozzá
hívjon benneteket a megépülô templom-
nak harangja, az itt elhangzó igehirde-
tés. ô vígasztaljon benneteket szomorú-
ságotokban, erôsítsen benneteket élete-
tek minden fordulójában, ôbenne talál-
játok meg az igaz boldogságot, mert
rajta kívül nincs másban boldogság…” –
zárta gondolatait.

Az idôkapszula elhelyezését megelôzôen
Nyilas Zoltán az Északpesti Református
Egyházmegye esperese mondott fohászt.

Lipcsei Edit énekmûvésznô

2016 pünkösd.qxd  2016. 05. 09.  15:33  Page 17



Deák Ferenc gondnok ismertette a
csömöri református gyülekezett törté-
netét és a korábban szolgálatot végzô
lelkipásztorok nevét és
érdemeit. Az Úr csodá-
san mûködik... címû
zsoltárt Lipcsey Edit
énekmûvész adta elô, ôt
követte Bakó Dorina
fiatal gyülekezeti tag. 

Az eseményen részt
vett még William McCully
belfasti lelkész, valamint a
csömöri felekezetek veze-
tôi: Görbe József római-
katolikus plébános, Jo-
hann Gyula evangélikus,
valamint Eszes Zoltán

baptista lelkipásztor. Nem utolsó sorban
pedig Csömör nagyközség korábbi lelki-
pásztorai, valamint Fábri István Csömör
polgármestere.

Az idôkapszulát dr. Szabó István
püspök, Soltész Miklós államtitkár, Nyilas
Zoltán esperes, Esztergály Elôd Gábor a
csömöri gyülekezet lelkipásztora, Deák
Ferenc gondok, valamint a gyülekezet
legifjabb tagjai helyezték el az utókor
számára. Az idôkapszulában megtalálható
Biblia, presbiteri határozat az építkezés
megkezdésérôl, leírás a csömöri reformá-
tus gyülekezet történetérôl, a Refor-
mátusok Lapjának, továbbá a helyihitéleti
kiadvány legfrissebb száma, fénykép a
presbitériumról.

Bakó Dorina hittanos
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Konfirmáció vasárnapja

KONFIRMACIÓ VASÁRNAPJA
2015. MÁJUS 8.

KONFIRMÁCIÓ
Az idei esztendôben is pünkösd hétfôjén kerül sor gyülekezetünk konfirmációi

fogadalomtételére. Egy diák és nyolc felnôtt tesz bizonyságot Krisztusba vetett hitérôl
Isten és a gyülekezet színe elôtt. A felnôttek között ketten is vannak, akik évekkel
korábban gyermekként ugyan már konfirmáltak, de az akkori hitvallásukat nem érezve
erôsnek, idén újra bizonyságot kívánnak tenni hitükrôl. 

Konfirmandusaink:
Bakóné Fábián Hajnalka, Deák Bettina, Deákné Földes Zsuzsanna, Deák Vivien,

Molnár Beatrix, Nagy Réka, Németh Zsuzsanna, Rafael László, Szabóné Kiss Györgyi

A 2016. évben jubilálók (balról jobbra): Ecser Lászlóné sz. Oláh Erzsébet, Salamon Gyuláné, Szalai Ferenc, Lénárt László, Esztergály-

Pintér Brigitta, Gordán Erzsébet, Deák Ferencz és Várkonyiné Nagy Emese.
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Kiemelt alkalmaink

Május 15. vasárnap 900 – Pünkösd-ünnepi isten-
tisztelet úrvacsorával

Május 16. hétfô 900 – Pünkösdi családi isten-
tisztelet úrvacsorával és konfirmációi fogadalomtétel

Május 16. hétfô 1030 – Pünkösd-ünnepi isten-
tisztelet úrvacsorával Nagytarcsán.

Május 29. vasárnap 900 – Gyermeknapi családi
istentisztelet.

Június 5. vasárnap 900 – Ünnepi istentisztelet ko-
szorúzással.

Június 12. vasárnap 900 – Tanévzáró istentisztelet.

Június 12. vasárnap 1700 – Ökumenikus tanévzáró
áhítat a Bulgár-kertben.

Június 22-24. (szerda-péntek) – IFI-TÁBOR konfir-
mált fiataljaink számára. A program szervezés alatt
van, idôben adunk majd tájékoztatást a további rész-
letekrôl.

Június 29-július 3. (szerda-vasárnap) – CSALÁDI
TÁBOR a lajosmizsei Ricsováry Majorban. A program
szervezés alatt van, idôben adunk majd tájékoztatást a
további részletekrôl. Az 50 % elôleg megfizetésének és
a jelentkezési lap leadásának határideje: május 29.
vasárnap. 

Július 21-24. – APA-FIA KENUTÚRA. A program
szervezés alatt van, idôben adunk majd tájékoztatást a
további részletekrôl.

Augusztus 28. (vasárnap) – KÉFÁS-KUPA, öku-
menikus horgászverseny.

2016. október 8. – JÓTÉKONYSÁGI HANGVER-
SENY A NAGYTARCSAI református imaház megvalósí-
tásáért. A csömöri gyülekezeti otthonunkért már kon-
certet adó Mészáros János Elek lesz a vendégünk.

2016. ôsz – JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
CSÖMÖRI gyülekezeti otthonunk megvalósításáért. A
program szervezés alatt van, idôben adunk majd
tájékoztatást a további részletekrôl.

GYÜLEKEZETÜNK ELKÖVETKEZÔ
KIEMELT ALKALMAI
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2016. január-április hónapokban befolyt adományok: 1.913.893,- Ft
2016. tavaszán Csömör Nagyközség Önkormányzata 5.000.000,- Ft, az Észak-

pesti Református Egyházmegye pedig 20.000.000,- Ft támogatást ítélt meg
gyülekezetünk otthonteremtésére. Vagyonunkat tovább növelik azok az ingat-
lanok, amelyek otthonteremtésünkre lettek felajánlva: egy csömöri külterületi ingat-
lan (2006. évben), és két darab törökszentmiklósi külterületi ingatlan (2014. évben). 

CÉLADOMÁNYOK GYÜLEKEZETI 
OTTHONUNK MEGTEREMTÉSÉRE:

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

33.822.893,-

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

A befizetést négyféle képen lehet megtenni: 
1. Banki átutalással: CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005
2. Csekkbefizetéssel (kizárólag az erre a célra készített, és a persely mellé kihelyezett

gyülekezeti csekkeken történô befizetéssel). 
3. Pintér Édua pénztárosunknál személyesen, az istentiszteletet követôen.
4. A lelkipásztornál személyesen, telefonon elôre egyeztetett idôpontban.

Köszönjük, hogy az egyházfenntartói járulék megfizetésével is vállalja reformátusságát és
részt vesz gyülekezetünk mûködési költségeinek fedezésében, illetve támogatja a református
missziót településünkön! 

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

2016. január – március
GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Vörös Bendegúz (szül.: Kistarcsa, 2015.11.17.). Keresztségben részesült: 2016.03.28.
Lipcsei Noé Ervin (szül.: Budapest, 2015.10.04.). Keresztségben részesült: 2016.05.01.
Ujvárosi Ábel (szül.: Budapest, 2014.03.11.). Keresztségben részesült: 2016.05.08.
Veszelik Enikô (szül.: Budapest, 2003.08.03.). Keresztségben részesült: 2016.05.08.

HALOTTAINK:

------------
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GYÜLEKEZETÜNK TÁMOGATÁSA

„A JÓTÉKONYSÁGRÓL ÉS AZ ADAKOZÁSRÓL PEDIG EL NE FELEDKEZZETEK,
MERT ILYEN ÁLDOZATOKBAN GYÖNYÖRKÖDIK AZ ISTEN.” (Zsid 13,16)

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

CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005

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

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

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

RENDSZERES ALKALMAINK A 2016. ÉVBEN
Istentisztelet:
Vasárnap 900–1000. Minden hónap utolsó vasárnapján és az ünnepnapokon úrva-

csorás istentiszteletet tartunk. 

Istentisztelet Nagytarcsán:
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 1030–1130 között a római katolikus templomban.
Úrvacsorás istentisztelet: Karácsony-, Húsvét- és Pünkösd 2. napján.

Gyermek-istentisztelet Csömörön:Vasárnap 900–1000 között a gyülekezeti teremben.

Bibliaóra*: minden kedden, 830–1000 (nyáron elôzetesen egyeztetve).

Hitmélyítô bibliakör: nyáron szünetel.
Szolgálók bibliaórája*: nyáron szünetel.
Konfirmációi elôkészítô*: nyáron szünetel.
Ifjúsági alkalom*: nyáron szünetel.
Presbiteri ülés*: nyáron szünetel.
Iskolai hittan: nyáron szünetel.
Óvodai hittan: nyáron szünetel.

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

A LELKÉSZI HIVATAL ÚJ CÍMRE KÖLTÖZÖTT!
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GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBOR – 2016
ELÔZETES TÁJÉKOZTATÓ

Az idei esztendôben június 29-július 3. között szervezzük meg gyülekezetünk nyári táborát.
A közös kikapcsolódás mellett a lelki feltöltôdés és Isten kegyelméért adott hálaadás adja
táborunk lényegét. A helyszínt ebben az évben is a jól ismert lajosmizsei Ricsováry-major adja
(www.ricsovary.hu). 

Jelentkezési határidô: 2016. május 29. A Major befogadóképessége korlátozott, ezért
kérnénk a részvételi szándék mielôbbi jelzését. Elôleg megfizetésére nincs szükség, azonban a
tábor részvételi díját, teljes egészében az érkezéskor kell megfizetni a szállásadónak. A ked-
vezményes 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: 24.640,-/fô;
- 5-12 év: 12.320,- Ft/fô;
- 4 éves kor alatt: ingyenes;
- nyugdíjasoknak: 22.176,-Ft/fô.

További kedvezmény: 4 db alacsonyabb konfortfokozatú kétágyas szoba használóinak, a
sátrazóknak és a lakókocsit használóknak a fenti árakból további 30% kedvezményt ad a szál-
lásadó. A fizetésnél OTP-s SZÉP-kártyát elfogadnak, ebben az esetben a szállásadóval elôzetes
egyeztetés szükséges. 

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.

Családi tábor
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