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FELTÁMADT
a halottak közül

„Szombat elmúltával, a
hét elsô napjának hajna-
lán, elment a magdalai
Mária és a másik Mária,
hogy megnézzék a sírt. És
íme, nagy földrengés tá-
madt, mert az Úr angyala
leszállt a mennybôl, és
odalépve elhengerítette a
követ, és leült rá. Tekinte-

te olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az ôrök
a tôle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az
asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert
tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltá-
madt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol
feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak,
hogy feltámadt a halottak közül, és elôttetek megy Galileába: ott

meglátjátok ôt. Íme, meg-
mondtam nektek. Az asz-
szonyok gyorsan eltávoz-
tak a sírtól, félelemmel és
nagy örömmel futottak,
hogy megvigyék a hírt ta-
nítványainak. És íme, Jé-
zus szembejött velük, és
ezt mondta: Legyetek üd-
vözölve! ôk pedig oda-
mentek hozzá, megragad-
ták a lábát, és leborultak
elôtte. Ekkor Jézus így
szólt hozzájuk: Ne félje-
tek! Menjetek el, adjátok
hírül testvéreimnek, hogy
menjenek Galileába, és
ott meglátnak engem.” 
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„...tudom, hogy a megfeszített Jézust
keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt...”
(lásd az elôzô oldalon) – mondta egykor a
sír szájáról elhengerített kövön ülô angyal
a két Máriának, akik Jézus sírjához igye-
keztek. Az angyal meg is mutatta nekik az
üres sírt, hogy megbizonyosodjanak a
csodáról. Megkérte ôket, hogy sietve vi-
gyék el a feltámadás örömhírét a többi
tanítvány számára is, hogy aztán együtt
menjenek Galileába, ahol találkozhatnak
Jézussal. „Az asszonyok gyorsan eltávoz-
tak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel
futottak, hogy megvigyék a hírt Jézus
tanítványainak.”

Érdemes elgondolkodni azon, hogy
miért volt félelem az asszonyok szívében
az öröm mellett. Miért és mitôl féltek? –
Talán attól, hogy a tanítványok nem fogják
elhinni, amit mondani készülnek Jézus-
ról, és „üres fecsegésnek” fogják tartani
beszédüket (Lk 24,11)? Vagy azért volt
bennük félelem, mert attól tartottak, hogy
csak az érzékük játszott velük, és Jézus
feltámadása csak egy vízió számukra.
Hiszen magát a feltámadás csodáját ôk
nem látták, az angyal „csak” az üres sírt
mutatta meg nekik.

Nem tudjuk, hogy pontosan mitôl fél-
tek, de ami biztos, olyan eseményrôl kel-
lett bizonyságot tenniük, amely az emberi
értelem és tapasztalat felett áll. Nem lát-
ták az asszonyok a feltámadás csodáját, de
mégis megvolt bennük az a lelki nyitott-
ság, az a parázsló hit, amellyel elindultak
a tanítványokhoz vezetô úton. A nagyon is
emberi, félelemmel terhes hitüknek pe-
dig az lett a gyümölcse, hogy útközben
találkozhattak a Feltámadottal. Jézus oda
lépve hozzájuk megerôsítette ôket hitük-
ben, hogy többé ne legyen bennük
félelem, csak a feltámadás öröme. 

Húsvét csodája lelki nyitottság és hit
nélkül nehezen fogható fel. Azt is mond-
hatnánk, hogy Húsvét válaszút elé állítja a
mindenkori Isten-keresô embert: döntést
kell hoznia, hogy elfogadja-e a nem lát-

ható dolgok létezését (Zsid 11,1), vagy
csak abban hisz, amit lát. A hitetlenkedô
Tamás apostolnak mondja Jézus: „Mivel
látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem
látnak, és hisznek” (Jn 20,29)

Az elsô Húsvét története, a két Mária
példája arra mutat rá, hogy a felátmadás
csodáját az élheti át, aki lélekben kész
megnyitni magát az Úr elôtt. A hit abban
tud kivirágozni, akiben megvan a lelki
nyitottság, amellyel meghallja az Úr sza-
vát, és feltétel nélkül engedelmeskedik
annak. 

Sokszor vagyunk mi is úgy, hogy nem
látjuk valaminek a végét, mégis úgy érez-
zük, hozzá kell fogni, bele kell vágni, mert
a Lélek indít erre bennünket. Gyülekezeti
otthonunk megépítése is ilyen helyzet elé
állította közösségünket. Még nem rendel-
kezünk az építkezés teljes anyagi fedeze-
tével, azt sem tudjuk megmondani, hogy
mikorra fog elkészülni az épület, de
mégis Krisztus Szentlelke ellenállhatatla-
nul indít bennünket arra, hogy az építke-
zés elsô lépéseit megtegyük. Ez a kezdô
lépés persze nem azt jelenti, hogy bizony-
talan útra téved gyülekezetünk. Az elsô
Húsvét története mutat rá arra, hogy a
kezdô lépések után maga a feltámadott
Krisztus erôsíti meg a bizonytalan emberi
lépéseket. 

Megváltó Krisztusunk, aki az életét
áldozta értünk, nem hagy magunkra azon
az úton, amelyet ô jelölt ki számunkra.
Látja a kezdeti félelmünket, bizonytalan-
ságunkat, és ezért megerôsít Szentlelké-
vel, hogy elvégezhessük azt, amit ránk bí-
zott. A Feltámadottba vetett hittel mond-
hatjuk Pál apostollal együtt: úgy futunk,
mint akik elôtt nem bizonytalan a cél, úgy
öklözünk, mint akik nem a levegôbe vág-
nak (1Kor 9,26).

Az Úr kegyelmébôl már eddig is szám-
talanszor megtapasztaltuk, hogyan szegô-
dik mellénk a Feltámadott, hogy félelme-
inket eloszlassa, bizonytalanságunkban
megerôsítsen. Sikerült olyan tervezôkre
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találni, akik hívô lélekkel végzik munká-
jukat, és imádságban kérik el mennyei
Atyánktól a vezetést. Isten dicsôségére
folyamatosan érkeznek felajánlások akár
tervezésrôl, akár munkavégzésrôl legyen
szó. A pénzbeli adományokért is csak
hálával tartozunk megváltó Krisztusunk-
nak, aki adakozásra buzdítja lelkünket. Az
elmúlt évek adományai már megközelítik
a 32 millió forint összeget, és ez az összeg
gyülekezeti otthonunk tervezett költ-

ségeinek közel felét jelenti. Örömmel
teszek bizonyságot arról, hogy a meglévô
megtakarításunk majdnem fele (közel 15
millió forint), gyülekezetünk egyéni fel-
ajánlásaiból jött össze. Reményteli az is,
hogy az egyház és az önkormányzat
részérôl is kaptunk ígéretet további anya-
gi támogatásra. 

A református közösségünk gyülekezeti
otthonának megépítése nemcsak nekünk
kiemlekedô esemény, hanem az egész ke-
resztyénség és Csömör település életében
is történelmi jelentôségû. Mindezért, mi-
elôtt hozzá fognánk a tényleges építke-
zéshez közös hálaadásra kerül sor április
10-én délután 15 órai kezdettel leendô
otthonunk helyszínén. Az alkalomra
szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat,
akik osztozni kívánnak örömünkben.

Befejezésül merítsünk erôt újra a hús-
véti ige örömhírébôl: “...ne féljetek! Mert
tudom, hogy a megfeszített Jézust kere-
sitek. Nincsen itt, mert feltámadt...”

Presbitériumunk nevében kívánom,
hogy a feltámadott Krisztussal való szemé-
lyes találkozás adjon erôt és áldást Húsvét
ünnepén minden kedves gyülekezeti
tagunknak!

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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„Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította
fülét, ezért ôt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a

sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban van részem. De
az Úr nevét hívom segítségül: Ó, Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és

igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megôrzi az Úr az együgyûeket, elesett
vagyok, de ô megsegít. Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az Úr!

Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az
elbukástól, az Úr színe elôtt járhatok az élôk földjén. Hittem, ha így szólok is:
Igen elesett vagyok! Kétségbeesésemben mondtam: Minden ember hazug! Mit
fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a

poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész
népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó, Uram, én a te

szolgád vagyok, szolgád vagyok, szolgálóleányod fia: levetted rólam a bilincset.
Hálaáldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak

tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, az Úr házának udvaraiban,
tebenned, Jeruzsálem! Dicsérjétek az Urat!”  (Zsolt 116)

„Másnap, amikor az ünnepre érkezô nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus
Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltot-

tak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! Jézus pedig egy sza-
márcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: “Ne félj, Sion leánya, íme,

királyod jön, szamárcsikón ülve.” (Jn 12,12-15)

„Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr
nevében, Izráel Királya!” – Örömün-
nepre virradtunk a mai reggelen. Virág-
vasárnap a keresztyén hívô ember számá-
ra a öröm és a hálaadás napja. Ezen a
napon érkezett meg Jézus Jeruzsálembe a
páska ünnepe alkalmából. Messiásként
üdvözli ôt az ujjongó tömeg, amelyik
szem és fültanúja volt Lázár feltámasztásá-
nak (Jn 11,45.56). Életük jobbra for-
dulását várják tôle, és közben nem sejtik –
nem is merik sejteni –, hogy az ószövetsé-
gi prófécia alapján Jézus meghalni jött a
szent városba. Elérkezett megváltó külde-
tésének csúcspontjához, amikor is az
emberiség bûnéért életét áldozza a

keresztfán. Virágvasárnap éppen ezért
kettôs érzést vált ki belôlünk. Egyrészt fáj,
hogy Jézusnak miattunk szenvednie kel-
lett, másrészt hála is van a szívünkben,
mert Jézus áldozata nélkül nem lehet-
nénk ma itt, nem lehetnénk kedvesek
mennyei Atyánk elôtt. 

A mai alapigénk is ebben a kettôsség-
ben fogant. A bûn miatti szenvedés és a
szabadító Isten iránt érzett hála kettô-
sében. A 116. zsoltár talán egyike lehetett
azoknak a zsoltároknak, amelyekkel egy-
kor a Jeruzsálembe érkezô Jézust köszön-
tötte a tömeg. Zsidó hagyomány szerint a
páska ünnepéhez kapcsolódóan hálaéne-
kekkel köszöntik a szabadító Istent,

* Elhangzott 2016. március 20-án.

VIRÁGVASÁRNAPI

HÁLAADÁS
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hagyományosan – még napjainkban is – a
113-118. zsoltár közötti énekeket éneklik. 

Bár elsôsorban hálaének ez a zsoltár,
mégis megtaláljuk benne a szenvedô
ember panaszát is, és ezért a kettôsségért
olyan könnyen magunkénak érezhetjük e
zsoltárt. A mi életünk is a szenvedés és az
öröm, a fájdalom és a hálaadás kettô-
sében telik. Gyökössy Endre a villanylám-
pa hasonlatát használja erre. Ahogyan a
villanylámpa fényéhez egyszerre szükség
van az elektromosság pozitív és negatív
pólusaira, úgy az ember életében is egy-
szerre jelen van a szenvedés és az öröm. A
mai zsoltáron keresztül mennyei Atyánk
arra mutat rá, hogy szenvedéseink köze-
pette is lássuk meg az ô szeretetét, gond-
viselését, szövetségének erejét. Ezzel a
bizonysággal a szívünkben adjunk hálát a
Jeruzsálembe érkezô, kereszthalálra ké-
szülô Jézus elôtt.

A 116. zsoltár szerzôje tudja, mi a
szenvedés. Elôször így fogalmaz: „Körül-
fontak a halál kötelei, a sírtól való ret-
tegés fogott el engem, nyomorúságban és
bánatban van részem.” – A szenvedés
igazi mélységeit élhette át a szentíró, hi-
szen az élete forgott kockán. Nem tudjuk
miért, talán a kiszolgáltatottság, vagy az
ellenség fenyegetése, vagy betegség miatt
érezte ezt, de a sírtól való rettegés, a
halálfélelem az ember leggyötrôbb félel-
mei közé tartozik. A másik szörnyû gyöt-
rôdését az embertársaiban való csalódás
adta:  „Igen elesett vagyok! Kétségbe esé-
semben mondtam: Minden ember ha-
zug!” – Csalódott embertársaiban, fele-
barátaiban, ezért számára „minden em-
ber” hazuggá lett. 

Fájdalmas panaszai mellett azonban a
zsoltáríró nem felejtkezik el szabadító
Istenérôl. Tudja, látja és érzi, hogy az Úr
nem hagyta el ôt. Nem engedte, hogy
elvesszen, hanem kegyelmébôl megôrizte
és megerôsítette a nyomorúság idején.
Így fogalmaz: „Kegyelmes és igazságos az
Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megôrzi az
Úr az együgyûeket, elesett vagyok, de ô
megsegít. Légy újból nyugodt, lelkem,
mert jól bánt veled az Úr! Megmentettél
engem a haláltól, szememet a könnyhul-

latástól, lábamat az elbukástól, az Úr
színe elôtt járhatok az élôk földjén.”

A szenvedés – ha tetszik, ha nem – ré-
sze az emberi életnek. Sokszor tesszük fel
azt a kérdést, amikor testi-lelki betegség
gyötör, vagy anyagi veszteség ér, vagy a
gyász terhe nyomaszt: miért sújt Isten
haragja? Miért nem lehet szenvedés
nélkül élni ebben az életben? 

A Szentírást alapul véve azt mond-
hatjuk, hogy a bûn miatt szenvedünk. Az
az édenkerti állapot, ahol az ember
békességben, boldogságban, egészség-
ben, jóságban élhetett, a bûn miatt
elveszett. Azok, akik – a zsoltároshoz
hasonlóan – hitben járnak a szenvedésik
közepette is tudnak hálát adni, mert a
mennyei Atya Szentlelkének erejével
érezhetô módon akkor is jelen van. „Ha a
halál árnyéka völgyében járok is – olvas-
suk a 23. zsoltárban –, nem félek semmi
bajtól, mert te velem vagy: vesszôd és
botod megvigasztal engem.” (Zsolt 23,4)

Bûnbánó lélekkel meg kell vallanunk,
hogy szükségünk van a Szentlélek meg-
erôsítésre, mert a megpróbáltatások ide-
jén nehezen tudjuk észre venni a jót, az
áldást az életünkben. Sokkal könnyebben
hatalmába kerít bennünket a keserûség,
az elesettség, az önsajnálat. A zsoltáríró is
errôl tesz bizonyságot, amikor ezt írja:
„Kétségbeesésemben mondtam: Minden
ember hazug!” – Amikor a kétségbeesés
hatalmába kerít bennünket, szinte meg-
vakítja látásunkat. Az önsajnálat mocsará-
ba süllyedve csak azt vesszük észre, ami
hiányzik az életünkbôl. A jó dolgokról, az
áldásokról teljesen megfeledkezünk. Ke-
serû tapasztalatom, hogy ritkán látni mo-
solygós embereket, sokkal több a gond-
terhelt tekintet, az olyan arc, amely a sok
szenvedés miatt gyászolja az életet.
Korunk egyik népbetegsége, a depresszió
is abban gyökerezik, hogy az ember azt
gondolja, nincs már semmi jó az életé-
ben, és nem tud örülni semminek, nem
tud hálát adni semmiért. 

Nehéz hálát adni Istennek, miközben
betegség, anyagi kiszolgáltatottság, gyász
vagy éppen a mindennapi túlterheltség
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erônket veszi. Egyszer egy ilyen helyzetbe
került asszony kétségbeesésében véget
akart vetni az életének. Fölment egy
toronyház tetejére, hogy onnan vesse le
magát a mélységbe. A rendôség hiába
próbálta lebeszélni, nem sikerült. Végül
egy lelkipásztort hívtak, aki elkezdett vele
beszélgetni ott, a tetô párkányán. Kide-
rült, hogy az asszonynak szeretô családja
van odahaza, sôt nyolc unoka veszi körül,
és még anyagi nehézségeik sincsenek, az
egészsége is rendben van. Ahogyan az asz-
szony elmondta ezeket a lelkésznek, úgy
döbbent rá egymás után, milyen nagy-
szerû is az élete, és hogy azt milyen
gazdagon megáldotta az Isten. A minden-
napok terhei, a csalódottság, a keserûség
annyira eluralkodott rajta, hogy nem
vette észre a jót az életében. Neki egy
ilyen beszélgetés kellett ahhoz, hogy
rádöbbenjen, mennyi mindenért adhat
hálát Istennek. Az Úr Isten a lelkészt fel-
használva nyitotta fel a nô szemét, hogy
meglássa mindezt, és az életet válassza. Az
asszony végül lejött a tetôrôl, és Isten
iránti hálából szolgálni kezdett az embe-
rek között. Még ma is önkéntes segítôje a
város öngyilkossági segélyszolgálatának,
és segít másoknak a halál helyett az életet
választani. Megtanulta, hogy hálás legyen
az Úrnak mindenért, és hogy a hálás
emberek boldogak. (Forrás: Wayne Rice:
Az öngyilkossági kísérlet.)

Amikor elfelejtkezünk Isten szereteté-
rôl, amellyel minden nap, minden perc-
ben körbe vesz bennünket, akkor mi is a
kétségbeesés és az önsajnálat örvényébe
kerülünk. Az olyan ember, akinek az
életébôl hiányzik a hálaadás, azaz nem
tudja megköszönni Istennek, amit életé-
ben kapott Tôle – akár a legapróbb dolgot
is –, az nem tud boldog lenni. Pedig Isten
nem felejtkezik el soha rólunk, ahogyan a
zsoltárban olvashatjuk: „Kegyelmes és
igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk.
Megôrzi az Úr az együgyûeket, elesett
vagyok, de ô megsegít.” – Isten nem hagy-
ja el az ô szeretett népét soha sem. Az
egyik legszebb bizonyítéka ennek, amikor

Jézus bevonul Jeruzsálembe, hogy az
életét áldozza értünk. Tudja, néhány nap
múlva az ujjongó tömeg „Feszítsd meg!”-
et fog kiáltani, de ô akkor is megteszi,
mert ennyire szeret bennünket. Amikor
arról beszélünk, hogy Jézus az életét adta
értünk, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy
mindenét odaadta, és ezért a hívô
embernek mindene megvan ahhoz, hogy
hálás legyen. Ezt a megváltó Isten garan-
tálja nekünk, mert örök szövetséget
kötött velünk Jézus vére által.

A zsoltáríró tudja mi a szenvedés, de
tudja azt is, milyen nagy Isten szeretet.
Ezért a fájdalmas fohász mellett sokkal
nagyobb erôvel jelenik meg hálaadása,
ami nemcsak a szavak szintjén fogalmazó-
dik meg, hanem a cselekedetek szintjén
is. Elôször azt kérdezi: „Mit fizessek az
Úrnak a sok jóért, amit velem tett?” A
kérdésre pedig így válaszol: „A szaba-
dulásért fölemelem a poharat, és az Úr
nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett
fogadalmaimat egész népe jelenlétében.”
– A pohár felemelése már az Ószövetség-
ben is a szövetségkötés jele volt. A
zsoltáros a felemelt pohárral elfogadja az
Úr által felkínált szövetséget, és egyben
bizonyságot is tesz engedelmességérôl. 

A zsoltáros példája számunkra is köve-
tendô példa. Mennyei Atyánk nyújtja
felénk azt a kelyhet, amely Jézus vére által
az újszövetség kelyhe. Ha ezt elfogadjuk,
az azt jelenti, hogy engedelmességgel tar-
tozunk neki egész életünkben, és lehe-
tôvé válik, hogy Szentlelkét befogadva a
szenvedéseink közepette is hálát adjunk
mennyei Atyánknak.

Megváltó Istenünk Jézus áldozata árán
az ô szövetségét újra és újra felkínálja, és
megerôsíti velünk. Mi pedig erre nem
mondhatunk mást, mint amit egykor az
ujjongó tömeg is mondott: Hozsánna!
„Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr
nevében, Izráel Királya!” Ámen.

Esztergály Elôd Gábor
Lelkipásztor
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HÚSVÉTI HIT

A János evangéliuma tanulmányozása
során most kivételesen nem a soron
következô részt vettük elô, hanem elôre-
lapoztunk benne jó néhány fejezettel,
hogy húsvét elsô és második napján
közvetlenül ama elsô húsvét nagy örven-
detes és diadalmas eseményeivel foglal-
kozhassunk. Ennek egyik nagyszerû jele-
nete tárul elénk a felolvasott versekben.
Máriának a feltámadott Jézussal való talál-
kozása alapján ma a húsvéti hitrôl szeret-
nék beszélni. Könnyû meghatározni,
hogy a húsvéti hit természetesen nem
más, mint a feltámadott Jézus Krisztusban
való hit. Ezért azt szeretném hangsúlyozni
elôször, hogy ki a feltámadott Jézus
Krisztus, azután azt, hogy mi a feltá-
madott Jézus Krisztusban való hit, hogy
azután végül megláthassuk, mi haszna
van ennek reánk nézve, akik így hiszünk?

1.) Mária, aki elôször ér oda Krisztus
sírjához húsvét derengô hajnalán, nehe-
zen jön rá arra, hogy mi is történt itt tula-
jdonképpen? Szinte egyik ámulatból a
másikba esik. Elôször csak azt látja, hogy
üres a sír, azután két angyalt lát azon a
helyen, ahol Jézus holtteste feküdt.
Amikor megáll maga Jézus a háta mögött:

azt gondolja, hogy a kertész az, majd
amikor végre fölismeri benne az Urat, azt
hiszi, hogy Jézus a halálból az evilági éle-
tre tért vissza, olyanformán valahogy,
mint Lázár, amikor kijött a sírból. Mint
ahogyan ott a halott testvér visszaadatott
családjának, bizonyára így adatott most
vissza Jézus is az övéinek. És ezért akarná
Mária az ô drága Mesterét megint rögtön
úgy tisztelni, mint azelôtt, a földi élete
idején: oda akar borulni a lábai elé, át
akarja ölelni. Tehát nem ismerte föl azt a
helyzetet, ami a feltámadás révén elôál-
lott. Azt hitte, Jézus ugyanabban az élet-
formában mozog, él, van itt újra, amiben
születésekor alászállott, lealacsonyodott.
De éppen itt volt Mária tévedése. Mert
valóban: feltámadott Jézus a halálból, de
nem úgy, mint Lázár, mint Jairus leánya,
vagy mint a naini ifjú. Azok mind ebbe a
földi életbe támadtak “vissza”, mintegy
visszajöttek a halálból ebbe, a halálon
inneni életbe – Jézus pedig az örök életbe
támadott fel, a halálon túli életbe ment át
a feltámadásával. A húsvét nem a mu-
landó életbe való visszatérés, hanem egy
nagy, merész, döntô, útmutató elôretörés
az örök életbe. Húsvétkor Jézus nem a
mulandó világ börtönébe tért vissza,

Elhangzott: 1951. március 25. Húsvét. Forrás: http://joosandor.hu

„A hét elsô napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai
Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kô el van véve a sírbolt elôl.
Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit
Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem
tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és
elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettô, de a másik tanítvány elôrefu-
tott, gyorsabban, mint Péter, és elsônek ért a sírhoz. Behajolt, és látta,
hogy ott fekszenek a lepedôk, de nem ment be. Nyomában megérkezett
Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és
hogy az a kendô, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem
külön összegöngyölítve, egy másik helyen. Akkor bement a másik
tanítvány is, aki elsônek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették
ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A
tanítványok ezután hazamentek.”

JOÓ SÁNDOR
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hanem éppen kitört a börtönbôl az örök
élet szabadságába. Mária és a feltámadott
Jézus között tehát ott van a titokzatos
határvonal, ami a világot a túlvilágtól, az
idôt az örökkévalóságtól, Istent az ember-
tôl elválasztja. Ezért mondja az Úr Máriá-
nak: “Ne illess engem; mert nem mentem
még fel az én Atyámhoz.” Jn 20,17 (link is
external)a

Tehát megváltozott az egész helyzet,
amiben Jézus eddig az övéivel volt. Nem
ment ugyan még föl Atyjához a mennybe,
de léte már nem evilági, hanem túlvilági
és mennyei lét. Ha csak úgy támadott
volna fel, mint Lázár – ahogyan azt Mária
az elsô pillanatban hihette –, talán nagyon
örvendetes, drága és áldott dolog lett
volna egy kis társaságnak, de elôbb-utóbb
újra meg kellett volna halnia, mint
Lázárnak. De áldott legyen érte Isten
Szent neve: Jézus nem így támadott föl,
hanem úgy, hogy örökre legyôzte a halált,
úgy, hogy soha többé meg nem hal,
átment a halálon, végig ment rajta, annak
az életnek a világába jutott, ami már túl
van a halálon: azaz feltámadott! – Ilyen
Urunk van nekünk! Ilyen hatalmas, ilyen
mindenekfölött való, ilyen diadalmas
Valaki a mi Megváltónk!

Azért bizonyos Isten beszéde, minden
szava, mert az a Jézus mondotta, Aki
miután meghalt, feltámadott a halálból!
Azért bizonyos a bûnbocsánat, mert az a
Jézus halt meg érted, aki föltámadott a
halálból. Mindazt, amit Jézusról tudsz,
lássad mindig a föltámadás fényében! Ak-
kor látod ôt jól, az ô igazi dicsôségében és
hatalmában. A húsvéti hit a feltámadott
Krisztusban való hit. Azért tudom, hogy
eleget tett Jézus érettem, mert feltá-
madott a halálból. Azért bizonyos, hogy
elfogadta Isten Jézus áldozatát helyettem,
mert föltámadott a halálból. Azért bizo-
nyos számomra is az örök élet, mert az a
Jézus, Aki helyettem fizetett a saját halálá-
val, föltámadott a halálból!

Abban a Jézusban hiszel-e igazán, aki
feltámadott a halálból? Mert csak az a
Jézus az igazi, a Megváltó Jézus. Nem le-

het úgy hinni Jézusban, hogy mindent el-
hiszek, egészen nagypéntekig, de tovább
nem! Akkor nem ér semmit az egész hi-
ted! Akkor nem is keresztyén hit a hited!
A keresztyén hit lényegénél fogva húsvéti
hit! A feltámadott, a halálon gyôzelmet
nyert Jézus Krisztusban való hit.

2.) De hit! A feltámadott Krisztusban
hinni kell! Nem látni, és nem érteni kell
tehát a húsvét titkát, hanem hinni!
Máriának is hinnie kellett. ô is hit által
bizonyosodott meg arról, hogy elôtte áll a
feltámadott Krisztus. Hiába látta – mert
hiszen látta, ránézett –, de mégsem is-
merte föl, mert kertésznek hitte azt, akit
látott. A feltámadott Krisztust nem ismeri
fel a szemünk természetes látása, a hit
döntése is kell hozzá. Ugyanígy kellett hit
által meggyôzôdniök a feltámadott Krisz-
tus valódiságáról az emmausi tanítvá-
nyoknak is. Egy egész hosszú úton együtt
haladtak Vele anélkül, hogy felismerték
volna útitársukban a feltámadottat. Miért?
Hát nem hasonlított a feltámadott Jézus a
három nappal azelôtti Jézushoz? Hát nem
ugyanaz a Jézus volt? De igen, ugyanaz a
Jézus volt ô, csakhogy most már nem a
földi élet határain belüli létben, hanem
túl, abban a szférában, ahol a megis-
merésnek nem a szem, vagy a kéz, vagy a
száj az eszköze, hanem a hit! Szinte azt
lehetne mondani, hogy Máriának a hite
volt az akadálya abban, hogy higgyen.
Pedig olyan sok rendkívüli jel segítette
volna már a hitét. A nyitott sír, az üres sír,
a benne talált két angyal, maga a feltá-
madott Jézus megjelenése. És mindez
nem volt elég –, ma sem volna elég, sem-
miféle materiális bizonyíték. ô az értelmé-
vel halottnak tudta Jézust, és ezért nem
volt képes felismerni ôt, mint feltámadot-
tat. Mária tudta, hogy Jézus halott! És
ezért sehogyan sem akart ráeszmélni arra,
hogy egészen más a valóság, mint amirôl
ô az értelmével olyan bizonyosan meg
van gyôzôdve. Sok ember azért nem
képes eljutni a boldog, fölszabadító hús-
véti hitre, mert belerögzôdött az elméjébe
egy elképzelés, egy elôítélet, valamilyen
elmélet, amit be lehet bizonyítani. Ami
nagyon reális, kézzelfogható, megmag-
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yarázható, és ennek az ismeretnek a bir-
tokában ô tudja – illetve azt hiszi, hogy
tudja –, mi az igazság.

Nem állja-e útját a te húsvéti hitednek
is ilyen rögeszme, értelmi akadály, logikus
gátlás? Nos, add föl nyugodtan, mert
korántsem biztos, hogy amit ki lehet
számítani, és be lehet bizonyítani az az
igaz, az a valóságnak megfelelô! Lám, itt is
minden logikus érv ellenére a húsvét az
igaz! És olyan tény ez, aminek a
valóságáról – miként akkor is, úgy ma is –
csak hit által lehet meggyôzôdni! Én sem
értem, de hiszek benne! Nem baj hát, ha
nem érted, csak higgy benne!

Nézzük csak, mikor nyílt meg Mária
hitének a szeme a feltámadott meglátá-
sára? Akkor, amikor nevén szólította ôt az
Úr! Amikor ezt mondta: “Mária!” Így van
ez ma is, mindenkinél. Mindenki akkor
ismeri fel a feltámadott Urat, amikor meg-
szólítja ôt. Amikor szinte a nevén szólítja.
Olyan sokszor hallottam már egy-egy
istentisztelet után, amint mondták az
emberek: egészen nekem szólt ma az ige-
hirdetés, mintha egyenesen nekem be-
szélt volna a lelkipásztor! Nos, próbáld
elhinni, hogy nem az igehirdetô, hanem
maga az Úr, a feltámadott élô Krisztus
szólt egészen neked. Annyira személye-
sen neked, hogy vedd úgy, mintha a neve-
den szólított volna:

“Ne félj, mert megváltottalak, neveden
hívtalak téged, enyém vagy!” Ézs 43,1
(link is external)b – mondja az Úr az Ótes-
tamentumban. Megrendítô az, mikor a
feltámadott Krisztus ajkán elhangzik a
neved, a te neved! Amikor kénytelen vagy
tudomásul venni, hogy most rólad van
szó! Nem érezted még soha ezt? Ha már
érezted, hogy neked szólt az Ige, hidd el
azt is, hogy ô szólt benne, ô szólított meg!
Én mindig újra találkozom az élô
Krisztussal, amikor elhiszem, hogy az ô
Igéjén át – amit olvasok magányos csen-
dességemben, vagy hallok az igehirdetés-
ben –, ô maga szól hozzám személyesen.
Így lesz számodra a feltámadott Krisztus
hitben megélt és hit által megbizonyo-
sodott valósággá.

3.) De hát miért fontos az, hogy így
legyen? Más szóval: mi hasznunk van
ebbôl a húsvéti hitbôl? Nézd meg Máriát a
húsvéti hit nélkül! Milyen zavarodott,
milyen aggályoskodó, milyen szomorú!
Pedig nem lehet mondani, hogy hitetlen
lett volna. ô hitt, de nem a feltámadott
Krisztusban. Akinek nincsen élô Krisz-
tusa, éppen úgy tele van gonddal, aggo-
dalommal, tétovasággal, mint Mária ott
Jézus sírja körül. Elôször az volt a gondja,
hogy ki hengeríti majd el neki a követ a
sír szájából? A kô el van hengerítve.

De jön az újabb gond, azt is az ellen-
ség, a rosszakarat tette! Amiben isteni
jelet láthatna, afölött is tépelôdik; aminek
örülnie lehetne, az is csak az aggodalmát
növeli. Amikor már szemtôl-szemben áll a
feltámadottal, még akkor is a régi prob-
lémáján kesereg, olyan problémán, amit
maga talált ki, amit maga csinált magának.
“Uram, ha te vitted el ôt, mondd meg
nékem, hova tetted ôt, és én elviszem ôt!”
Jn 20,15 (link is external)b Mennyi
gyöngéd szeretet Jézus iránt, mégis men-
nyi aggodalom, mennyi szomorúság!
Ilyen a nem húsvéti hit. Igaza van Mári-
ának, amikor sír ott a temetôben! Hiszen
valóban szomorú ez az élet a feltámadott
Krisztus nélkül! Igazán nem csoda, ha
csak siránkozni tud az a lélek, akinek
nincs élô Krisztusa. Hiszen tele van a földi
élet olyan rémekkel, talányokkal, értel-
metlen történésekkel, amikbe húsvéti hit
nélkül egészen bele lehet zavarodni. A
halálon inneni élet is csupa zûrzavar a
halálon túli élet bizonyossága nélkül. Az
örök életben való hit hiánya katasztrofális
károkat okoz már a földi életben is.
Hiányzik az egyensúly, fölborul minden.
Aki elveszítette a hitét a túlvilági életben,
az lassan elveszíti minden hitét az evilági
életben is! Tudniillik: az örökkévalótól
való elfordulás egyúttal mindig maga után
vonja a mulandóhoz, az idôihez való
helytelen odafordulást, hamis viszonyu-
lást is. Aki még lelkileg nincs otthon ab-
ban a másik világban, az nem találja meg
a helyét ebben a világban sem!

Mennyi szeretettel mondja Jézus a két-
ségbeesett Máriának: “Asszony, mit sírsz?”

9

Húsvéti hit
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(Jn 20,15 (link is external)a) Hát valóban
miért sír ez az asszony? Semmi oka sincs a
sírásra, ha tudomásul veszi végre, hogy
Jézus él! Ott áll mögötte, csak el kell,
hogy forduljon a sírtól, csak föl kell Rá
tekintenie. Nem így van-e nálad is?! Ott áll
melletted, mögötted a Feltámadott! Csak
el kell fordulnod a problémáktól! Csak ne
lefelé nézz a sötétségbe, a bizonytalanság-
ba, a megoldatlanságba, hanem nézz föl
Rá, a Feltámadottra! Akkor egyszerre
megvilágosodik elôtted is, hogy semmi
okod nincs a sírásra, a szomorkodásra, a
kétségbeesésre, a magad emésztésére és
gyötrésére: hiszen Jézus feltámadott,
Jézus él! – Ha elfog a kétség, mondd mag-
adban: Én tudom, hogy az én Megváltóm
él! – Ha megkísért a Sátán és füledbe
duruzsolja, nem igaz, akkor is mondd: Én
tudom, az én Megváltóm él! Ha akármi-
lyen földi dolgok gyötörnek, mondd csak
bátran: Tudom, az én Megváltóm él! – Ha

temetôben egy drága sírhalom fölött állsz,
akkor is mondd el: Tudom, az én Meg-
váltóm él! – Ha rád borul az este, ha jön
majd a nagy sötétség, a halál sötétsége,
mondjad újra bizalommal, bátran, boldo-
gan, húsvéti hittel: Tudom, az én Meg-
váltóm él!

Mondjuk el mindnyájan együtt:

“Tudom: az én Megváltóm él, Hajléka
készen vár reám; Már int felém és ko-
ronát Ígér a földi harc után.Bár a világ
gúnyol, nevet, A honvágy tölti lelkemet,
Mert nemsokára hív az Úr: Jöjj haza,
jövel, gyermekem! Kitárt karjával vár az
Úr: Jer, pihenj, nyugodj keblemen!”

(421. ének 1. vers)

Ámen.

Húsvéti hit

10

Borsos Miklós: Feltámadás (1975, lavírozott tusrajz, magántulajdon).
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A fôvárosi agglomerációhoz tartozó,
fôként katolikusok és evangélikusok lakta
Csömör református gyülekezetét hat éve
nyilvánították missziói egyházközséggé.
Öt évvel ezelôtti riportunkban egyre
gyarapodó közösségrôl és kiterjedt szol-
gálatokról meséltek a gyülekezet tagjai.
Akkoriban kezdték felvenni a kapcsolatot
a választói névjegyzékben szereplô refor-
mátusokkal is. A csömöri gyülekezet
lelkipásztorát a közelmúltban arról kér-
deztük, hogy alakult a közösség élete
legutóbbi találkozásunk óta.

Vallástalan keresôk

Esztergály Elôd szerint az agglomerá-
cióban változó intenzitású az érdeklôdés
az egyházak iránt. Noha a legutóbbi nép-

számláláskor sokan nem nyilatkoztak fele-
kezeti hovatartozásukról, mégis többen
vágynak lelki közösségre, mint akik errôl
vallanak. „Sokan keresnek valami több-
letet, és ha a gyülekezetünkrôl van szó,
nagyon könnyen fellelkesednek. Örülnek
a fiatalos, dinamikus, kortárs reformá-
tus közösségnek. Évrôl évre csatlakozott
hozzánk több új család, ez azonban nem
jelenti azt, hogy valamennyien elmélyül-
nének a hitben.”

A lelkész szerint nehezebb azoknak
beépülnie a református közösségekbe,
akiknek nem természetes, hogy vasárnap
templomba járjanak. „Nehezíti az elköte-
lezôdést, hogy olyan világot élünk,
amelyben szinte végtelen a választási
lehetôségek száma. A fogyasztói szem-
lélet a lelki életünkre is kihat. Aki keres,
az oda csatlakozik, ahol éppen úgy érzi,
neki most jó lesz. Meggyökerezni viszont
nem feltétlen tud. Nem azt kapja, amit
várt, vagy hirtelen másra lesz kíváncsi,
új márka, új trend kell neki. A gyökerek
tennék kitartóvá, elkötelezetté, de azok
hiányoznak, ezért lenne fontos szerepe a
vallásos neveltetésnek.”

Isten munkája

Sokan reformátusként kapcsolódtak a
közösségbe, miután megkeresték ôket,
mások gyülekezeti múlt nélkül is gyöke-
reket eresztettek. A focimisszió, a szüreti
fôzôversenyen való részvétel vagy a gyüle-
kezetek közötti horgászverseny meg-
szervezése színesítették a gyülekezeti
életet, ennek ellenére jelentôségüket
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Az interjú  2016. március 08-án készült. Forrás: http://www.parokia.hu/hir/mutat/7097/.

A RENDELT IDÔBEN
– Jakus Ágnes interjúja Esztergály Elôd Gábor lelkipásztorral –

Gyülekezeti otthonuk alapkôletételére készülnek a csömöri református
gyülekezetben. Eddig a helyi evangélikus templomban tartották istentiszteleteiket, a
lelkészlakással és lelkészi hivatallal kiegészülô saját épület azonban vélhetôen egy

éven belül már istentiszteleteiknek is otthont adhat. Az egyre stabilabb lábakon álló,
növekvô közösségrôl Esztergály Elôd lelkipásztort kérdeztük.

2016 tavasz.qxd  2016. 03. 22.  17:53  Page 11



nem szabad túlértékelni – teszi
hozzá a lelkipásztor. „Ezek a kül-
sô szemlélô számára vonzóvá
teszik a közösséget, és segítenek
megszólítani azokat, akik az
intézményes egyháztól ódzkod-
nak, mégsem ezek tesznek vala-
kit hitvalló és szolgáló gyüle-
kezeti taggá. A hit Isten aján-
déka, az ô kegyelmén és veze-
tésén múlik az, hogy az Isten-
keresô megmarad-e a közös-
ségünkben és sikerül-e elmélyül-
nie a hitben.”

Biztos alap

Az elmúlt hat évben sokan elkötele-
zôdtek a csömöri református gyülekezet
mellett. A lelkész mintegy hatvanfôs gyü-
lekezeti magról számol be, akik rendsze-
resen részt vesznek az istentiszteleteken,
úrvacsoráznak, és a legtöbben közülük
aktív szolgálók. „Több mint negyven
gyülekezeti tag szolgál nálunk bizonyos
rendszerességgel, még többen is, mert
bárkit megkérünk valamire, készséggel
segít. A kertgondozástól a születésnapo-
sok felköszöntéséig sok minden beletar-
tozik ebbe, a szolgálók tudják, mi a dol-
guk. Még ha van is fluktuáció, van egy
mag, akikre számíthatunk. Ez már a
lelki ébredés, megerôsödés jele, ami
örömmel és hálával tölt el minket. A hit-
beli növekedés az Istennel való személyes
kapcsolatban gyökerezik, aminek a gyü-
mölcse az embertársakkal való, egészsé-
gesebb kapcsolat is. Egyre jobb, ôszintébb
gondolatok születnek a lelki alkalma-
inkon, egyre többen imádkoznak hango-
san és a gyülekezeti tagok egymás közti
kapcsolatai is tisztulnak. Jobban odafi-
gyelnek egymásra és összetartóbbak let-
tek. Erre a közösségre már alapozhatjuk
a jövônket, így már építhetünk gyüleke-
zeti otthont.”

A gyülekezetépítésrôl szólva Esztergály
Elôd azt mondta: ô maga csak szolgáló
tagja a közösségnek, másképpen szólva
szervezô. „Én vagyok a kertész, aki kihú-
zom a gazt, kicsit megkapálom a palán-

tákat, de a növekedést az Úr adja. A ma-
got azok képezik, akiknek a szívét-lelkét
az Úr megnyitja, és akiket megajándékoz
élô hittel.”

Többet kapnak, mint adnak

Miközben családias gyülekezetrôl, egy-
re felszabadultabb és testvériesebb biblia-
órai közösségrôl mesél a lelkész, arról is
szól, hogy a fôállású hittanoktató után egy
diakónust is szeretnének szolgálatba állí-
tani. „A diakónia, vagyis a szeretetszol-
gálat által sokkal többet kapunk, mint
adunk. Anyagi ráfordítást is jelent ez. A
vasárnapi perselypénz gyakran a diakó-
niai perselybe vándorol vasárnap, ahol
szép adományok gyûlnek össze a rászo-
ruló családoknak. Úgy tûnhet, ezzel a
diakónia elvesz a forrásainkból, de
valójában sokkal több áldást, lelki for-
rást kapunk általa. Az Úr többszörösen
hálálja meg az irgalmasságot. Mikor ezt
nem tesszük, kicsit mintha nehezebben
menne minden más is.”

Gyülekezeti otthon épül

Pedig tényleg nagy szükség lenne min-
den forrásra, hiszen évek óta a csömöri
evangélikus gyülekezet vendégei a refor-
mátusok. Az istentiszteleteknek, a keresz-
telôknek és esküvôknek egyaránt az
evangélikus templom ad otthont. A gyüle-
kezeti hajlék megteremtésének vágya
régóta érlelôdik a csömöri reformátusok-
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ban, és egyre inkább össze is kovácsolja a
közösséget lelkipásztoruk szerint. „Éve-
ken át minden lehetôségnek utánajár-
tunk a településen. Jó ideig úgy tûnt, egy
használaton kívüli kúriát nekünk ad az
önkormányzat, ettôl a tervtôl azonban
végül elálltak. Úgy döntöttünk, a gyüle-
kezet meglévô telkén építkezünk. Már
készülnek a kiviteli tervek, és hama-
rosan elhelyezzük a gyülekezeti ház, a
lelkészi hivatal és a lelkészlakás alap-
kövét. Az épület istentiszteletek befo-
gadására is alkalmas lesz, egészen ad-
dig, míg el nem jutunk odáig, hogy temp-
lomépítésbe fogjunk. Mindenbe beavat-
tuk a gyülekezeti tagokat, mindenrôl
egyeztettünk velük is, hiszen ennek nem-
csak a gondnok és a presbitérium, ha-
nem ôk is részesei.”

Egy éven belül

A lelkész hozzátette: emberi számítá-
sok szerint a költségek felével már ren-
delkeznek, ezért áprilisban nagy lendület-
tel vágnak bele az építkezésbe. Egy éven
belül szeretnének beköltözni új ottho-
nukba. „Az eddig összegyûlt pénz egyne-
gyedét az egyházmegye, kisebb részét a
csömöri önkormányzat, valamint pályá-
zati keret biztosította számunkra, csak-
nem felét pedig a gyülekezeti tagok
adományai fedezték. Nagyon odatették
magukat, és nagyon várják már, hogy
beléphessenek saját gyülekezeti otthonuk
kapuin. Korábban nem tudtunk volna
hozzákezdeni a munkálatokhoz, úgy-
hogy azt is belátjuk, mindennek megvan
a rendelt ideje.”

Lehetôség a találkozásra

Az építkezés a jó közösségi élet követ-
kezménye – összegzi Esztergály Elôd. „A
célunk, hogy megteremtsük a lehetôséget
a találkozásra mindazoknak, akik vágy-
nak az Úr ajándékaira, vagy már
megkapták a hit ajándékát, és szeretnék
azzal egymást is gazdagítani. Ha az em-
berek átélik az Úr csodáit, akkor jönnek
közénk, ha pedig hiteles a gyülekezet, és
szeretetre lelnek köztünk, akkor van
esély, hogy maradnak is. Sok tenniva-
lónk van, de a növekedés az Úr munká-
ja, mi csak ronthatunk ezen. Lelkipász-
torként az a feladatom, hogy szeressem
az Urat és a rám bízott nyájat attól
függetlenül, ki szimpatikus és ki nem.
Táplálnom kell mindenkiben azt is, hogy
az Úr hívta el közénk, ô készítette el a
helyét. Ezért a kegyelemért pedig mi
hálával tartozunk, és ez a hála cse-
lekvésre kell hogy sarkalljon, Krisztus
példáját követve.”

***
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A 2015. év mind lelkiekben, mind
anyagiakban gazdagodást hozott gyüleke-
zetünk életében, amiért Istené legyen a
dicsôség! Az alábbiakban vázlatosan szá-
mot vetünk a mögöttünk álló eszten-
dôrôl, azzal a céllal, hogy a tanulságokat
levonva, a 2016. esztendôben Isten dicsô-
ségére végzett küldetésünk még hatéko-
nyabb és eredményesebb legyen. 

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK

A 2015. év legfontosabb eredménye a
lelki növekedés. Az istentiszteletek látoga-
tottságával kapcsolatban elmondható,
hogy bár a statisztikai számok nem mutat-
nak növekedést, mégis érezhetô egy stabil
mag kialakulása. Errôl a kb. 60 fôbôl álló
magról elmondható, hogy heti rendsze-
rességgel jár istentiszteletre, rendszere-
sen részt vesz az úrvacsorai közösségek-
ben, és aktív szolgálatot is vállal a gyüle-
kezet életében. Van egy kb. 20-25 fôs ré-
teg, akik 2-3 hetente vagy inkább havonta
járnak csupán templomba, de mégis a
gyülekezethez tartozónak vallják magu-
kat, és alkalmanként más gyülekezeti
programokra is eljárnak. Van kb. 25-30 fô,
akik döntôen csak a nagy, sátoros
ünnepeken jönnek el istentiszteletre. A
választói névjegyzékben szereplô 262
fôbôl tehát kb. 105-115 fôvel találkozha-
tunk a templomban, a többi egyházfenn-
tartóit fizetô kb. 140 fô egyáltalán nem jár
templomba, csupán egy-két gyülekezeti
alkalmon vesz részt, ha egyáltalán részt
vesz. A rendszeresen templomba járókért
folyamatosan hálát adunk Istennek, és
örülünk, hogy kezd kialakulni egy olyan
stabil közösség, amely gyülekezetté for-
málódásunk magját adhatja! Imádságban
hordozzuk azokat, akik nem akítv tagjai
gyülekezetünknek.

A 2015. év hálaadásra indít a nagytar-
csai szórvánnyal kapcsolatban is. Az eddi-

gi 5-6 fôs istentiszteleti látogatottságunk
az év második felétôl kezdôdôen 10 fölé
emelkedett. A nagytarcsai szórvány gyüle-
kezet tagnévsora pedig 24 fôre nôtt. Ez a
növekedés részben köszönhetô a köte-
lezô az iskolai hitoktatásnak, amelyen
keresztül megismerhetnek bennünket a
nagytarcsai családok, részben pedig a
község életében való fokozott részvé-
telnek. 

A választói névjegyzékünk a 2014.
évhez képest számát tekintve nem válto-
zott, viszont összetételét tekintve igen.
Vannak újonnan csatlakozottak, és van-
nak, akik már nem tagjai közösségünk-
nek.  Figyelemre méltó, hogy a 262 fôbôl
2015 novemberéig valamivel több, mint
200 tag rendben befizette az egyházfenn-
tartói járulékát, csak a fennmaradók te-
kintetében kellett felhívást küldenünk az
elmaradt befizetésekrôl. Mindez azt
mutatja, hogy ennek a 200 fônek az éle-
tében jelentôs helyet foglal el gyülekezeti
közösségünk. Az Isten iránti hálánk mel-
lett a korábbi évek tudatos missziói ered-
ményeként tekinthetünk erre a fejle-
ményre. 

Továbbra is fontosnak tartjuk külön
hangsúlyt fektetni azok megszólítására,
akik bár gyülekezetünkhöz tartozónak
vallják magukat, de mégsem gyakorolnak
aktív hitéletet. A jól bevált heti rendszeres
alkalmaink mellett (bibliaóra, ifi, konfir-
mációi elôkészítô, hitmélyítô bibliaóra,
hittan), megpróbáljuk rendszeresen meg-
szólítani, és ezáltal rendszeres templom-
ba járásra késztetni a családokat különféle
tematikus istentiszteletekkel. 

Tematikus istentiszteleteket tartottunk:
– gyülekezetünkben szolgálatot végzôk
megáldása alkalmából; – a házasság hete
alkalmából; – a nálunk konfirmáltak és a
konfirmációi jubileumot ünneplôk kö-
szöntése alkalmából; – a nálunk keresztel-
tek köszöntése alkalmából, – a nônap, az
anyák napja és a gyermeknap alkalmából.

LELKIPÁSZTORI 
JELENTÉS A 2015. ÉVRÔL 
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A tanévnyitó és tanévzáró alkalmából,
melyen nemcsak a diákok kapnak külön
áldást, hanem gyülekezetünk pedagógu-
sai és óvónôi is. További tematikus isten-
tiszteletet tartottunk a nyugdíjas lelki-
pásztorok vasárnapja alkalmából, melyen
külön áldásban részesítettük a lelkész-
családok leszármazottait is (27 fô talál-
ható gyülekezetünkben). Tematikus isten-
tiszteletet tartottunk a halottak napja al-
kalmából (az özvegyeket megszólítva).

Tematikus istentisztelet a kéthavonta
tartandó családi istentiszteletünk is, ame-
lyeken a gyermekek a szülôkkel közösen
vesznek részt. 

Ahogyan a 2014. év úgy a 2015. év is
azt mutatja, ha konkrét meghívást kapnak
a családok egy-egy istentiszteletre, akkor
nagy valószínûséggel el is jönnek közös-
ségünkbe. Ez nemcsak azt eredményezi,
hogy közelebb kerülnek gyülekezeti kö-
zösségünkhöz, hanem hitük elmélyítését
is szolgálja.

RÖVID BESZÁMOLÓ GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK

NÉHÁNY KIEMELT ALKALMÁRÓL

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

* Februárban Berekfürdôn gyûltünk
össze közös elcsendesedésre gyüleke-
zetünk presbitériumával. Az együttlétünk
központi témája a „Tanítvánnyá lenni és
tanítvánnyá tenni” gondolat köré össz-
pontosult, melyben felmértük gyülekeze-
tünk missziójának lehetôségeit, erôssé-
geit és gyengeségeit, valamint a már gyü-
lekezetünkhöz csatlakozottak szolgálatba
állításának lehetôségeit és módszereit.

* Második alkalommal rendeztük meg
gyülekezetünk hittanosainak passió-já-
tékát Húsvét másodnapi istentisztelet ke-
retében belül. A családi istentisztelet
nemcsak a fiataloknak, hanem az idôsebb
korosztály számára is lélekemelô volt. 

* Isten kegyelmébôl a 2015. évben 7
konfirmandusunk tett bizonyságot hité-
rôl: Csurka Ádám, Gulyás Dávid, Lenko-

vits Petra, Nagy Bettina, Nagy Ninetta,
Németh Barbara és Tóth Gergely.

* A nyári gyülekezeti alkalmaink és
Istentôl áldott együttléteink segítették
egymás jobb megismerését és összetar-
tozásunk megerôsítését. Családi nappal
kezdtük Csömörön, majd konfirmandus
táborral folytattuk Gárdonyban, ezt követ-
te családi táborunk a lajosmizsei Ricsová-
ry-Majorban és végül kenyérsütéssel zár-
tuk a cinkotai tájházban. Idén nyáron
hagyományteremtô szándékkal tábort
rendeztünk gyülekezetünk fiús családjai
részére az „Apa-Fia Kenutúra” keretén
belül. A 4 napos együttlétet a Tisza-tónál
tartottuk meg, melyen 12 család vett
részt. A cél ezzel az alkalommal, hogy az
apák a fiaikat felkészítsék a hitvalló felnôtt
életre.

* 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 ökume-
nikus 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 2. legjobb étel lett
a mienk.

* Október 31-én az evangélikus gyüle-
kezettel közösen szerveztük meg a refor-
máció ünnepi istentiszteletet.

* November 1-én 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 5 évben.

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

* A december közepén megrendezett
jótékonysági hangversenyünkön Szvorák
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Katalin népdalénekes és Kudlik Júlia
mûsorvezetô tett bizonyságot hitérôl. A
koncert teljes bevételét gyülekezeti ottho-
nunk megteremtésére fordítjuk.

* A szentesti istentiszteletünk a szoká-
sos 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 2015. évben gyülekezetünk számos
alkalommal hajtott fejet ôseink emléke és
öröksége elôtt. A Magyar nép lelki meg-
újulásáért emelt emlékoszlopunknál ko-
szorút helyeztünk el: a kommunizmus
áldozataira emlékezve, 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
emlékezve; az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére és a reformáció
ünnepén.

HITOKTATÁS

A 2015. év nagy változása, hogy októ-
ber 1-jével szolgálatba állt Deák Bettina
végzôs hitoktatónk, melynek köszön-
hetôen a lelkipásztori leterheltség csök-
kent. Szintén a 2015. év jelentôs vál-
tozása, hogy elkezdtük Nagytarcsán is az
óvodai hitoktatást, mellyel szeretnénk
elôkészíteni a családokat és a gyermeke-
ket az iskolai hitoktatásra.

Református hitoktatást mindkét telepü-
lésen végzünk úgy az óvodákban, mint az
általános iskolákban az alábbiak szerint: 

* Csömöri Mátyás Király Általános
Iskola: 9 csoport, 85 gyermek.

* Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általá-
nos Iskola: 5 csoport, 21 gyermek.

* Csömöri Kéknefelejcs Óvoda: 1 cso-
port, 8 gyermek.

* Csömöri Nefelejcs Óvoda: 1 csoport,
18 gyermek.

* Nagytarcsai Csillagszem Óvoda: 1
csoport, 7 gyermek.

Összesen 17 csoportban 139 gyermek
jár református hittanra Csömörön és
Nagytarcsán.

A misszió szempontjából kiemeltnek
tekintendô óvodai és általános iskola 1.
évfolyam hitoktatását még a lelkipásztor
végzi mindkét településen, de a csömöri
27 fôs harmadik évfolyamot is két cso-
portba osztottuk a hitoktatóval. A többi
évfolyamnak (Csömör: 2,4,5,6,7; Nagytar-
csa: 2,3,5) heti rendszerességgel Deák
Bettina tartja a hittant. 

SZERETETSZOLGÁLAT

A nehéz anyagi körülmények között
élô családjainkat a 2015. évben is segítet-
tük tartós élelmiszer-, ruha- és egyéb
adományokkal. A 2015. évben összesen
16 nehéz sorsú családot támogattunk
anyagilag is, közel 450.000,- Ft összeggel.
Családjaink mellett egyházi szervezetek és
gyülekezetünkhöz közvetlenül nem kötô-
dô családok számára is szerveztünk ado-
mánygyûjtést. Az ukrán háborús konflik-
tus miatt figyelmünk döntôen a Kárpát-
alján élô magyar testvéreink felé irányult.
Gyûjtöttünk tartós élelmiszert, ruha-,
játék-, gyógyszer- iskolaszer- 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 a meg-
határozott célra fordítottuk. A 2015. évi
bibliavasárnapi perselypénzünkkel a
Magyar Bibliatársulatot támogattuk
25.170,-Ft értékben. Az október utolsó
vasárnapi perselyünkkel pedig a Erdô-
kertesi Református Missziói Egyházközség
templomépítését segítettük, 20.220,- Ft
összegben.

Mindezek alapján a 2015. évben össze-
sen 803.513,- Ft-tal tudtuk segíteni a
nehéz sorsú családokat és a támogatásra
szoruló gyülekezeteket, egyházi szerve-
zeteket. Istené legyen a hála, hogy ilyen
formában is eszközként használt bennün-
ket az Úr!
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GYÜLEKEZETI OTTHONUNK 

Az év nagy izgalmakkal kezdôdött.
Január 1-re át kellett költöztetnünk a
lelkészi hivatalt a régi helyérôl, mert az új
tulajdonos, az Önkormányzat lebontásra
ítélte a korábbi épületet. A lelkészcsalád
lakhatása is izgalmakat hozott az év ele-
jén, ugyanis a jelenlegi lakóhelyének tu-
lajdonosa értékesíteni kívánta az ingat-
lant, nyárig kaptunk haladékot a költö-
zéshez. Az elsô néhány hónap gyüleke-
zetünk életében azzal telt, hogy a lelkész-
család lakhatásának megoldásán fárado-
zott. Mivel Csömörön alkalmas albérlet
alig van, és ami található, azért magas bér-
leti díjat kérnek, valamint Szabó István
püspök úr szóbeli ígéretet tett, hogy
anyagilag segíti ügyünk megoldását, ezért
használt ingatlant kerestünk. Nem volt
könnyû helyzetünk, de a gyülekezet
összefogott és keresett. 

Idôközben azonban a lelkészcsalád
otthona mégsem került értékesítésre (a
tulajdonos más megoldáshoz folyamo-
dott), így a nyári határidô bizonytalan
határidôvé módosult. Amint errôl tudo-
mást szerzett gyülekezetünk, leálltunk a
használt ingatlan kereséssel, amely meg-
vételéhez idôközben csak saját forrást (!)
tudtunk volna felhasználni. 

Ekkor döntött úgy a presbitériumunk,
hogy a gyülekezet megtakarításával hozzá-
fog a lelkészlakás, a lelkészi hivatal és a
gyülekezeti terem megépítéséhez.

A korábban már kiválasztott 4plusz
Építész Stúdió Kft-nek megbízást adtunk,
hogy készítsék el gyülekezeti otthonunk
engedélyeztetési terveit. A tervek ôszre
elkészültek, és így a hatóságokhoz be-
adásra kerültek. A hatósági engedélyeket
december végére meg is kaptuk. A kiviteli
tervek elkészítésével már a következô év
(2016) elején bíztuk meg az építészeket.
(A következô oldalakon találhatóak
gyülekezeti otthonunk látványtervei.)

A 2015. évben összesen 7.105.000,- Ft
adomány érkezett gyülekezeti otthonunk
megteremtésére. Ebbôl 5.000.000,- Ft-ot
az Emberi Erôforrások Minisztériumától,
a maradék 2.105.000,- Ft-ot pedig a
gyülekezetünk adománya. Istené legyen
ezért a dicsôség! 

2015. évben a beadott kérelmeink elle-
nére sem az egyházkerülettôl, sem az egy-
házmegyétôl támogatást nem kaptunk
gyülekezeti otthonteremtésünkre (szem-
ben a korábbi évek támogatásával). Re-
méljük, hogy az építkezés megindulásával
számíthatunk az egyház további segít-
ségére. 

Imádságban hordozzuk továbbra is
gyülekezetünk szolgálatát, gyülekezeti
otthonunk megteremtését!

2015. év számokban

Választói névjegyzékünkben 262 fô
szerepel. Az istentiszteleteink látogatott-
sága átlagosan 66 fô, a perselypénz átlaga
pedig 25.181,- Ft. 

Az anyakönyvi adataink 2015-ben a
következôképpen alakultak: 6 gyermek
lett megkeresztelve, 7 fiatal konfirmált, 2
pár kérte áldását házasságukra és 7 fôt
kísértünk utolsó földi útjára. 

A zárszámadásunk sarokszámai:
Összes bevétel: 13.218.909,- Ft. 
Összes kiadás: 5.862.377,- Ft. 
2015. év maradványa: 7.356.532,- Ft. 
Záró pénzkészletünk: 33.340.945,- Ft.

* * *

Csömör, 2016. február 24.

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor
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A Magvetô Háza – Gyülekezeti otthonunk

Presbitériumunk gyülekezeti otthonunk tervezésével a 4plusz Építész Stúdió Kft-t
bízta meg 2015. május 8-án. Az elôzetes egyeztetéseket követôen az engedélyeztetési
tervek 2015 ôszére elkészültek, és így az illetékes szervekhez beadásra is kerültek. A
hatósági engedélyeket december legvégére kaptuk meg. A kiviteli tervek elkészítésé-
hez 2016 február elején fogott hozzá a tervezôk csapata, és várhatóan március végére
el is készülnek vele. Ezt követi majd a kivitelezô cég (építési vállalkozás) kiválasztása,
melyet presbitériumunk a bekért árajánlatok alapján határoz meg. 

Bár az építkezést a törvényi elôírásoknak megfelelôen a kivitelezô cég fogja
végezni, mégis az egész gyülekezetünk összefogására, munkájára és imádságára szük-
ség van ahhoz, hogy megépülhessen gyülekezeti otthonunk. Ugyanakkor ezúton is
köszönjük az eddigi felajánlásokat és segítségeket! 

Közel 32 millió forint megtakarítás áll rendelkezésünkre az építkezéshez, amely tar-
talmazza a 2010. szeptember elôtti gyülekezeti megtakarítást, a református egyháztól
kapott 8 millió forint támogatást (2013. és 2014. év), Csömör Nagyközség Önkor-
mányzatának 4 millió forintnyi adományát (ez utóbbit a terület elôkészítésére kaptuk,
amely munka még 2007-es telekajándékozás idôszakából maradt vissza), valamint 5
millió forintnyi pályázati támogatást, amelyet a kormányzattól kaptunk 2015-ben. A
fennmaradó 15 millió forint gyülekezetünk saját megtakarításából és adományából
tevôdik össze. Összegezve elmondható, hogy a 32 millió forintból külsô forrás 17 mil-
lió, saját forrás pedig 15 millió forint. Istené legyen ezért a dicsôség!

Lapzártánkkal egyidôben Csömör Nagyközség Önkormányzata határozatban dön-
tött arról, hogy további 5 millió forinttal támogatja gyülekezeti otthonteremtésünket,
amely összeg a használatbavételi engedéllyel válik elérhetôvé számunkra. Ezúton is
köszönjük a támogatást!

Ahhoz, hogy gyülekezeti otthonunk felépülhessen és majd a templomunkhoz is
hozzáfoghassunk, további forrásokra lesz szükségünk. Ebben is kérjük gyülekezetünk
tagjainak segítségét. A következô oldalakon bemutatjuk gyülekezeti otthonunk lát-
ványterveit.

“A MAGVETÔ HÁZA”
A CSÖMÖRI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
LELKÉSZI HIVATALA, LELKÉSZLAKÁSA ÉS

GYÜLEKEZETI TERME
(LÁTVÁNYTERVEK)

A tervezôk csapata (balról jobbra): 
Erôs János villamosmérnök, 
Berzsák Zoltán és Nyikos László
építészmérnökök és 
Dömötör Gábor gépészmérnök.
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A Magvetô Háza – Gyülekezeti otthonunk
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A Magvetô Háza – Gyülekezeti otthonunk
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A Magvetô Háza – Gyülekezeti otthonunk
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A Magvetô Háza – Gyülekezeti otthonunk
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Az életbôl csak ennyi fény maradt,
Csillagos ég, tenyérnyi napsugár.
Ezt vártuk nap-nap, homályos falak
Üregébôl esténként-délután.
S elvették ezt is, a tenyérnyi napot:
Bebádogoztak minden ablakot.

Tágult szemekkel kék tengerét látom
Nápolynak, s fénylô partjai felett
Még vár a Vezúv, pipál és a tájon
Barnára lesült boldog emberek.
Látjátok? Éjben élünk, mint vakok,
Bebádogoztak minden ablakot.

Tízen fekszünk egy fullasztó szûk lyukba',
A szánk kapkodja be a levegôt,
Mint partra vetett halak kopoltyúja
Tátogunk némán – s érzed, nincs erôd
Szívni az étel s ürülék szagot:
Bebádogoztak minden ablakot.

Az Alpeseknek fenyves illatából
Míg csokrot küld a hûs nyugati szél
És lelket öblít fenn a tiszta távol
S mosolygó hegyek hószaga kísér,
Itt tegnap társam tüdôbajt kapott,
Bebádogoztak minden ablakot.

Csendet hasít a sétahajó kürtje.
A falon sikló leánykacagás
Nem visszhangzik már zengôn a fülünkbe
S az ezersípú nyár nem orgonáz.
Süket a cellánk, minden hang halott,
Bebádogoztak minden ablakot.

Túl Barcelona kertjein szitálva
Egy barna asszony meleg hangja búg
És alkonyatba pendül a gitárja.
Hol táncolóktól tarka még az út;
S fülünkbe folynak az ólmos napok...
Bebádogoznak minden ablakot.

Tapintanánk a bársonyos egekbe,
Ujjunk hegyébôl kiserken a vér.
Mint koporsóba, be vagyunk szegezve,
Csak daróc szúr, vagy poloska ha ér.
Simogatnánk a sugaras napot –
S bebádogoztak minden ablakot.

Londonban bál van, sima termén siklik
A sok selyembe öltözött leány.
Puha hajuknak hamvassága izzik
Lágy bútoroknak tükrös hajnalán.
Nyugat táncol – tán végképp eladott?! 
...S bebádogoztak minden ablakot.

Nyelvünket mosta friss tavasz zamatja
Most nyögve nyeljük nyirkos kortyait
Az alvadt bûznek, hol minden falatra
Émelygô gyomrod felfordulna itt.
De lenyeljük e végsô falatot:
Bebádogoztak minden ablakot.

Az éhség marta testünket telt álom
Lakatja jól – és ínyenc ételekÍzét kínálja 
Párizs – szinte látom,Hogy kúszik el a

neonfény felett
A Néma Rém – s nem lesz több hajnalod 
...Bebádogoznak minden ablakot!

A rádiók csak üvöltsék rekedten
A szabadságot s az ember jogát.
Itt érzi csak befalazott testem
A milliókkal Moszkva ostorát.
S Váctól Pekingig zúgják a rabok:– 
Ha nem vigyáztok, az egész világon
Bebádogoznak minden ablakot!
(1955)

24

Gyülekezeti életünk

A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAIRA

EMLÉKEZTÜNK 
2016. FEBRUÁR 28-ÁN

KECSKÉSI TOLLAS TIBOR

BEBÁDOGOZNAK

MINDEN ABLAKOT
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Gyülekezeti életünk

GYÜLEKEZETÜNK
PRESBITERI CSENDES HÉTVÉGÉJE

GALLYATETÔ – 2016, FEBRUÁR 4-6.

Egyházközségünk presbitériumának
tagjai, a lelkipásztorral együtt heten vet-
tünk részt a már jól bevált helyen, a galya-
tetôi református üdülôházban tartott
csendességünkön. Csütörtökön délután
gyülekeztünk és vacsora után sok beszél-
getéssel, játékkal töltöttük az estét.

Másnap a délelôttöt a 2015. év
számvetésének megbeszélésével folytat-
tuk. Átvettük és értékeltük az elmúlt év
eseményeit, amelyeket összességében
eredményesnek tartottunk.

Ebéd után kellemes kirándulást tet-
tünk a tavaly felépült kilátóhoz. Lelkipász-
torunk által az út mellett, több helyen
elrejtett találós kérdések megfejtése után
értünk a célhoz, a kilátó tetejére. Az út
közben megfejtett részekbôl itt állt össze
az ige: “Köszöntsetek minden testvért
szent csókkal!” (1Thessz 5,26)

A kilátóról a napsütéses, szép idôben
gyönyörû kilátás nyílt a Mátra hegyeire,
lejtôire egészen a messzi Tátráig. Takács

Zoltán testvérünk sok fotót készített,
amelyekbôl mellékelünk néhányat.

Másnap délelôtt még alaposabb, feszí-
tettebb munka folyt. Megbeszéltük a
2016. évre tervezett programokat. Dön-
töttünk többek között arról is, hogy Nagy-
tarcsán is tartunk jótékonysági estet, hogy
az ott szépen gyarapodó gyülekezetnek is
belátható idôn belül lehessen saját
otthona.

Köszönjük lelkipásztorunknak min-
denre figyelô elôkészítô munkáját, mely
alapot teremtett ahhoz, hogy a – bár nem
teljes létszámban jelen lévô – presbitéri-
um eredményes munkát végezhessen.

Köszönjük vendéglátóinknak a már
megszokott figyelmes, kedves gondos-
kodást, a kiváló ellátást.

Dr. Vass Zoltán 
gondnok helyettes
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Gyülekezetünk fiatalja-
ival lehetôségünk adódott
elmenni a világhírû auszt-
rál dicsôítô zenekar, a Hill-
song budapesti koncert-
jére. Jó volt a több tízezres,
a világ különbözô orszá-
gából érkezô keresztyénnel
együtt dicsôíteni megváltó
Krisztusunkat!

IFI
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Gyülekezetünk presbitériumát képvi-
selvén, március 8-án, kedden részt vettem
a csendeshét aznapi programján. A meg-
hirdetett elôadás címe: A presbitérium
kapcsolatrendszere.

Szándékosan választottam ezt a napot,
mert a téma, – mint gyakorló presbitert –
nagyon érdekelt.

A helyszínen derült ki, hogy az elôadó
személyében változás történt. Dr. Stein-
bach József püspök úr egyéb elfoglaltsága
miatt nem tudott eljönni, így helyette
Fónagy Miklós esperes úr tartott a témá-
ban elôadást.

Számomra különösen is érdekes volt
ez a csere, mert esperes úr 1971-89-ig
gondozta a csömöri gyülekezet tagjainak
is a lelkét, mint Kistarcsáról átjáró
lelkipásztor. Megismerhettem és hallgat-
hattam a lelkészt, akinek prédikációit
gyülekezetünk idôsebb tagjai hetente
hallgathatták.

Nagy várakozással tekintettem az
elôadás elé. Elôtte azonban egy kedves
nôi presbitertársunk által vezetett áhíta-
ton vettünk részt, melynek központi
üzenete az Istenhit fontossága volt. 

Ezután esperes úr lépett a pulpitusra,
kérésére a 392. éneket énekeltük. Igét Pál
apostol az efézusbeliekhez írt levelébôl
vett, majd rövid imádság után hozzáfogott
elôadásához.

Beszédét rendkívül didaktikusan, há-
rom alapvetô részre osztotta.

1. A lelkipásztor és a presbitérium
kapcsolata: ez elsôsorban a fontos dön-
téseknél lehet kritikus. 

Példákat hozott: erôszakos lelkész, aki
tûzön-vizen átviszi akaratát. /a presbitéri-
um reakciója: mentsük meg a gyülekeze-

tet a lelkésztôl/. Erôszakos presbitérium,
amely mindent elvet, amit a lelkész java-
sol. Gyenge presbitérium, amely mindent
a lelkészre hagy /tiszteletes úr úgyis job-
ban tudja/. Befolyásolható presbitérium,
amelynek tagjai nem a saját vélemé-
nyüket, hanem a háttérbôl súgókét
képviselik.

2. A presbitérium és a gyülekezet kap-
csolata: ebben fontos tényezô, hogy a
gyülekezet kit tart alkalmasnak, kit jelöl
és kit választ meg presbiternek. Tehát
nagy a gyülekezet felelôssége, hogy
kiknek a kezébe helyezi sorsát. A presbi-
ternek nem csak a gyülekezet vagyonával
kell felelôsen gazdálkodnia, hanem pél-
damutatásával kell a gyülekezet elôtt jár-
nia. A gyülekezeti tagok lelki gazda-
godásáért, létszámban gyarapodásáért is
felelô, ez nem csak a lelkipásztor feladata.
A megválasztott presbiter esküt tesz, hogy
ennek megfelelôen fogja a gyülekezetet
szolgálni. Tudomásul veszi, hogy nem a
presbitériumnak van gyülekezete, hanem
a gyülekezetnek van presbitériuma

3. A gyülekezet és a külvilág kapcsola-
ta: A mai modern világban számtalan
kísértés van – elsôsorban a fiatalok
körében –, amely eltereli a figyelmet a val-
lásról. A rendszerváltás elôtti idôkben
nem lehetett igazán eldönteni, hogy a
hatalomnak van embere az egyházban,
vagy fordítva. Ma már elmondhatjuk,
hogy az egyháznak van embere a hatalom-
ban. Tudnia kell a presbiternek, hogy
megfigyelés alatt áll. Elsôsorban Isten, de
az emberek által is. Ezért kell Pál apostol
intelmei szerint élnie, végeznie szol-
gálatát.

Dr. Vass Zoltán
gondnok-helyettes

EGYHÁZMEGYEI PRESBITERI CSENDES
HÉTVÉGE MÁTRAHÁZÁN

Mátraháza 2016.március 8.
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A lövészárkokban egymás-
sal farkasszemet nézô katonák
körében már a háború kezde-
tétôl jelentkezett a másik fél-
lel való barátkozás szándéka.
Erre lehetôséget teremtettek
az ünnepek, hiszen ezeket
gyakran hallgatólagosan fegyverszüneti
idôszaknak tekintették a szembenálló
felek. Köztudomású, hogy az elsô fronton
eltöltött karácsony idején brit és német
katonák még futballmérkôzést is játszot-
tak. A frontbarátkozásra szintén számos
példa akad az osztrák–magyar hadsereg
frontjain. Ilyen a mai történetünk is: 1916
húsvétján az orosz fronton a debreceni
huszárok és a velük szemben álló
kozákok között megható jelenetek ját-
szódtak le.

A 11. lovashadosztály kötelékébe tar-
tozó 2. honvéd huszárezred katonáira
Galuziánál köszöntött be 1916 tavasza. Az
április nyugodtan indult. A tiszteknek és a
legénységnek is alkalma volt pihenni. Ezt
ki is használták. A tisztek és a katonák
felváltva hol az állásokban, hol pedig a
vezetéklovaknál teljesítettek szolgálatot.
Miután a számukra érkezett hadianyagot
beépítették az állásokba, hozzákezdtek
azok csinosításához. A szórakozási lehetô-
ségekrôl is gondoskodtak, például kugli-
pályát készítettek. Az egész hadosztálynál
egyedülálló módon még gôz- és kádfür-
dôt is építettek. Veteményeskerteket léte-
sítettek, szántottak, vetettek.

Így virradt rájuk 1916. április 23-án
húsvét reggele, amely az évben egybeesett
a pravoszlávok legnagyobb ünnepével.
Azokkal az orosz csapatokkal kerültek
ismét szembe, akikkel 1915 januárjában
Smerekowiecnél és Gladysownál harcoltak.

Az ünnep csendben, a legnagyobb
barátkozás jegyében zajlott. Aligha állunk
messze az igazságtól, ha azt mondjuk,
hogy a Nagy Háború történetének talán
legbékésebb húsvétját a debreceni 2. hon-
véd huszárezred katonái élhették át. Errôl
a páratlanul érdekes húsvétról Pintér
István huszár fôhadnagy így számolt be:

„Teljes a csend az egész fronton,
puskalövést nem hallani, mintha fegy-
verszünet lenne. Húsvét napján kora
reggel az elôre tolt állásból telefonálnak,
hogy a muszka ôrszem egy kôre kötött
levelet dobott hozzánk. Egy küldönc
elhozta hozzám. Francia levél, (sajnos
nincs a birtokomban ez a levél, mert
Abonyi Andor ezredes, fôcsoport-parancs-
nokom magához vette s nem tudtam tôle
többé visszakapni) ahogy emlékszem kb.
a következô tartalma volt »A legnagyobb
ünnep, Krisztus Urunk megdicsôülésének
és feltámadásának ünnepe az oroszokéval
összeesik. Jó ünneplést kívánunk a lova-
gias, vitéz, bátor magyar huszároknak!
Engedjék meg ezúttal, hogy megbecsü-
lésünk külsô kifejezéseként parla-
menterünkkel 12 és 13 óra között átküld-
hessünk a forráshoz egy kis csomagot.
Egészségükre kívánjuk! Ha csekély figyel-
münket viszonozni akarják, 15 és 16 óra
között várjuk a magyar huszárok parla-
menterjét a forrásnál.«

Átadtam ezt a levelet Abonyi ezre-
desnek. Elolvasta. Elôször pár percig
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HÚSVÉTJÁN

Forrás: http://nagyhaboru.blog.hu/2015/04/04/frontbaratkozas1916_husvetjan 
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mereven maga elé nézett, aztán zsebre
tette a levelet s a következôket mondta:
»Kedves Pista barátom, te elég furfangos
ember vagy. A megoldást rád bízom.
Csinálj, amit akarsz, de ha ebbôl a locsol-
gatásból baj lesz, megnyúzlak!« Hát én,
Bauer Gyula fôhadnagy alantas-barátom-
mal el is intéztem a dolgot.

Egy töltényládát virággal stb. szépen
kidíszítve megpakoltunk minden jóval,
pezsgô, konyak, Kugler, sonka, kalács,
cigaretta, szivar stb., a tetején egy igen
szépen megfogalmazott francia levél.
Bauer fôhadnagy és a csoportom tipikus,
daliás marcona két altisztje, végig kitün-
tetéssel, kifogástalanul felöltözve várták
az elôretolt állásban a 12 órát, hogy az
oroszoktól átvegyék a csomagot s a 15
órát, hogy a mi csomagunkat átadják.

12 órára magam is az elôretolt állásban
voltam. Pár percre rá jött az orosz parla-
menter. Elôl egy tökéletes úr, egy don-
kozák fôhadnagy és két altiszt egy
gyönyörûen feldíszített kosárral. Bauer és
a két altiszt elibük ment azt átvenni, szívé-
lyes kézfogás, pár üdvözlô szó franciául.
Bauer jelezte, hogy 15 órakor mi hozzuk
a húsvéti csomagot. Kérte, hogy az
átvételre újból megjelenjenek. A »viszont
látásra« s mi a kosárral nyargalunk hátra
Abonyi ezredeshez. A kosárban minden jó
volt, kb. hasonló tartalommal, mint ami-
vel mi a ládánkat megpakoltuk.

Pont 15 órakor indult el Bauer és a két
altiszt a ládánkkal a forráshoz. Hasonlóan
kedves, megható jelenet játszódott le. A
kozák fôhadnagy átvette a ládát és
Bauernek a következôket mondta:
»Bajtársaimtól azt a megbízást kaptam,
kérjem meg a fôhadnagy urat, szóljon
parancsnokának, az alacsony kapitány-
nak, jöjjenek át ketten, két altisztjükkel a
mi fedezékünkbe, látogassanak meg,
tiszteljenek meg bennünket. Szeretettel
várjuk. Ha ôk átjönnek hozzánk, akkor
két tiszt barátom két altiszttel az urakhoz
menne át, tennénk önöknél tiszteletün-
ket.« – Hallom az egészet. Hozzájuk
megyek, megállapodunk, hogy a cserelá-
togatás megtörténik, megtelefonálom
Abonyi ezredesnek és kérem, hogy várja a
vendégeket. Kitûzzük a visszatérés pontos

idejét. A forráshoz 18 órára. Innen min-
denikünk visszatér övéihez.

Szemünket bekötik, engem egy óriás
orosz nyakába kap, mint a pelyhet.
Megindul velem, utánam a többi. Az orosz
tiszteket és altiszteket (természetesen
bekötött szemmel) az ezred másodtisztje
vezeti az ezredtörzs fedezékébe. Kb. 20
percnyi út után – mindent láttam út-
közben és tudtam, hogy merre megyünk
– az én nagy orosz barátom letesz egy
igen szép tágas, mintaszerûen felterített
asztal mellé, egy fedezékben. Egy don-
kozák alezredes fogad. Tökéletesen
beszél németül, a legszívélyesebb sza-
vakkal üdvözöl. Mellette nyolc don-kozák
tiszt, négy tüzértiszt, egy nagy hajú és sza-
kállas, apostol-külsejû pap, két orvos.
Asztalhoz ülünk, elsôrendû étel és ital,
fesztelen beszélgetés mindenrôl, csak a
háborúról egy szó sem. – Egyszerre, egy
momentum, teljes csend! Az alezredes
mosolyogva szól hozzám: »ugye az urak is
haza gondolnak, lélekben otthon vannak,
na, de talán majd csak egyszer hazake-
rülünk, ha Isten is úgy akarja, vagy ki
tudja?«

A pompás étkezés befejezése után
általános dolgokról folyik a szó. Kintrôl
mûvészi harmonikajáték hallatszik.
Megemlítem, hogy milyen szépen ját-
szanak ezen az elég primitív hangszeren.
Szó jön a nemzeti dalokról és táncokról.
Az egyik tüzérszázados elbeszéli, hogy járt
Magyarországon, látta a mi temperamen-
tumos, szép nemzeti táncunkat, a
csárdást. Hallott szép bánatos nótákat,
könnyed víg népies énekeket s kérdi,
hogy láttam-e én az ô nemzeti táncukat,
hallottam-e az ô szép, szép bús nótáikat?
Ráfelelem: igen. »Na, ha szépet akar látni
és hallani a kapitány úr, majd megmu-
tatom én a mi kozákjainkkal mindkettôt«
s az alezredes intézkedésére pár perc
múlva a fedezék elôtti nagy téren 50 don-
kozák pár egy félórán keresztül oly bámu-
latos táncot lejtett, amilyenrôl, annak, aki
nem látta, fogalma sem lehetett. Volt
abban férfias erô, lágyság, báj, az atléta
ruganyossága, szebbnél-szebb igen nehéz
és változatos figurák – s mindez a legtö-
kéletesebb összhangban. Elôl egy cser-
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kesz altiszt, sudár, vékony nádszáltermetû
férfi, csupa ideg, tele érzéssel, hol a fáj-
dalom, hol a tobzódás teljes kifejezésével.
Az egész tánc olyan hatással volt reánk,
hogy a kezünk hol ökölbe szorult, hol a
könny csillogott a szemünkben. A tánc
vége, elibünk szalad egy pöttöm, teljesen
szabályszerûen felöltözött 12 év körüli kis
don-kozák feszes állásban szalutálva ránk
kiáltja: »Iljenek a magyar Uszarok!«.
Karjaimba kapom a gyereket, jobbról-bal-
ról megcsókolom, megölelem, magam-
hoz szorítom szeretettel, szívvel, lélekkel.
Van nálam egy jóképû óra, a zsebibe
nyomom s meghatottan visszakiáltom:
»Éljenek a Don-kozákok!« – Megrohamoz-
nak az orosz óriások, feldobnak vagy
tízszer magasan a levegôbe, szabad utat
enged a szívek érzése, éljeneznek, hurráz-
nak tomboló, szûnni nem akaró lelke-
sedéssel, szeretettel. Késôbb kórusban
énekelnek gyönyörûen, meghatóan, akár
csak egy mûvészi dalárdát hallana az
ember, majd egy pár kiváló, erôs lovat is
elôvezetnek, hoznak egy pár akadályt is,
elég becsületes méretûek is voltak
köztük, én is lóra pattanok, ugratok, azt
hiszem nem hozva szégyent a magyar
huszár névre.

Az idô múlik, indulni kell a forráshoz.
Búcsúzunk. Nem akarok érzelegni, sokat
irkálni. De mondhatom, két szeretô
testvér nem búcsúzik el egymástól külön-
ben, férfiasabban, szebben, mint ahogy
mi búcsúztunk egymástól.

Az én kis kozákom, a tôlem kapott órá-
val a kezében, nagyban magyarázza, hogy

ne menjünk még, van idô, sok híja a 18
órának.

Felejthetetlen húsvét! Felejthetetlen
délután!

Már mi régen a forrásnál vagyunk, a 18
óra régen elmúlt, 19 felé igyekszik az idô.
Mondja is a don-kozák fôhadnagy, a kí-
sérô tisztünk, úgy látszik, hogy az ô bajtár-
sai igen-igen jól mulathatnak odaát, végre
megérkezik a két orosz tiszt és altiszt.

Hangulatuk nem cáfolja meg a minket
kísérô bajtársuk elôbbi szavait. Dicshim-
nuszokat zengenek a nálunk eltöltött
idôrôl s beszédüket azzal fejezik be, hogy
»nincs a világon több olyan lovas nemzet,
mint a magyar és olyan katona, mint a
magyar huszár!« Az orosz altisztek nem
szólnak semmit, talán a meghatottságtól,
lehet, hogy mástól is, mert folyton csak
csókolózni akarnak!

Hazaérkezünk. Abonyi ezredes vár,
jelentkezem, elmondok mindent. Ô is
elmondja, hogy milyen nagyszerûen
találták magukat nálunk az orosz vendé-
gek. De egyet elhallgat. Bajtársaimtól
tudom meg, hogy felköszöntötte az orosz
tiszteket és az orosz nemzetet, mégpedig
olyan szép beszéddel, hogy az egyik
kozáktiszt erôvel kezet akart neki csókol-
ni a mi európai hírnevû, kiváló lovas,
bátor, daliás, parancsnokunknak, meg-
boldogult Abonyi Antal királyi kamarás,
ezredes úrnak.

[…]
Méltán kérdezheti bárki is, hát ellenség

volt ez?!”
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Április 10., vasárnap 15 óra – Ünnepi istentisztelet
és ALAPKÔLETÉTEL. Igét hirdet: dr. Szabó István
püspök. Helyszín: Emlékmû köz (gyülekezeti ottho-
nunk és templomunk leendô helyszíne). Nemcsak
gyülekezetünknek, hanem Csömör nagyközség szá-
mára is történelmi jelentôségû lesz ez az alkalom. A
méltó megünneplés elôkészítéséhez számítunk gyüle-
kezetünk tagjainak segítségére. 

Április 21-24. (csütörtök-vasárnap) – BUSZOS
KIRÁNDULÁST szervezünk Kelet-Magyarország festett
kazettás templomai megtekintésére. Egy fô részvételi
díja: 15.000,- Ft (szállással, teljes ellátással és utazás-
sal). A tájékoztató és a jelentkezési lap letölthetô a
honlapunkról (www.csoref.hu), valamint az istentisz-
teleteken kinyomtatott formában elvihetô. Az 50 %
elôleg megfizetésének és a jelentkezési lap leadásának
határideje: március 20. vasárnap.

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.
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Nyári tábor

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.
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Gyülekezetünk eddigi megtakarítása: 24.804.000,- Ft.
2015. év összes adománya gyülekezeti otthonunkra: 7.105.000,-
2016. január-február hónapokban befolyt adományok: 78.000,- 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:

31.987.000,-

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

A befizetést négyféle képen lehet megtenni: 

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

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

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

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

2016. január – március
GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Baksa Luca Kamilla (szül.: Kistarcsa, 2015.03.29.). Keresztségben részesült:
2016.02.07.

Czirkusz Julianna (szül.: Budapest, 2015.01.22.). Keresztségben részesült: 2016.03.06.
Teski Nina Róza (szül.: Kistarcsa, 2015.03.09.). Keresztségben részesült: 2016.03.13.

HALOTTAINK:

Borbély Emma (Kolozsvár, 1937.10.01. – Csömör, 2016.02.08.)
Özv. Szamosi Mihályné sz. Berecz Rózsa (Szilvásvárad, 1928.11.03. – Nagytarcsa,
2016.02.03.)
Mikecz István (Hete, 1927.08.12. – Budapest, 2016.01.26.)
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GYÜLEKEZETÜNK TÁMOGATÁSA

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

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

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.
Hitmélyítô bibliakör: minden csütörtökön 1730–1900-ig.
Szolgálók bibliaórája*: minden hónap 2. keddjén, 1800–1930.
Konfirmációi elôkészítô*: szerda 1700–1800.
Ifjúsági alkalom*: elôzetesen egyeztetett idôpontokban tartjuk.
Presbiteri ülés*: minden hónap utolsó keddjén, 1800–2000.
Iskolai hittan:

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

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

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

A LELKÉSZI HIVATAL ÚJ CÍMRE KÖLTÖZÖTT!
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