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“Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja,
valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és
megkenjék Jézus holttestét. A hét elsô napján, korán reggel, napkel-
tekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között: Ki
hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Amint felnéztek, lát-
ták, hogy a kô el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor
bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb
felôl, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti
Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az
a hely, ahova ôt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítvá-
nyainak és Péternek, hogy elôttetek megy Galileába: ott meglátjátok ôt,
amint megmondta nektek. Kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert
remegés és rémület fogta el ôket; és senkinek sem mondtak el semmit,
mert féltek. “ (Mk 16,1-8)
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Mennyei küldött érkezett nem messze
a Koponya-helytôl, ahol három nappal
korábban a názáreti Jézust keresztre fes-
zítették. Örömhírt jött közölni Jézus gyás-
zoló tanítványaival: „Ne féljetek! A názá-
reti Jézust keresitek, akit megfeszítettek?
Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely,
ahova ôt tették. De menjetek el, mondjá-
tok meg a tanítványainak és Péternek,
hogy elôttetek megy Galileába: ott
meglátjátok ôt, amint megmondta nek-
tek.” – A sírhoz érkezô asszonyok re-
megéssel és rémülettel hallgatják az
angyal szavát, amin nem csodálkozha-
tunk, hiszen az evangéliumok beszámoló-
ja szerint angyali jelenés több, mint 30
éve nem volt. Talán elmesélésbôl hallhat-
tak a pásztoroktól vagy Jézus szüleitôl a
megváltó születését hirdetô angyali jele-
nésekrôl, de személyes élményük nin-
csen. Örömmel vegyes félelem fogta el
ôket (Mt 28,8), és amikor az angyaltól
megkapták az utasítást, hogy adják tovább
Jézus feltámadásának örömhírét a ta-
nítványoknak, ijedtükben „senkinek sem
mondtak el semmit”. Kétezer év távla-
tából megdöbbenve olvassuk az evangéli-
umi beszámolót, hogy hogy nem mond-
ták el? Megdöbbenésünk csak fokozódik,
amikor a következô versekben azt olvas-
suk, hogy bár késôbb átadták az örömhírt,
de senki sem hitt nekik, még a tanítvá-
nyok sem, akik – Lukács beszámolója
szerint – „üres fecsegésnek tartották ezt a
beszédet” (Lk 24,11). Mondhatjuk ma-
gunkban: jogos Jézus felháborodása, ami-
kor a tanítványok szemére veti hitetlen-
ségüket és keményszívûségüket (Mk
16,14), amiért nem hitték el a feltámadás
örömhírét. 

A feltámadás csodájának tényét azon-
ban a tanítványok hitetlensége és ke-
ményszívûsége sem tudja érvénytelenné
tenni. Jézus megváltása az emberi érde-
men túlmutat ebben a helyzetben is.
Amikor testét feláldozta a kereszten, nem
mérlegelte, hogy megérdemeljük-e. ô ér-
tünk meghalni jött ebbe a világba, hogy

életet adjon, hogy bûneinkért tett elégté-
telével helyreállítsa Istennel való kapcso-
latunkat. 

A tanítványok hitetlensége és erôtlen-
sége ellenére Jézus, a tôle megszokott
megbocsátó szeretettel fordul feléjük.
Átszögezett testét megmutatva megerôsíti
szívükben a hitet, hogy betölthessék kül-
detésüket, és továbbadják a feltámadás
örömhírét, másokat is hitre segítve ezzel.

„Feltámadt, nincsen itt.” – mondta az
angyal a nyitott sírnál. Ezt a tényt kétezer
év óta sem tudta az emberi hitetlenség és
keményszívûség érvénytelenné tenni.
Jézus feltámadása valóság. Jézus él és
közöttünk munkálkodik minden nap a
világ végéig, erôtlenségünk és hitetlen-
ségünk ellenére, mert ilyen nagy az ô
szeretete.

Húsvét a hálaadás ünnepe. Hálánkat
fejezzük ki megváltó Krisztusunknak, aki
vállalta értünk, miattunk és helyettünk a
halált, hogy nekünk életünk legyen.
Hálánkat fejezzük ki, amiért bûneink boc-
sánatot nyertek Isten szemében, és ezáltal
helyünk lett a mennyek országában. 

Gyülekezeti közösségünk is hálaadás-
sal fordulhat megváltó Krisztusunk felé az
elmúlt évek és a jelenben megélt csodá-
kért. Hálásak lehetünk a lelki növekedé-
sért és erôsödésért, hálásak lehetünk
gyülekezeti otthonunk és templomunk
épüléséért is. Hálásak leehetünk azért a
nagy összegû (195 millió forint) támo-
gatásért, amelyet közösségünk kapott –
Isten kegyelmébôl – a magyar kormánytól
gyülekezeti otthonunk és templomunk
felépítésére (részletek a 18. oldalon). 

Hálaadásunk mellett, a tanítványok
hitetlensége és keményszívûsége azonban
önvizsgálatra és bûnbánattartásra is hív
bennünket, mert mi sem vagyunk jobbak
náluk. Bár a szemünk láttára történnek
csodák, akár a családi életünkben, akár a
gyülekezeti közösségünkben, mégis sok-
szor hitetlenül és keményszívûen csukjuk
be a szemünket ezek elôtt. Kételkedünk a
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jövôt illetôen, kételkedünk Jézus vezeté-
sében és áldó jelenlétében. Ahelyett, hogy
tekintetünket a Feltámadottra emelnénk,
megkötöznek emberi korlátozottságaink
és önmagunk akadályaivá válunk. 

Húsvét örömüzenete rámutat, hogy aki
hittel fordul Jézus felé, az a feltámadás
csodája mellett más csodákat is meg tud
és meg fog élni. Mi ennek tanúi vagyunk.
Nem egy, nem kettô csodát éltünk meg
idáig akár egyéni, akár gyülekezeti éle-
tünkben. Tudom, és hiszem, hogy Jézus
kegyelme és szeretet által még további

csodák várnak ránk, csak ôrizzük meg a
feltámadott Krisztusba vetett hitünket! 

„Feltámadt, nincsen itt.” – mondta az
angyal a nyitott sírnál. Igen, feltámadott,
nincs már a sírban, hanem velünk van
minden napon a világ végezetéig hitetlen-
ségünk és keményszívûségünk ellenére.
Velünk van, hogy legyen hitünk a kísér-
tések idején, legyen erônk a megpróbál-
tatásainkban, legyen társunk a magány-
ban, legyen vigasztalónk a gyászban, le-
gyen reményünk a jövôt illetôen és
legyen bizonyosságunk a feltámadás és az
örök élet kegyelmi ajándékában.

AZ ÉLÔ KRISZTUS SZERETETÉBEN MEGÉLT,
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNOK A PRESBITÉRIUM,

CSALÁDOM ÉS JÓMAGAM NEVÉBEN!

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor
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„Köré gyûltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik
Jeruzsálembôl jöttek, mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan,

vagyis mosatlan kézzel eszik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig
nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert

ragaszkodnak a vének hagyományához, és amikor hazamennek a piacról, addig
nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyo-

mányként átvettek és ôriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és
fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tôle a farizeusok és az írástudók:

Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint, és miért esznek
tisztátalan kézzel? ô pedig ezt válaszolta nekik: Ti képmutatók, igazán illik

rátok Ézsaiás próféta szava, amint meg van írva: „Ez a nép csak ajkával tisztel
engem, de szíve távol van tôlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanítá-

sokat és parancsolatokat tanítanak.” Az Isten parancsolatát elhagyva az
emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik: Szépen fél-

reteszitek az Isten parancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok ha-
gyományát. Mert Mózes ezt mondta: „Tiszteld apádat és anyádat”, és ezt: „Aki
gyalázza apját vagy anyját, halállal bûnhôdjék.” Ti pedig így beszéltek: Ha ezt
mondja valaki apjának vagy anyjának: korbán, vagyis áldozati ajándék az,
amivel kötelességem volna téged megsegíteni, akkor már nem engeditek, hogy
bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért; és így érvénytelenné teszitek az Isten

igéjét a ti továbbadott hagyományotokkal. De sok más ehhez hasonlót is tesztek.
Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: Hallgassatok rám mindnyá-
jan, és értsétek meg! Nincs semmi, ami kívülrôl az emberbe jutva tisztátalanná
tehetné ôt; hanem ami kijön az emberbôl, az teszi tisztátalanná. Ha valakinek

van füle a hallásra, hallja! Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a
házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. ô pedig ezt mondta nekik: Ti is
ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülrôl megy be az emberbe,
az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az

árnyékszékbe kerül? Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, és hoz-
zátette: Ami az emberbôl kijön, az teszi ôt tisztátalanná. Mert belülrôl, az ember

szívébôl jönnek elô a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság,
házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység, rágalmazás,
gôg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülrôl jönnek, és teszik tisztátalan-

ná az embert.”

Az imént énekeltük a jól ismert 134.
zsoltárt. A három versszaka közül legjob-
ban talán a harmadik versszakát ismerjük,
hiszen ezt szoktuk gyakran énekelni
áldáskívánásként, akár kereszteléskor,
akár születésnapok alkalmával. Számomra
is meglepetés volt olvasni arról, hogy a
zsidók étkezés elôtti rituális kézmosásá-
nak imádsága ennek a zsoltárnak a 2.

versszaka.„Felemelvén kezeteket, Dicsér-
jétek Istenteket, Szívbôl néki hálát adván,
ôt áldjátok minduntalan!” 

Ez a rituális kézmosás adja alapigénk
tárgyát. A zsidó vallás szerint a rituális
kézmosás szertartása, az úgynevezett nö-
tilát jádájim, egy ôsi hagyományra veze-
thetô vissza. Isten választott népének
kötelezô megtisztítania magát minden

* Elhangzott 2017. március 12-én Csömörön.

ÁLDOZAT HELYETT

SZERETETET
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tisztátalanságtól, ahhoz, hogy teremtô
Ura felé forduljon, akár csak egy ima ere-
jéig. Ahogyan elhangzik a zsoltárban,
hogy “felemelvén a kezeteket, dicsérjétek
Istenteket”, ezt csak tiszta kézzel teheti
meg egy zsidó. Ha nem mosta volna meg
rituálisan az ima elôtt a kezét, akkor nem
is imádkozhatna Istenhez. Olyannyira szi-
gorúan veszik ezt a hagyományt, hogy
reggel, ébredés után, még a reggeli ima
elmondása elôtt is kezet mosnak, mert
úgy tartják, hogy alvás idején is beszeny-
nyezôdik az ember. (Forrás: zsido.com)

Egy zsidó ember semmilyen tisztátalan-
sággal nem lehet megfertôzve, mert az
Isten által kiválasztott és megszentelt nép
tagja. Ez a tudat készteti arra a hívô
zsidóságot, hogy a kezüket, amely a leg-
többször érintkezik tisztátalan dolgokkal,
a nap folyam többször is rituálisan meg-
mossák. Emlékszem, amikor fiatalon talál-
koztam egy hívô zsidóval, nyújtottam felé-
je a kezemet, hogy köszöntsem, de ô nem
nyújtotta felém a kezét. Akkor még nem
tudtam, hogy számukra egy nem-zsidó
emberrel történô érintkezés is tisztátalan-
ságot jelent. Inkább nem fognak kezet, in-
kább vállalják, hogy emberek esetleg ud-
variatlannak tartják, minthogy Isten elôtt
tisztátalanná váljanak. 

Számunkra, európai keresztyének szá-
mára eléggé idegen ez a szokás. Ugyan-
akkor ha jobban belegondolunk, azt
mondhatjuk, hogy szép is ez a hagyo-
mány, hiszen az Istennel való kapcsolat áll
a középpontjában, és ez tölti ki az életük
minden napját. Alapigénkben arról a
problémáról olvashatunk, hogy a rituális
kézmosás hagyománya kiszorította az Is-
ten törvényének való engedelmeskedést.
Elôrébb való lett a zsidók számára, hogy a
kezük tiszta legyen, minthogy a szívük. 

Jézus ez ellen emeli fel a szavát, rámu-
tatva arra, hogy Isten számára nem a ritu-
álé megtartása a fontos, hanem az, ami a
szívben van. Szavai nemcsak a kétezer
évvel ezelôtti zsidóság számára jelentenek
intô tanítást, hanem számunkra is. Mi is
beleeshetünk abba a hibába, hogy az em-
beri hagyományainkat, szokásainkat, a
formalitást elôrébb valónak, fontosabb-
nak tartjuk Isten törvényének lényegénél,

a szív és a lélek engedelmességénél. Külö-
nös hangsúlya van ennek nagyböjt idôsza-
kában, amikor is egy ôsi hagyomány, a
böjt segítségével próbálunk lélekben fel-
készülni a Húsvét ünnepére, a feltáma-
dott Krisztus magasztalására.

Alapigénk azzal kezdôdik, hogy Jézus
köré gyûltek a farizeusok és az írástudók,
akik Jeruzsálembôl jöttek, a zsidó vallás
legszentebb városából, a zsidó hitélet köz-
pontjából. Ha valaki, akkor ôk igazán
ismerik Isten törvényeit és a zsidó hagyo-
mányokat, éppen ezért feljogosítva érez-
ték magukat arra, hogy a törvények és a
hagyományok megtartását számon kérjék
az embereken. Azt olvassuk az igében,
hogy szóvá is teszik Jézusnak, hogy az ô
tanítványai nem tartják be a hagyomá-
nyokat, mert nem mosták meg a kezüket
étkezés elôtt. 

Mózes 3. könyvében olvashatunk Isten-
nek azon rendelkezéseirôl, amelyek meg-
különböztetik a tisztát a tisztátalantól. A
nem-zsidó ember számára meglepô lehet,
hogy mennyi minden számít tisztátalan-
nak az ószövetségi választott nép életé-
ben. Csak néhány példát említek: tisztáta-
lan a disznóhús, a rák, a 3 évnél fiatalabb
gyümölcsfa termése. De tisztátalan a gyer-
mekét megszülô asszony, a havi ciklusá-
ban lévô nô, vagy valamilyen bôrbetegség-
tôl szenvedô ember is. Ezek a tisztasági
törvények számunkra, az újszövetség népe
számára már nehezen értelmezhetôek, de
ha arra gondolunk, hogy az ószövetségi
választott népnek milyen kiemelt szerepet
szánt Isten, akkor megláthatjuk, hogy ezek
a törvények az Istennel való kapcsolat
különleges voltát hangsúlyozzák. 

Ránk, az újszövetség népére a tisztasá-
gi törvények már nem vonatkoznak, mi
már ehetünk disznóhúst, rákot, fiatal
gyümölcsfa termését. Mert, ahogyan az
alapigénkben megfogalmazódik: Jézus
tisztának nyilvánított mindent. Számunk-
ra az Istennel való kapcsolatunk külön-
leges minôségét az a fajta magatartás adja,
amelyre Jézus mutatott példát. A hûség,
az ôszinteség, a becsületesség, az áldozat-
vállalás, a felelôsségvállalás, azaz röviden
a Lélek gyümölcsei különböztetnek meg
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bennünket a többi embertôl. A krisztusi
magatartás követése mutatja meg azt,
hogy mi, mint Isten választott népe kü-
lönleges kapcsolatban állunk a világmin-
denség Teremtôjével.

Az alapigénkben felvetôdô probléma
lényegét nem a tisztasági törvények meg-
léte, illetve megcselekvése adja, hanem az
a lelkiség, amely ennek a különleges kap-
csolatnak a lényegét jelenti, és amely hi-
ányzik a farizeusokból és az írástudókból.

Jézus erre a problémára mutat rá, ami-
kor azt mondja: „Ti képmutatók, igazán
illik rátok Ézsaiás próféta szava, amint
meg van írva: „Ez a nép csak ajkával
tisztel engem, de szíve távol van tôlem.
Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi
tanításokat és parancsolatokat taní-
tanak.” Az Isten parancsolatát elhagyva
az emberek hagyományához ragaszkod-
tok.” – A kulcs: szívük távol van Istentôl.
Az a szív, amely az ember számára a
szeretet forrása és helye. 

Jézus a szeretet hiányára mutat rá a
farizeusok és az írástudók esetében. Az
Istennel való kapcsolatuk kimerül abban,
hogy a hagyományokat és törvényeket
próbálják hûen megtartani, de a lényeg, a
szeretet, hiányzik az életükbôl. Isten
törvényére hivatkozva bélyegzik meg
például a paráznákat, a vámszedôket, a
samaritánusokat, és ezáltal szeretetlen-
ségbe sodorják az egész népet. Gondol-
junk csak arra, amikor számon kérik Jé-
zustól, hogy miért ül le egy asztalhoz a
vámszedôkkel, vagy amikor a parázna
asszonyt halálra akarják kövezni. Hiányzik
belôlük az irgalom, a megbocsátás, a kö-
nyörület, az alázat, a szeretet, mindaz,
ami Isten lényegét jellemzi. Sôt, nemcsak
az embertársukat nem tudják szeretni, de
még Istent sem. Néhány fejezettel koráb-
ban olvassuk azt róluk, hogy meg akarják
ölni Jézust (3,6), illetve az írástudók Bel-
zebub szövetségesének mondják (3,22)
ôt. Alapigénkben sem a jó szándék vezé-
relte ôket, amikor megjegyzést tettek Jé-
zus tanítványairól. Hiteltelenné akarják
tenni a zsidók szemében Jézust és azokat,
akik hozzá tartoznak. 

Jézus egy konkrét példát is említ az

alapigénkben. Az ötödik parancsolatra
hivatkozik, amikor azt mondja: „Tiszteld
apádat és anyádat”, és „Aki gyalázza
apját vagy anyját, halállal bûnhôdjék.”
Ti pedig így beszéltek: Ha ezt mondja
valaki apjának vagy anyjának: korbán,
vagyis áldozati ajándék az, amivel köte-
lességem volna téged megsegíteni, akkor
már nem engeditek, hogy bármit is te-
gyen apjáért vagy anyjáért; és így ér-
vénytelenné teszitek az Isten igéjét a ti
továbbadott hagyományotokkal.” –
Jézus egy hétköznapi élethelyzetet hoz
példaként, amelyben a törvény helytelen
alkalmazására mutat rá. Ott van egy hívô
gyermek, akinek a szülei segítségre szo-
rulnak, ugyanakkor ott van a korbán ha-
gyománya, amely Istennek szóló áldozati
ajándékot jelent. Döntenie kellene, kinek
adja: szüleinek vagy Istennek. Ha igazán
szereti a szüleit, akkor nekik adja, mert
tudja, hogy „a szeretet a törvény betöl-
tése” (Róm 13,10). De a farizeusok és az
írástudók elôrébb valónak tartják a hagyo-
mányok betartását, mint a szeretet gya-
korlását, amely mindennek az alapját adja
ebben az életben. „Szeretetet kívánok, és
nem áldozatot...” (Hós 6,6) – hirdette az
Úr már Hóseás prófétán keresztül is. 

A farizeusok és az írástudók ennek a
szeretetnek voltak híján, ezért bármeny-
nyire is ragaszkodtak a tisztasági törvé-
nyekhez, bármennyire is megtartották a
hagyományokat, szívükben eltávolodtak
Istentôl. Ezért is mondja Jézus, hogy nem
az számít, hogy az ember mit eszik vagy
mihez ér hozzá, hogy mosdatlan kézzel ül
le enni, hanem egyedül csak az számít,
hogy mi van a szívben. Megtalálható-e az
a szeretet a szívben, amely az egész
teremtésnek a lényegét jelenti, amelynek
Isten a forrása? Alapigénkben ez így hang-
zik: „ami kívülrôl megy be az emberbe,
az nem teheti tisztátalanná, mert nem a
szívébe megy, hanem a gyomrába, és az
árnyékszékbe kerül? ...Ami az emberbôl
kijön, az teszi ôt tisztátalanná. Mert
belülrôl, az ember szívébôl jönnek elô a
gonosz gondolatok, paráznaság, lopás,
gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság,
gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység,
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rágalmazás, gôg, esztelenség. Ezek a go-
noszságok mind belülrôl jönnek, és
teszik tisztátalanná az embert.”

Különös aktualitása van alapigénknek
nagyböjt idején. A Húsvét elôtti negyven-
napos böjt szinte a keresztyénséggel egy-
korú, és bár az alapját Jézus negyvennapos
böjtje adja, mégis azt mondhatjuk, hogy a
Húsvét elôtti nagyböjt emberi hagyomány.
Alapigénk, amelyben Jézus szembe állítja
egymással az emberi hagyományokat Isten
törvényeivel, segít megválaszolni azt a
kérdést, amelyet évrôl évre felteszünk ma-
gunknak: hogyan kellene böjtölni? Melyik
az a böjt, amely Istennek tetszô? 

Sokan azért böjtölnek Húsvét elôtt,
mert ez a hagyomány, és jó keresztyén-
ként hûen megtartják ezt a szokást. Van-
nak, akik bizonyos ételeket vonnak meg
maguktól, vannak, akik élvezeti dolgokat,
mint például édesség, alkohol, cigaretta,
sôt van, aki – a régi hagyományokhoz ra-
gaszkodva – negyven napig nem eszik
húst, tejterméket és tojást. Jézus szavai
egyértelmûen rámutatnak azonban arra,
azzal, hogy a hagyományt hûen megtar-
tom, hogy a számomra tisztátalannak tar-

tott ételektôl, élvezeti cikkektôl tartózko-
dom, nem jutok közelebb Istenhez. Böj-
tünk akkor vezet célra, ha a szívünkben
uralkodó krisztusi szeretet mértékét és
fokát megvizsgálva, azt változtatjuk meg,
ami ezt a szeretetet gátolja. A böjt nem-
csak az Istennel való kapcsolatom szoro-
sabbá tételérôl szól, hanem az embertár-
saimmal való kapcsolatomról is. Nemcsak
Isten szeretete a lényeg, hanem az em-
bertárs szeretete is, és ezért a böjtünk
csak akkor vezet célra, ha mind a kettôt
vizsgálom. Ha a szívemben uralkodó sze-
retet teljességét teszem mérlegre. 

Megvonhatom az ételt magamtól negy-
ven napon keresztül, olvashatom akár min-
den nap az igét, imádkozhatok reggeltôl
estig, ott lehetek minden nap a templom-
ban, de ha szeretet nincs bennem, nem ér
az egész semmit. Böjtünk akkor lehet ked-
ves Istennek, ha a krisztusi szeretet uralja
az életünket, és ez a szeretet akadálytalan-
ul áradhat rajtunk keresztül a környeze-
tünk felé (Ézs 58,6kk). 

„Szeretetet kívánok, és nem áldoza-
tot...” – mondja az Úr. Ámen.

Esztergály Elôd Gábor

7

Igehirdetés

Caravaggio: Izsák feláldozása
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Reformáció 500

Amikor Jézus mennybemenetele elôtt
elküldi tanítványait szerte a világba, hogy
folytassák azt a szolgálatot, amelyet ô
megkezdett, egyik tanítvány sem gondol-
ta, hogy a krisztusi tanok képviselôi
néhány évszázad múltán világi hatalomra
kívánnak törni. A keresztyén egyház a 4.
századtól, a konstantini fordulattól kez-
dôdôen egyre dinamikusabban növeke-
dett, és egyre összetettebb rendszerré for-
málódott. Nemcsak a hitéletben, hanem a
politikai-, gazdasági-, kulturális élet te-
rületén is egyre növekvô befolyással bírt. 

A IV. LATERÁNI ZSINAT

A csúcspontnak talán az 1215. évi IV.
Lateráni zsinatot nevezhetnénk, ahol
kinyilvánította III. Ince pápa, hogy „Az Úr

Péternek nemcsak az egyházat, hanem az
egész világot kormányzása alá adta.” A zsi-
nat határozata alapján a római katolikus
egyház minden hatalom fölött hatalmat
kapott. A nyugati keresztyén világból
érkezô 2000 zsinati tag részvételével meg-
tartott ülésen tárgyalások nem folytak,
csupán egy feladat volt: a pápa összes
döntését jóváhagyni. 

A zsinaton született döntések részei
lettek a késôbbi reformáció kritikájának.
Pl. elfogadták a transsubstantiátió tanát,
mellyel kimondták, hogy az egyház min-
den misében vértelenül megismétli
Krisztus áldozatát. A szertartás alatt a ke-
nyér és a bor átváltozik Krisztus valóságos
testévé és vérévé. (Azaz: Krisztus áldozata
a keresztfán nem volt elég, ezért ezt
mindig meg kell ismételni, enélkül nincs
bûnbocsánat.) Ekkor honosodott meg az

Az anyagot Esztergály Elôd Gábor állította össze Jos Colijn Egyetemes egyháztörténet címû könyve alapján. Elhangzott az Északpesti
Református Egyházmegye Gondnoki értekezletén 2016. szeptember 17-én.

A REFORMÁCIÓ 
ELÔADÁSSOROZAT A REFORMÁCIÓ 500. JUBILEUMA ALKALMÁBÓL

1. RÉSZ

LUTHER 95 TÉTELÉIG VEZETÔ ÚT
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a szokás is, hogy a nép csak ostyát kaphat,
borból csak a papnak volt szabad innia.

Kötelezôvé vált a gyónás is, amelyet
évente legalább egyszer mindenkinek tel-
jesítenie kellett. Ezzel a papokat felhatal-
mazták a bûnbocsánat közlésére.

EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM A 13-15.
SZÁZADOKBAN

A 13. században mindjobban kiszorult a
vallásosság középpontjából Jézus Krisztus.
Helyébe Máriának, a szenteknek, és azok
ereklyéinek a tisztelete lépett. Masszív cso-
dahit uralta az emberek tudatát (csodá-
latos gyógyulásokat köszöntek Máriának és
a szenteknek). Ezek ellen az eltévelyedé-
sek ellen a ferencesek is harcoltak. 

A hivatalos papság teljesen lejáratta
magát, ezért újra és újra akadtak embe-
rek, akik felléptek a szentségtelen és
erkölcstelen életmód és egyházi gyakorlat
ellen. Az úgynevezett eretnekek komoly
problémát jelentettek az egyháznak. Egy-
részt gyakran valóban eretnekekrôl volt
szó, mint pl. a katharosok esetében (taní-
tásuk sarokköve a jó és a gonosz közti
harc (Ószöv. Isten = gonosz, Újsz. Istene
= jó. Számukra nemcsak Jézust és Pált,
hanem Buddhát és Zarathrustrát is a so-
raik közé számlálták.) Ugyanakkor volt
olyan eretnekmozgalom is, mint a wal-
densek, amelyet már inkább reformmoz-
galomnak nevezhetünk. Ôk a szentségte-
len és erkölcstelen életmódú egyház ellen
léptek fel. Egy gazdag lyoni kereskedô,
Waldes, eladta minden vagyonát, elhagyta
feleségét és koldusként kezdte hirdetni az
evangéliumot. Az volt a célja, hogy vissza-
állítsa az ôsegyházi állapotokat. A sze-
génységet hirdette, és erôsen kritizálta a
papság erkölcstelen viselkedését. Waldes-
nak nem volt teológiai végzettsége, ezért
az egyház megtiltotta számára az igehird-
etést (teológiailag egyébként valóban sok
tévtanítást hirdetett). Ekkor vetette fel
azt, hogy ha az erkölcstelen papok hirdet-
hetik az igét és kiszolgáltathatják a sákra-
mentumokat, akkor a szent életû laikusok
miért nem? 

A 14. századra a pápai palota, azaz a

kúria, nagyüzemmé vált: bírósági hatal-
mat gyakorolt, keresztes háborúkat szer-
vezett, engedetlen fejedelmek ellen har-
colt. Komoly adórendszert hoztak létre:
minden egyházi szolgálatért fizetni kellett
(keresztelés, házasságkötés, temetés, gyó-
nás stb.), még a bûnbocsánat is pénzbe
került. A vallásos nép mindezért egyre
kevésbé tisztelte a római pápa szentségét. 

A kései középkor társadalmát a kicsa-
pongó élet mellett heves vallásos érzel-
mek jellemezték. Ha egy vándorprédiká-
tor bûnbánatra hívta az embereket, nagy
tömegek fakadtak sírásra, de ez a hirtelen
szomorúság, hamar el is múlt. Voltak kirá-
lyok akik egy kicsapongó ünnepség után
pár napot kolostorban töltöttek teljes
szerzetesi élettel, hogy aztán visszatérve
ott folytassák, ahol abbahagyták. Ez a ket-
tôsség jellemezte az egyházhoz fûzôdô
viszonyt. 

Ha a kései középkor teológiájáról beszé-
lünk, akkor egyrészt az tûnik fel, hogy nem
az Augusztinusz-féle biblikus kegyelemfo-
galom és Krisztus áll a középpontban, ha-
nem a skolasztikus teológia érdemszerzô
jócselekedetekrôl szóló tanítása és ennek
kapcsán az ember lépett elôtérbe. 

Nem szabad azonban azt hinni, hogy a
Szentlélek mintegy 1000 éven át nem
munkálkodott. A sok tévtanítás és emberi
tényezô mellett megláthatjuk az egyház
életében munkálkodó gondviselô Istent.
Sok minden utal arra, hogy voltak, akik
Krisztus kegyelmébôl akartak élni, és újra
meg újra akadtak olyanok, akik felemel-
ték tiltakozó szavukat a tévtanítások és az
erkölcstelen egyházi rend ellen. Sok pap
csak olvasta a misét, és többet nem is vál-
lalt, hiszen nem is vállalhatott, mert
pénzen vásárolta papi tisztségét. De sok
hûséges szerzetes és pap is volt, akik ko-
molyan dolgoztak. A 15. században a hiva-
talos mise-istentisztelet mellett kialakult
egy másik liturgia, a pronaus. Ez egy mise-
liturgia nélküli istentisztelet volt, amely-
nek keretében elmondták a Miatyánkot, a
Tízparancsolatot, az Apostoli hitvallást, és
népnyelven hangzott a prédikáció. Ez ké-
szítette elô a földet, amelybe a reformáció
magját vetették el.

9
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REFORMGONDOLATOK,
„ELÔREFORMÁTOROK”

Sokan látták, hogy reformra szorul az
egyház, de alapjában véve nem kritizálták
magát az egyházat, a pápai hatalmat vagy
a búcsúgyakorlatot, hanem csak annak
gyakorlati mûködését. Wiclif és Husz,
mint „elôreformátorok” ugyan elôkészí-
tették a reformációt, tolmácsolták a min-
denütt meglevô elégedetlenséget, ugyan-
akkor megmaradtak az egyház keretei
között. Kritikájuk mélyebben nem érin-
tette az egyház alapjait. 

John Wiclif oxfordi egyetemi tanár volt,
egyben pap is. Szerinte az egyházhoz a
szegénység illik, és a földi dolgokban a
világi fejedelmek az egyház fölött állnak,
engedelmeskedniük kell nekik. Az egy-
házi és a világi kérdésekben egyaránt a
Szentírást tekinti mérvadónak.

Wiclif legjelentôsebb követôje Husz
János volt. Husz 1402-tôl hirdette az igét
Prágában Wiclif iratai és prédikációi alap-
ján. A nép Husz oldalán állt, ezért a pápa
nem tudott sokat tenni ellene. Mikor
XXIII. János pápa keresztes hadjáratot
akart indítani az engedetlen fejedelmek
ellen, Husz felemelte a szavát: az egyház-
nak nem szabad fegyvert fognia ellenségei
ellen, hanem imádkoznia kell értük.
Ellenezte a szokásosan megígért teljes
bûnbocsánatot is: a bûnbocsánatot nem
lehet pénzen vagy jócselekedettel megvál-
tani, ahhoz valódi bûnbánat kell. Husz
nyíltan kimondta, hogy a pápa a Szent-

írással ellentétesen viselkedik, ezért el-
lene kell fordulni. Rómában Wiclif-et
(már nem volt az élôk között) és követôt
kiátkozták. Zsinatot hívtak össze Kons-
tanzba, ahol Husz is megjelent királyi
menlevéllel. Ennek ellenére elfogták, el-
ítélték, és 1415. július 6-án máglyahalállal
kivégezték. Csehországban az ítélet nagy
felháborodást váltott ki, 1419-1434 között
véres háború dúlt, az ún. huszita háború.

A 15. század nem hozott sok újat az
egyház életében. A pápai hatalom össze-
omlott, de helyette nem jött más hatalom.
Ennek az idôszaknak a pápáit „reneszánsz
pápák”-nak hívjuk, akik bôkezû mecéná-
sai voltak a kultúrának és a tudományok-
nak. VI. Sándor pápa és fia (!) Cesare Bor-
gia bordélyházat csináltak a pápai udvar-
ból; mérgezés és gyilkosság révén félel-
metes módon uralkodtak. Ezek ellen az
állapotok ellen lépett fel a híres Domon-
kos-rendi szerzetes, Girolamo Savona-
rola. Mint domonkos szerzetesnek, a ta-
nítás és az igehirdetés volt a feladata. Az
egyház belsô reformációjára törekedett.
1484-ben nagy változás történhetett az
életében, mert ettôl kezdve hirdeti, hogy
Isten ítélete hamarosan be fog következ-
ni. Egyik éjjel látomásában megjelent a
kezében kardot tartó Isten, hogy megítél-
je a földet. Angyalok szálltak le és fehér
ruhákat osztogattak. Volt, aki elfogadta a
ruhát, és volt, aki nem, sôt voltak olyanok
is, akik visszatartották azokat, akik a fehér
ruhát át akarták venni. Ezek a visszatartók

Reformáció 500

10

Husz János John Wiclif Girolamo Savonarola
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a papok voltak! Savonarola szerint az
Antikrisztus birtokába vette a római egy-
ház vezetôségét, különösképpen a pápát! 

A pápa fenyegetésére a firenzei nép
elfordult Savonarola-tól, akit végül bor-
zalmas kínok között máglyán elégettek.
Savonarola valójában nem volt elôrefor-
mátor, mert nem az egyház tanait kritizál-
ta, ugyanakkor látomása mégis a reformá-
ció hírnökévé tette ôt. A katolikus egyház
végül 1558-ban rehabilitálta, és a trienti
zsinaton (1545-1563) azokat az intézke-
déseket vitték keresztül, melyekért Savo-
narola harcolt. 

A HUMANIZMUS

A humanizmus befolyással volt az egy-
házra és a keresztyén hitre, de egyébként
kifejezetten világias mozgalom volt: nem
az örökkévalóság, hanem a földi élet állt a
középpontban. A klasszikus írások és a
Biblia majdnem egyenrangúan álltak egy-
más mellett. Nem a hit, hanem a nevelés
lett a kulcsszó. A humanisták keményen
kritizálták az egyházat és a klérust. A teo-
lógia szerintük nem a szerény és érthetô
kegyességgel foglalkozik, hanem filozófiai
és skolasztikus kérdésekkel, amelyek sem-
mire sem jók. A testvéri szeretet helyett az
eretnekek üldözése és a teológiai vita
került a középpontba. A humanisták köré-
ben egyre nagyobb szerephez jutott a bib-

liai nyelvek kutatása, tanulmányozása és az
exegézis. A humanisták hiteles bibliai
kiadásra törekedtek, szerintük a keresz-
tyénség Krisztus által igazolt útmutatás a
boldog élethez. A keresztyén hit lényegé-
nek a hegyi beszédet tartották, amely által
az ember Isten akarata szerint élhet. Szá-
mukra nem a bibliai bûn- és kegyelem kér-
dés került középpontba, hanem az ember
erkölcse, amely a gyakorlatban gyakran
racionalizmushoz vezetett. Itt már nem a
kijelentés a mértékadó, hanem a filozófia.

A humanizmusnak fontos szerepe volt

11
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Leonardo: Az ember teremtése, 1508-1512

VI. Sándor pápa,a pápaság történelmének
egyik legrosszabb hírû szereplôje. 
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az egyház megreformálásában, de mégsem
jelenthetjük ki, hogy a reformáció belôle
indult volna ki.

REFORMÁCIÓ

A reformációval kapcsolatban rögtön az
elején tisztázni kell, hogy a reformá-
toroknak soha sem az volt a céljuk, hogy
megosszák az egyházat és egyházszakadás
következzék be. A reformáció célja nem az
egységtörés volt, hanem a bibliai tanítás
helyreállítása, Krisztus egyházának refor-
málása az Újszövetségi mérték szerint.
Isten felhasználta az ô munkájukat, hogy
azáltal sokan újra megtalálják az élô hitet,
az irgalmas Istent és a lelki nyugalmat.

Amikor Luther 1517. október 31-én

Wittenbergben a 95 tételt kiszögezte,
nem sejthette, hogy ezzel egy feltartóz-
tathatatlan mozgalmat indít el. Mi volt az
oka annak, hogy a korábbi reformkísér-
letek kudarca ellenére, gyôzelemre tudta
vinni a reformációt? Az ok, hogy a refor-
mátorok (Luther, Kálvin és a többiek)
nemcsak kritizálták az egyház tanításait,
gyakorlatát, hanem egyben pozitív prog-
ramot is hirdettek. Nemcsak visszautasí-
tották pl. a jócselekedetekrôl szóló ta-
nítást, hanem igazi jócselekedetet kértek,
amely nem elsôsorban az ember cselek-
ménye, hanem a hit gyümölcse a Szentlé-
lek által. Nemcsak tagadták a pápa hatal-
mát, hanem középpontba helyezték Krisz-
tus fenségét és az ige hatalmát az egy-
házban.

12
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Ünnepre

Jártam Veled Galileában,
Láttam a sok-sok, nagy csodát.
S követtelek, bár süllyedezve,
Örvénylô hullámokon át.

S mikor szóltál: „Szeretsz-e engem”,
Könnyektôl vérzett a szemem,
Úgy fogadkoztam, hogy szeretlek,
Én Uram és én Istenem!

Ott ujjongtam Virágvasárnap
Királyi köntösöd megett,
Hallottam a „hozsanna”-zengést,
Hallottam a „feszítsd meg”-et.

Gyötrôdtem a Gecsemánéban,
Virrasztva a bús holnapot,
S jaj, elszunnyadtam, mint a gyermek,
Amikor Júdás eladott.

Követtelek nagy eltökélve,
Hogy véremmel megváltalak,
S mielôtt a kakas szólt volna:
Háromszor megtagadtalak.

Kísértelek a Golgotára,
S mikor nagy lelked elhagyott,
Azt hittem az Isten Fiáról:
Csak ember ô is, csak halott.

S ma, Húsvét hajnalán a lelkem 
Örök bizonyság forrja át:
Látom a sírt csodás-üresnek,
És hallom az Élet szavát.

És nincs már kétség a szívemben,
Hogy Jézus él, hogy nem halott!
És hirdetem, amíg csak élek:
Feltámadott! Feltámadott!

BAJA MIHÁLY

PÉTER

APOSTOL

HÚSVÉTJA

MS mester: Feltámadás. Selmecbánya, 1506.
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Gyülekezeti életünk

A 2016. év egyik meghatározó esemé-
nye, hogy végre hozzákezdhettünk gyüle-
kezeti otthonunk elsô ütemének (lelkész-
lakás, lelkészi hivatal, kis gyülekezeti te-
rem) megépítéséhez. Évek óta gyülekezeti
életünk középpontjában van az otthon-
teremtés, amely a lelki életünkre is kihat.
Meg van a veszélye annak, hogy az épít-
kezésre esik gyülekezeti életünk hangsú-
lya, nem pedig a lelki növekedésre.
Megváltó Urunktól kérve és kapva segít-
séget, az év vezérigéje lett a 1Pt 2,4-5:
„ Járuljatok ôhozzá, mint élô kôhöz, ame-
lyet az emberek ugyan megvetettek, azon-
ban Isten elôtt „kiválasztott és drága”; ti
magatok is mint élô kövek épüljetek fel
lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki
áldozatokat ajánljatok fel, amelyek ked-
vesek Istennek Jézus Krisztus által.” – Az
ige végigkísérte gyülekezetünket, és az év
végén hálát adhattunk az Úrnak, aki meg-
élhetôvé tette számunkra az élô igét. A
2016. évrôl összességében elmondhatom,
hogy úgy a lelki, mint az anyagi növekedés
éve volt, amiért egyedül Istené a dicsôség.
Növekedést mutat a templomlátogatott-
ság, a gyülekezet terheit anyagilag is viselô
választói névjegyzékben szereplôk létszá-
ma, valamint az adakozási kedv (legyen
szó a perselypénzrôl vagy az otthon-
teremtésünkrôl).

A 2016. év hálaadásra indít a nagytarcsai
szórvánnyal kapcsolatban is. Az eddigi 5-6
fôs istentiszteleti látogatottságunk az év
második felétôl kezdôdôen 10 fölé, a
szórvány gyülekezeti tagnévsor pedig 24

fôre növekedett. Ez részben köszönhetô a
kötelezô iskolai hitoktatásnak, amelyen ke-
resztül megismerhetnek bennünket a nagy-
tarcsai családok, részben pedig a község
életében való fokozott részvételnek. 

A választói névjegyzékünk a 2015. év-
hez képest egy fôs növekedést mutat. Ez a
szám stabilnak tûnik, ugyanakkor remél-
jük, hogy gyülekezeti otthonunk felépül-
tével még hatékonyabb lehet a missziónk
mindkét településünkön. Figyelemre
méltó, hogy a 263 fôbôl 2016. novem-
beréig valamivel több mint 200 tag befi-
zette rendben az egyházfenntartói járu-
lékát, csak a fennmaradók tekintetében
kellett felhívást küldenünk az elmaradt
befizetésekrôl. Mindez azt mutatja, hogy
ennek a 200 fônek az életében jelentôs
helyet foglal el gyülekezeti közösségünk.
Az Isten iránti hálánk mellett a korábbi
évek tudatos missziói eredményeként
tekinthetünk erre a fejleményre. 

Továbbra is fontosnak tartjuk külön
hangsúlyt fektetni azok megszólítására,
akik bár gyülekezetünkhöz tartozónak
vallják magukat, 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;

- a házasság hete;

LELKIPÁSZTORI 
JELENTÉS A 2016. ÉVRÔL 

Ahogyan a korábbi esztendôkrôl, úgy a 2016. évrôl is elmondhatom: Isten végtelen
kegyelemével nemcsak megtartotta gyülekezeti közösségünket, hanem érezhetôen
jelen is volt a mindennapokban. Az alábbiakban vázlatosan számot adok a mögöt-

tünk álló esztendôrôl, azzal a céllal, hogy a tanulságokat levonva, a 2017. esz-
tendôben Isten dicsôségére végzett szolgálatunk még hatékonyabb és ered-

ményesebb lehessen. 
* * *
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- Istentisztelet a nálunk konfirmáltak és
a konfirmációi jubileumot ünneplôk meg-
hívásával;

- nônap, anyák napja és gyermeknap
alkalmából; 

- tanévnyitó és tanévzáró alkalmából,
melyen nemcsak a diákok kapnak külön
áldást, hanem gyülekezetünk pedagógu-
sai és óvónôi is;

- nyugdíjas lelkipásztorok vasárnapja
alkalmából megáldjuk a lelkészcsaládok
leszármazottait is (27 fô található gyüleke-
zetünkben);

- halottak napja alkalmából (az özve-
gyeket megszólítva);

- évente egyszer meghívjuk istentisztele-
tünkre a gyülekezetünkben keresztelteket.

Ilyen alkalmaink a kéthavonta tartandó
családi istentisztelet, vagy a sátoros ünne-
pek második napján tartandó családi ün-
nepi istentiszteletek. Ahogyan a 2014. év
úgy a 2015. év is azt mutatja, hogyha
konkrét meghívást kapnak a családok egy-
egy istentiszteletre, akkor nagyobb való-
színûséggel el is jönnek.

Nehézségek

A növekedés mellett ugyanakkor látjuk
korlátjainkat is. A legfôbb akadályozó té-
nyezôje a misszió további erôsödésének,
hogy a lelkészcsalád még mindig nem
lakik a szolgálati helyen. A naponta akár
többször is megtett út Gödöllô és
Csömör, illetve Nagytarcsa között megter-
heli a gyülekezeti és a családi életet
egyaránt. A lelkészcsalád kiskorú gyer-
mekei állandó felügyeletet igényelnek,
amely korlátozza a hétközi alkalmak
számának növelését, illetve megtartását.
De ugyanígy akadálya a rendszeres család-
látogatásoknak, illetve a község életében
való aktívabb részvételnek. Az Úr kegyel-
mének köszönhetjük, hogy a nehézségek
ellenére idáig is eljuthattunk. Jó remény-
séggel vagyunk atekintetben, hogy a gyü-
lekezeti otthon elkészültével és a lelkész-
család Csömörre történô költözésével
ezek a problémák megoldódnak, és a
misszió új lendülettel folytatódik. Ehhez
az Úr segítségét kérjük szüntelen.

Rövid beszámoló gyülekezeti életünk
néhány kiemelt alkalmáról:

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

Februárban Galyatetôn gyûltünk össze
közös elcsendesedésre gyülekezetünk
presbitériumával. Az együttlétünk köz-
ponti témája a 2015. év közös értékelése,
illetve a 2016. év eseményeinek megter-
vezése, az építkezésre való felkészülés.

Isten kegyelmébôl a 2016. évben 9
konfirmandusunk tett bizonyságot hité-
rôl. A 9 fôbôl egy 16 éves iskolás, 8 fô pe-
dig már felnôtt.

A nyári gyülekezeti alkalmaink és
Istentôl áldott együttléteink segítették
egymás jobb megismerését és összetar-
tozásunk megerôsítését. Családi nappal
kezdtük Csömörön, majd konfirmandus
táborral folytattuk Pilismaróton, ezt követ-
te családi táborunk a lajosmizsei Ricsováry-
Majorban és végül kenyérsütéssel zártuk.
Idén nyáron is megszerveztük gyüleke-
zetünk fiús családjai részére az „Apa-Fia
Kenutúrát”, melynek során az apák a
fiaikat felkészítik 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 ökumeni-
kus horgászverseny. 

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

A november végén megrendezett jóté-
konysági hangversenyünkön dr. prof.
Gárdonyi Zsolt egyházzenész-orgonamû-
vész-zeneszerzô tett bizonyságot hitérôl.
A koncert teljes bevételét gyülekezeti
otthonunk megteremtésére fordítjuk.
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A szentesti istentiszteletünk a szokásos
családi istentisztelet formájában telt Si-
mon Izabella és Várjon Dénes zongora-
mûvész házaspár, valamint gyülekezetünk
ifjúsága részvételével.

A 2016. évben gyülekezetünk számos
alkalommal hajtott fejet ôseink emléke és
öröksége elôtt. A magyar nép lelki megúju-
lásáért emelt emlékoszlopunknál koszorút
helyeztünk el: a kommunizmus áldozataira
emlékezve, az 1848-49-es szabadságharcra
emlékezve; a nemzeti összetartozás napja
alkalmából; az I. Világháború áldozataira
emlékezve; az államalapítás ünnepén; az
aradi 13 vértanúra emlékezve; az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékére; és
a reformáció ünnepén.

Hitoktatás

Úgy Csömörön, mint Nagytarcsán a
2016. évben is végeztünk református
hitoktatást a helyi általános iskolákban
illetve óvodákban. A hitoktatói munkában
segítségemre van gyülekezetünk tagja,
Deák Bettina végzôs hitoktató.

A misszió szempontjából kiemeltnek
tekintendô óvodai, általános iskola 1. és
8. évfolyam hitoktatását még a lelkipász-
tor végzi mindkét településen, de a
csömöri 27 fôs harmadik évfolyamot is
két csoportba osztottuk. A többi évfo-
lyamnak (Csömör: 2,4,5,6,7; Nagytarcsa:
2,3,5) heti rendszerességgel hitoktatónk
tartja a hittant. 

Szeretetszolgálat

A nehéz anyagi körülmények között
élô családjainkat a 2016. évben is segítet-

tük tartós élelmiszer-, ruha- és pénzbeli
adományokkal. A 2016. évben összesen
12 nehéz sorsú családot támogattunk,
közel 350.000,- Ft pénzbeli adománnyal.
Családjaink mellett egyházi szervezetek és
gyülekezetünkhöz közvetlenül nem kö-
tôdô családok számára is szerveztünk
adománygyûjtést. Az ukrán háborús kon-
fliktus miatt figyelmünk döntôen a
Kárpátalján élô magyar testvéreink felé
irányult. Gyûjtöttünk tartós élelmiszert,
ruha-, játék-, gyógyszer- iskolaszer- és
további pénzadományt, amelyet a Refor-
mátus Szeretetszolgálat segítségével jut-
tattunk el határainkon túli református
testvéreink számára. Egyházunk rendje
szerint az október utolsó vasárnapi
(21.750,-) és a diakóniai vasárnap
(28.040,-) templomi perselypénzét a
meghatározott célra fordítottuk. 

GYÜLEKEZETI OTTHONUNK

Az év nagy eseményeket tartogatott
gyülekezetünk számára az otthonterem-
tés területén. A január nagy izgalommal
kezdôdött, hiszen érvényes hatósági
engedéllyel indulhattunk neki az évnek. A
korábban kiválasztott 4plusz Építész
Stúdió Kft-t megbíztuk a kiviteli tervek
elkészítésével. Április 10-én ünnepélyes
keretek között helyeztük el gyülekeze-
tünk idôkapszuláját, jelezve az építkezés
megkezdését. A kiviteli tervekkel több
kivitelezéssel foglalkozó építési vállal-
kozót is megkerestünk, hogy árajánlataik
illetve referenciáik alapján a megfelelô
építôt kiválaszthassuk. Az Építést Felü-
gyelô Bizottság elôterjesztését a pres-
bitériumunk elfogadta, és megbízta a
csömöri érdekeltségû Uhrinwest Kft-t
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gyülekezeti otthonunk elsô ütemének
felépítésével. Ôszre az elôkészítô munká-
latokkal végzett a kivitelezô cég, és végre
elkezdôdhetett az alapozás és a falak fel-
húzása.

A 2016. évben összesen 20.302.235,- Ft
adomány érkezett gyülekezeti otthonunk
megteremtésére. Ebbôl 15.000.000,- Ft az
Északpesti Református Egyházmegye épí-
tési támogatásából jött, több mint
540.000,- Ft-t pedig más egyházközségek-
tôl (Pomáz, Szentendre, Veresegyház,
Nagykôrös, Lónyai Utcai Gimnázium). A
fennmaradó közel 4.800.000,- Ft gyüleke-
zetünk tagjainak, illetve magánszemé-
lyeknek az adománya. 

A 2016. évtôl kezdôdôen már nemcsak
a csömöri gyülekezet otthonteremtése
van napirenden, hanem párhuzamosan a
nagytarcsai szórvány otthonának megte-
remtése is. Isten kegyelmébôl hirdethet-

tük meg a nagytarcsai imaház javára
történô céladakozást Nagytarcsa telepü-
lésén. Terveink szerint egy kis méretû,
könnyûszerkezetû imaházat valósítanánk
meg, amely saját otthonul szolgálhatna a
növekvô és a misszió tekintetében jelen-
tôs potenciállal rendelkezô Nagytarcsai-
aknak. Az adománygyûjtés a csömöri
otthonteremtéstôl függetlenül történik. A
nyilvános adománygyûjtés elsô alkalma
volt az október 8-i jótékonysági koncert,
melyen Mészáros János Elek szolgálata és
bizonysága segítette az otthonteremtési
szándékot. A közel félmillió forintnyi
adományért hálásak vagyunk az Úrnak.
Reméljük ennek a szép kezdetnek áldott
folytatása lesz! Imádságban hordozzuk
továbbra is gyülekezetünk szolgálatát,
gyülekezeti otthonaink megteremtését!

MINDEZEKÉRT ISTENÉ LEGYEN A
DICSÔSÉG!
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A Magvetô Háza – Gyülekezeti otthonunk

Hálaadással állunk az Úr elôtt mindazért a csodáért, amit gyülekezeti közösségünk
életében és gyülekezeti otthonunk épülésében véghez vitt! Régi álmunk válhat valóra,
hiszen nemcsak a gyülekezeti otthonunk elsô üteme épülhet fel, hanem maga a temp-
lomunk is. Nagy összegû, elsô körben 195 millió forint vissza-nem-térítendô támo-
gatást kapott közösségünk – Isten kegyelmébôl – a magyar kormánytól gyülekezeti
otthonunk és templomunk felépítésére. Ez azt jelenti, hogy nem kell éveket – akár
évtizedeket – várnunk arra, hogy saját templomunkban tarthassuk istentiszteleteinket.
Örömünket az sem ronthatja el, hogy a kormányzati támogatás szigorú adminisztrá-
ciója és a kötelezô közbeszerzési eljárás lefolytatása most megakasztja a jelenlegi,
önerônkbôl megkezdett, elsô ütem építését. A 40%-os készültségû elsô ütem (lelkészi
hivatal, lelkészlakás, kicsi gyülekezeti terem) terveink szerint ez év nyarára készült
volna el, de a közbeszerzési eljárás miatt most néhány hónapot csúszik az átadás. 

A tervezôk jelenleg a templomunk engedélyezési és kiviteli tervein dolgoznak, ame-
lyet még áprilisban Csömör nagyközség Építési Tanácsa és a különféle szakhatóságok
elé viszünk engedélyeztetésre. A templomra vonatkozó kötelezô közbeszerzési eljárás
lefolytatása után, reményeink szerint nyár végén hozzáfoghatunk a kiviteli munkála-
tokhoz. 

Imádságban hordozzuk továbbra is otthonteremtésünket, hogy az Úr vezetésére
figyelve hozzuk meg döntéseinket, végezzük küldetésünket.

“Dicsôség legyen az Úrnak örökké!” Zsolt 104,31)

“A MAGVETÔ HÁZA”
A CSÖMÖRI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI

OTTHON ÉS TEMPLOM
(LÁTVÁNYTERVEK)
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A Magvetô Háza – Gyülekezeti otthonunk és a református templom
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Egy tizenötös szám. És március: 
Az elsô tavasz-hónap közepe.
Kimondottam így egyszerûn, 

Ne féljetek, ne féljen senkise. 

Ne féljetek: nem tüzesednek át 
Halk hangolás után a vers-sorok, 

Nem temetni és nem lázítani, 
Csupán figyelmeztetni akarok. 

Oly csendben nô a versem, mint a fû, 
Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán: 

Nem szavalok, - szavaltunk eleget,- 
Nagyon sokat - március idusán. 

Volt egy tanítóm akkor, - igazi, 
Nagy nevelô, - gyökérig leható.

ô mondta: csak úgy ünnep ez a nap, 
Ha munkát s imát összefoglaló. 

Magányos hangját zsivaj nyelte el. - -
Lavina dörgött. Most, - a kô alatt 
Számunkra csak csendes növekedés: 
Valóban: munka s imádság maradt. 

De szárny kell munkához s imához is! 
Szárny, mely röpít, s forrás, mely enyhet ad. 
Tört szárny, beomlott kútfô: - mégis élet, 
Mégis üdvösség az a régi nap. 

Testvér, látod: én nem járok tilosban, 
De te is hidd: nem tilalmas dolog 
Megsimogatni otthon a fiókban
Egy poros, régi, kicsi szalagot. 

Aztán - - menni a hétköznapok útján, 
Császárnak megadni, mi az övé,
S maga részét minden hatalomnak, - -
De Istennek is, ami Istené. 
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Gyülekezeti életünk

AZ 1848-49-ES SZABADSÁGHARC
HÔSEIRE EMLÉKEZTÜNK 

2017. MÁRCIUS 12-ÉN

REMÉNYIK SÁNDOR

ERDÉLYI MÁRCIUS
1931. MÁRCIUS 10.
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Gyülekezeti életünk

GYÜLEKEZETÜNK
PRESBITERI CSENDES HÉTVÉGÉJE

KOMÁROM – 2017. MÁRCIUS 24-26.

2017 ôszén a Magyarországi Reformá-
tus Egyház gyülekezeteiben ismét esedé-
kes a presbitériumi tisztújítás, mivel a
2012. január 1-tôl tisztségbe lépett pres-
biterek 6 éves mandátuma az év végével
lejár. Az egyházközségekben a presbiter-
választást úgy kell lebonyolítani, hogy az
újonnan megválasztott testület 2018. ja-
nuár 1-jén zavartalanul elkezdhesse
mûködését.

Az év végi presbiterválasztás gyülekeze-
tünk életében is mérföldkô lesz. A válasz-
tási felkészülést számvetésnek kell meg-
elôznie, az Ige mérlegére téve az elmúlt
hat év presbitériumi és presbiteri szolgá-
latát. A választások sikeres lebonyolításá-
nak elôfeltétele, hogy a gyülekezetünk
lelkileg is fel legyen készülve a válasz-
tásokra.

E lelki felkészülés elsô lépése a Komá-
romban, március 24-26. között megtartott
presbiteri csendes hétvége volt.

E visszatekintés elvégzésének közössé-

gi és egyéni mérôpontjait, a szolgálat foly-
tatásának alapját és zsinórmértékét vizs-
gálták meg lelkészi vezetéssel a komáromi
csendesség alkalmain gyülekezetünk
presbiterei. 

Szombat délelôtt a közös imádságot
követôen Péter közönséges elsô levelé-
nek az egyházi szolgák kötelességeirôl
szóló 5. fejezete alapján összegyûjtöttük a
szolgáló presbiter jellemzôit.

“Az egyházi szolgák kötelessége 
A közöttetek levô presbitereket tehát

kérem én, a presbitertárs és Krisztus
szenvedésének tanúja, valamint eljöven-
dô dicsôségének is részese:

legeltessétek az Isten közöttetek levô
nyáját; ne kényszerbôl, hanem önként,
ne nyerészkedésbôl, hanem készségesen;

ne is úgy, mint akik uralkodnak a rá-
juk bízottakon, hanem mint akik pél-
daképei a nyájnak.

És amikor megjelenik a fôpásztor,
elnyeritek a dicsôség hervadhatatlan
koszorúját.” (1Péter 5,1-4)

Különös volt így egyben látni, hogy
milyen ajándékokkal kell rendelkeznie és
milyen gyümölcsöket kell megteremnie
ideális esetben a szolgáló presbiternek
azon túl, hogy életvezetése és családi
élete rendezett, sôt példaértékû.

A presbiter legalapvetôbb jellemzô-
jeként a bibliaismereten alapuló, Krisztus-
követô imádságos életet azonosítottuk
be, ami magába foglalja a gyülekezeti
alkalmak látogatásának igényét és rend-
szerességét is. A szolgáló presbiter gyüle-
kezeti jelenléte, fellépése szeretetteljes,
életének zsinórmértéke Jézus Krisztusnak
Isten és a felebarát szeretetére vonatkozó
parancsolata. Testületi (presbitériumi)
részvételét az igei alapú állásfoglalás és a
békességre törekvés együttesen kell, hogy
jellemezze a Szentlélek vezetésével. A
gyengék és rászorulók irányában könyö-
rületes lelkületû, a vétkesek felé irgalmas
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és megbocsátó. A lelki és anyagi javak hû
és jó sáfára.

A szolgálatra a gyülekezeti tagok ajánlá-
sai alapján kerül jelölôlistára az alkalmas-
nak tartott személy (gyülekezeti tag).
Fontos, hogy ne emberi vélemény alapján
jelöljön a gyülekezet, hanem a Szentlélek
vezetését kérve imádságban, hogy mutas-
sa meg az alkalmas személyt. Ha a jelölt
errôl értesül, szintén imádságban kell
elkérnie a szolgálatot.

Az együttlét során a lelkipásztor által
elôre összeállított kérdések mentén
lehetôsége nyílt a presbitereknek egyéni
visszatekintésre és összegzésre a hatévnyi
szolgálat legemlékezetesebb eseménye-
irôl, maradandó momentumairól.

A presbitérium összeállította a jövô
presbitereinek szolgálati követelményeit
a gazdagréti református gyülekezet erre
vonatkozó anyagának alapulvételével,
melynek eredményét a tisztségre történô
jelölések segédanyagaként a gyülekezet is
meg fogja ismerni.

A választások jó rendjének megtartása
érdekében a választási év során át kell
tanulmányozni a vonatkozó egyházi jog-
szabályokat, hogy azok értelmezésével
kapcsolatosan felmerülô kérdéseket idô-
ben tisztázni lehessen. Ez alkalommal

elsôként az egyházi törvényt kapták kéz-
hez a presbiterek tanulmányozásra.

Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor
tájékoztatta presbitériumot, hogy A Mag-
vetô gyülekezeti újságunk teljes terjedel-
mében foglalkozik majd a tisztújítással,
tájékoztatva ezúton is a gyülekezetet.
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A Magyarországi Református Egyház
törvénye a következô módon foglalja
össze a presbiter ill. a presbitérium fela-
datát (1994. évi II: tc: Az egyház alkot-
mányáról és kormányzatáról, http://refor-
matus.hu/adattar/torv/1994 II tv.pdf.): 

“A presbiterek
46. § (1) A presbiterek az egyházközség

lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket
az egyházközség életének felelôs irányí-
tására az egyházközségi választók név-
jegyzékébe felvett egyháztagok közül kell
választani a törvény elôírásai szerint.

A presbitérium
50. § A presbitérium az egyházközség

vezetô testülete, lelki és anyagi életének
irányítója. E körben feladatai:

a. az istentiszteleti, missziói és lelki-
gondozói feladatokat végzi, és teljesíté-
sére felügyel, 

b, a gyülekezeti és intézményes diakó-
nia gyakorlását szervezi,

c. az egyházi tôrvény szerint ráruhá-
zott jogkörben gyakorolja az egyházfe-
gyelmezést,

d. új tisztségek és állások szervezésérôl
és betöltésének feltételeirôl határoz,

e. az egyházközség ingó és ingatlan
javait kezeli, vagyontárgyainak elidege-
nítése vagy megterhelése, új vagyontár-
gyak szerzése, kölcsön felvétele tár-
gyában határoz,

f. az egyházközség költségvetését és
zárószámadását évenként elfogadja, és
jóváhagyásra felterjeszti,

g, egyházközségi szabályrendeletet
alkot,

h. az egyházmegyei közgyûlésre kép-
viselôt választ, és szavaz a törvény értel-
mében felsôbb egyházi hatóságok tag-
jainak és tisztségviselôinek megválasz-
tásáról,

i. a választók betûrendes névjegyzékét
elkészíti és felterjeszti az egyházme-
gyének,

j. általában eljár a törvényben hatás-
körébe utalt minden ügyben.”

Mindezek alapján presbitériumunk a
következô szolgálati leírást hozta létre
(amely nem tér ki az MRE idevágó tör-
vénye által tárgyalt egyéb kérdésekre):

A PRESBITERI SZOLGÁLAT CÉLJA

A presbiter gyülekezeti vezetô, akinek
az Újszövetség alapján elsôdleges feladata
az Ige szolgálata (tanítás), az imádság, a
kormányzás (vezetés) és a pásztorlás. A
református gondolkodásmódban a lelki-
pásztor olyan presbiter, akit a gyülekezet
megválaszt és felhatalmaz az Ige szol-
gálatára és az imádságra. A lelkipásztor
mellett szolgáló presbiter felelôs módon
vesz részt a kormányzásban, a pásztoro-
lásban és a teherhordozásban. Kálvinnál
fontos presbiteri feladat a személyes/-
családi tanítás, bátorítás, fegyelmezés is,
ami egyaránt igei és pásztori feladat. Ép-
pen ezért a presbiter szolgálata csak az
Úrtól való elhívás alapján történhet. Nem
hasonlítható civil önkéntességhez, nem
pusztán bizonyos pásztori vagy vezetôi
készségek megélése a gyülekezetben egy
bizonyos idôkeret erejéig, hanem az evan-
gélium tudatos, elhíváson nyugvó, áldo-
zatos szolgálata.

A PRESBITER SZEMÉLYI ÉS LELKI JELLEMZÔI:

1. Élô hitû, a Szentlélek által elhívott
gyülekezeti tag.

2. Elfogadja a református keresztyén
hit alapjait a II. Helvét Hitvallás és a
Heidelbergi Káté alapján.
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3. Életében nyilvánvaló, hogy Krisztus
követôje. Isten igéjével rendszeresen táp-
lálkozik, az imádságban elkötelezett, a
rászorulók iránt segítôkész. Élete normá-
jának Isten törvényét és nem a korszel-
lemet tekinti. 

4. Nem csak a szolgálatát, hanem teljes
életét Krisztus vezetésére bízza, hogy Is-
ten dicsôségét hirdethesse élete minden
percében.

5. Családi életét krisztusi szeretetben
és hitben éli meg.

6. Tanítható, azaz aláveti magát a
Szentlélek átformáló erejének.

7. Megôrzi a lélek egységét a gyüleke-
zetben, a békesség megtartására törekszik.

8. Személyében áldozatkész, alázatos,
szeretetteljes, józan és mértéktartó.

A PRESBITERI SZOLGÁLAT JELLEMZÔI:

1. Felelôsségvállalás – Felelôsséget
érez mind a saját, mind a családja, mind a
gyülekezet hitbeli növekedéséért, a krisz-
tusi tanítás tiszta megéléséért. Felelôs-
séget vállal a gyülekezet anyagi javaiért, a
költségvetés egyensúlyáért, az ingó és
ingatlan vagyon megôrzéséért, a gazdál-
kodásért.

2. Kormányzás/vezetés – Krisztusra fi-
gyelve a Szentlélek vezetésével koordinál-
ja és megszervezi a gyülekezet életét Isten
dicsôségére. Gyakorolja a munkáltatói
jogokat.

3. Pásztoráció – Legelteti Isten rábízott

nyáját az 1Pt 5,2-3 alapján (…). A Szent-
lélek vezetését kérve empátiával és segí-
tôkészen fordul a gyülekezet tagjai felé.
Élen jár a szeretet gyakorlásában. Szavai-
val és tetteivel vallást tesz a Szenthárom-
ság Istenbe vetett hitérôl.

4. Imádság – Folyamatos imádságban
hordozza a presbitereket, a szolgálókat, a
lelkipásztort, a gyülekezet közösségét.

5. Önfeláldozás – Hálából aláveti
magát az Úr akaratának. Idejét, energiáját,
kapcsolatait, anyagi javait, képességeit,
lehetôségei szerint Isten iránti hálából
önzetlenül és jó kedvvel a gyülekezet
javára fordítja.

6. Taníthatóság/tanítás – Lelki növeke-
désének ajándékait megosztja a gyüleke-
zet tagjaival. Tájékozódik egyházpolitikai
kérdésekben, és rendszeresen részt vesz
presbiterképzéseken. Nyitott és kész arra,
hogy felekezetközi és más református
gyülekezetekkel való kapcsolatot ápoljon.

A PRESBITERI TISZTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ

ALKALMAK:

Vasárnapi istentisztelet (hetente);
Hétközi Bibliaóra (hetente);
Presbiteri ülés (havonta);
Presbiteri hétvége (tavasszal);
Egyházmegyei presbiteri konferencia

(tavasszal);
Egyházmegyei presbiteri csendes nap

(ôsszel).
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Presbitereink templomi eskütétele a 2011. évi tisztújító választást követôen.
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20-23. (csütörtök-vasárnap)
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GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBOR – 2017
ELÔZETES TÁJÉKOZTATÓ

Az idei esztendôben július 20-23. között szervezzük meg gyülekezetünk családi (háromgene-
rációs) táborát. A közös kikapcsolódás mellett a lelki feltöltôdés és Isten kegyelméért adott
hálaadás adja táborunk lényegét. A helyszínt ebben az évben a kunhegyesi református gyü-
lekezet fenntartásában található, 2016-ban teljesen megújult, Siloám Gyógyászati és Konfe-
rencia Központ adja (5340 Kunhegyes, Hrsz: 3310, 06/59-201-122). Lehetôség van szauna,
jakuzzi használatra. Igény szerint további térítés ellenében masszázsra, gyógytornára, szén-
savfürdôre, tangentorra. A szálloda közvetlen szomszédságában van a városi strand.

Jelentkezési határidô: 2017. június 2. A szálláshely 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 (4 nap 3 éjszaka teljes ellátással; elsô nap ebéd, utolsó nap reggeli):
Szállodai kétágyas szobák saját fürdôvel (max. 40 fô)
18 év felett: 7.400,- Ft + IFA/fô/éj: 23.000,- Ft/fô/tábor
13-17 év: 7.400,- Ft/fô/éj: 22.200,- Ft/fô/tábor
6-12 év: 7.025,- Ft/fô/éj: 21.075,- Ft/fô/tábor
4-6 év: 6.650,- Ft/fô/éj: 19.950,- Ft/fô/tábor

4 személyes faház saját fürdôvel (max. 32 fô)
18 év felett: 3.700,- Ft + IFA/fô/éj: 11.900,- Ft/fô/tábor
13-17 év: 3.700,- Ft/fô/éj: 11.100,- Ft/fô/tábor
6-12 év: 3.325,- Ft/fô/éj: 9.975,- Ft/fô/tábor
4-6 év: 2.950,- Ft/fô/éj: 8.850,- Ft/fô/tábor

6 személyes faház közös vizesblokkal
18 év felett: 3.300,- Ft + IFA/fô/éj: 10.700,- Ft/fô/tábor
13-17 év: 3.300,- Ft/fô/éj: 9.900,- Ft/fô/tábor
6-12 év: 2.925,- Ft/fô/éj: 8.775,- Ft/fô/tábor
4-6 év: 2.550,- Ft/fô/éj: 7.650,- Ft/fô/tábor

Szükség esetén, korlátozott mértékben, anyagi támogatást tudunk biztosítani a rászorulók
számára. A támogatási igényeket kérjük írásban a lelkipásztor felé nyújtsák be legkésôbb május
28-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.

Elôttünk álló alkalmak
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ANYAKÖNYVI HÍREK

2017. január – április
GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

....

HALOTTAINK:

Deáki Károlyné sz. Újfaludszky Etelka (Budapest, 1925.03.13. – Budapest,
2017.01.04.)
Berkes József (Bugyi, 1927.04.09. – Nagytarcsa, 2017.03.25.)
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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.

GYÜLEKEZETÜNK TÁMOGATÁSA

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

Gyülekezetünk bankszámlaszáma: 

CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005

AZ EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA

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! 
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RENDSZERES ALKALMAINK A 2017. 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, 900–1030.
Konfirmációi elôkészítô*: péntek 1600–1700.
Ifjúsági bibliakör: minden pénteken 1700–1830.
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 – 840;
- Laki sarki csoport (Csömör): szerda 1530 – 1610;
- Kacsó utcai csoport (Csömör): szerda 1615 – 1650.

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

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
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