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„Szombat elmúltával, a hét elsô
napjának hajnalán, elment a mag-
dalai Mária és a másik Mária, hogy
megnézzék a sírt. És íme, nagy föld-
rengés támadt, mert az Úr angyala
leszállt a mennybôl, és odalépve el-
hengerítette a követ, és leült rá. Te-
kintete olyan volt, mint a villámlás,
és ruhája fehér, mint a hó. Az ôrök a
tôle való félelem miatt megrettentek,
és szinte holtra váltak. Az asszo-
nyokat pedig így szólította meg az
angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom,
hogy a megfeszített Jézust keresitek.
Nincsen itt, mert feltámadt, amint
megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg
azt a helyet, ahol feküdt. És men-
jetek el gyorsan, mondjátok meg a
tanítványainak, hogy feltámadt a
halottak közül, és elôttetek megy
Galileába: ott meglátjátok ôt. Íme,
megmondtam nektek. Az asszonyok
gyorsan eltávoztak a sírtól, félelem-
mel és nagy örömmel futottak, hogy
megvigyék a hírt tanítványainak. És
íme, Jézus szembejött velük, és ezt
mondta: Legyetek üdvözölve! ôk
pedig odamentek hozzá, megra-
gadták a lábát, és leborultak elôtte.
Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne
féljetek! Menjetek el, adjátok hírül
testvéreimnek, hogy menjenek Gali-
leába, és ott meglátnak engem. ...és
íme, én veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig.“ (Mt 28,1-20)

VELETEK
VAGYOK
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„Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmond-
ta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol
feküdt.“ (lásd. címlap) – Ezekkel a szavakkal tett
bizonyságot az angyal a Jézus sírjához érkezô
asszonyoknak. Arról is olvasunk az igében, hogy
az angyali kijelentést követôen „félelemmel és
nagy örömmel“ távoztak a sírtól az asszonyok,
hogy megvigyék a hírt a többi tanítványnak. A
félelmet minden bizonnyal a nem mindennapi
mennyei jelenés, az örömöt pedig szeretett
Mesterük feltámadásának híre váltotta ki.
Magdalai Mária és a másik Mária szívében nem
lehetett kétség Jézus feltámadásával kapcsolat-
ban, hiszen egy angyaltól hallhatták ennek
tényét. A többi tanítvány esetében azonban már
nem jelenthetjük ezt ki ilyen egyértelmûen.
Máté evangéliumában azt olvassuk: „némelyek
azonban kételkedtek“. Márk evangélista ennél
részletesebben és konkrétabban fogalmaz:
amikor „meghallották , hogy Jézus él, és hogy Má-
ria látta, nem hittek neki.“ (Mk 16,11) Nemcsak a
tanítványok nem hitték el elsôre Jézus feltá-
madásának a tényét, hanem sok más zsidó is,
akik a megvesztegetett ôrök hamis állításának
hittek (Jézus nem feltámadt, hanem egyszerûen
a tanítványai ellopták a testét, amíg az ôrök
aludtak, Mt 28,13). Miért nem hitték el elsôre a
tanítványok Jézus feltámadását, és miért lehe-
tett elbizonytalanítani a zsidó népet ezzel kap-
csolatban?

A halálból való feltámadás az emberi értelem
számára felfoghatatlan. Ha keresztyénként el-
kezdenénk érvelni a feltámadás mellett, akkor
elég hamar fogást tudna rajtunk találni akár a
tudomány, akár csak egy racionálisan gondol-
kodó embertárs. Jézuson kívül nincs más hason-
ló eset, amit az emberiség történelmébôl pél-
daként felhozhatnánk. Mivel keresztyén hitünk
egyik alappillérjérôl van szó, ezért kulcsfon-
tosságú, hogy a keresztyén egyházak és benne
az egyszerû hívôk is, milyen választ adnak a
feltámadás kérdésére. Hogyan tudjuk elhitetni,
vagy talán szebben hangzik: elfogadtatni, az
emberiséggel Jézus feltámadásának tényét? Leg-
többször azt a megoldást választjuk, hogy kate-

gorikusan kijelentjük: ez hit-kérdés, és akinek
nincs hite, az soha sem fogja tudni elfogadni.
Túl azon, hogy egy ilyen válasszal „becsukjuk az
ajtót“ a hitre még nem jutott Isten-keresôk
elôtt, kétségbe vonjuk a 11 tanítvány (Júdás
nélkül) alkalmasságát is, akik bár a legközelebb
álltak Jézushoz, elsôre mégsem hittek Mária
szavainak.

Hívô keresztyénként hogyan tudnánk a
leghatásosabban elfogadtatni az Isten-kere-
sôkkel Jézus feltámadásának a tényét? Csak is
úgy, ha az igére figyelve teszünk bizonyságot.
Az elsô húsvét eseményei rávilágítanak arra,
hogy Jézus feltámadásának a tényét csak az
tudja elfogadni, aki, vagy mennyei jelenésben
kapott kijelentést errôl (pl. magdalai Mária),
vagy (mint a legtöbb hívô) személyesen találko-
zott a feltámadott Jézussal. A tanítványok
hitetlensége ugyanis akkor fordult hitre, amikor
találkoztak a feltámadott Jézussal. 

Nem a feltámadáson van a hangsúly, hanem
azon, hogy Jézus él, és megtapasztalhatjuk az ô
jelenlétét az életünkben. Nekünk, hívô keresz-
tyéneknek, nem a feltámadás tényét kell bizony-
gatni a világ elôtt (hiszen nem is voltunk ott a
sírnál), hanem arról az élô Krisztusról kell
bizonyságot tennünk, akinek a jelenlétét min-
dennap átéljük. Ennél több bizonyítékra a feltá-
madás kérdésében nincs is szükség.

Nem véletlenül záródik Máté evangéliuma a jól
ismert jézusi kijelentéssel: „...íme, én veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig.“ Véget
ért Jézus földi küldetése, és egy új korszak kez-
dôdik, amiben már a tanítványok személyes
bizonyságtétele az eszköz arra, hogy megtérésre
hívja az Isten-keresôket. Ezeknek a bizonyság-
tételeknek pedig az élô Krisztussal való kapcsolat
jelenti a forrását. 

Ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból
és nem lenne velünk minden napon, akkor
gyülekezetünk sem tartana ott, ahol ma tart. 

Az egész gyülekezeti közösségünk a feltá-
madott, élô Krisztusról tesz bizonyságot. Jelen
van az élô Krisztus gyülekezeti közösségünk hit-
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beli növekedésében, lelki otthonunk, A Magvetô
Háza megvalósulásában. Jelen van a hirdetett
igében és az úrvacsorában. Jelen van úgy gyer-
mekeink és fiataljaink csillogó szemében, mint a
gyászolók vagy a betegek vigasztalásában. Jelen
van az ôszinte, szívbôl fakadó és Isten dicsôségét
hirdetô felajánlásokban, adományokban, szol-
gálatokban.

Húsvét ünnepén az ige arra hív bennünket,
hogy tegyünk újra és újra bizonyságot szemé-
lyes tapasztalataink alapján a világnak arról,
hogy Jézus él és itt van közöttünk. 

Kívánom, hogy Húsvét csodája, a feltámadott
Krisztus jelenléte teljesedjen ki ünnepünkön és
egész életünkben! 

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor

Húsvét elôtt… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét elôtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét elôtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét elôtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét elôtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét elôtt… kihamvadott remények. 
Húsvét elôtt… egy nagy "Minden hiába!" 
Bús eltemetkezés az éjszakába. 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
Húsvét után… el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erô, diadal, élet! 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét elôtt élnek. 

TÚRMEZEI ERZSÉBET

HÚSVÉT UTÁN

GYÜLEKEZETÜNK VALAMENNYI TAGJÁNAK ÁLDOTT

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN A PRESBITÉRIUM.
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Máté evangéliuma 25,1-13: „Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szûzhöz,
akik vették a lámpásukat, és kimentek a vôlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig
okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az
okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vôlegény késett,

mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott: Íme, a vôlegény! Jöjjetek
a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így
szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így

válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is, menjetek inkább a kereskedôkhöz, és ve-
gyetek magatoknak! Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vôlegény, és akik készen voltak,

bementek vele a menyegzôre. Azután bezárták az ajtót. Késôbb megérkezett a többi szûz is, és így
szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! ô azonban így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem

ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!“

Pál levele az efézusiakhoz 5,15-17: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas idôt, mert az idôk gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meg-

gondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.“

Ma már a nagyböjt negyedik vasárnapja van,
két hét múlva virágvasárnapot ülünk, és három
hét múlva, Húsvét ünnepén Krisztus feltá-
madásának örömüzenete tölti el a böjtben
felkészült lelkeket. Az 50 napos nagyböjt a hívô,
keresztyén ember lelki felkészülésérôl szól, de
sok minden megzavarhatja ezt a folyamatot.
Például az országgyûlési választások. Az idei év-
ben egy idôszakra esik a nagyböjt a kampánnyal,
amely tele van indulattal, nem egy esetben
hazugságokkal, rágalmazásokkal. Nehéz úgy a
feltámadott Krisztus örömünnepére koncentrál-
ni, hogy közben azon izgulunk, melyik párt fogja
megnyerni az április 8-i választásokat. Az
elmúlt évtizedek tapasztalata megmutatta, hogy
ilyenkor sajnos a politika és a kampány jobban
foglalkoztatja még a keresztyén embereket is,
mint a böjti felkészülés. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy megannyi keresztyén

családban robbannak ki viták, és megannyi
keresztyén barátság bomlik fel a különbözô poli-
tikai nézetek miatt. A böjt és a kampány
egymásnak feszül, amely nehéz helyzetbe hozza
a keresztyén embert.

Tegyük fel most magunknak a kérdést: Ha már
így alakult, hogy egy idôszakra esik a böjt és a
kampány, mi a helyes magatartás, amit a keresz-
tyéneknek követni kellene? Álljunk be a kam-
pányba, félretéve a böjti elcsendesedést, és
küzdjünk családjaink és nemzetünk jövôjéért?
Vagy éppen ellenkezôleg: ne foglalkozzunk a
politikával, ne is hallgassuk a híreket, csak a lelki
felkészülésünkre koncentráljunk? Látszólag nem
fér össze a böjt és a kampány, mert míg az egyik
a lelki felemelkedést szolgálja, addig a másik az
emberi gyarlóságok mélységébe húz le. De Isten
mégis így rendelte, és okkal, mert tanítani
szeretne bennünket. Tanítani egyrészt, hogy a

* Elhangzott 2018. március 11-én Csömörön a Magvetô Házában.

KAMPÁNYBAN 
BÖJTÖLNI 

VAGY BÖJTBEN 
KAMPÁNYOLNI?
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keresztyén ember felelôsséggel tartozik nemzete
sorsa iránt, nem vonhatja ki magát a választá-
sokból. Másrészt pedig arra tanít, hogy ebbôl a
döntésbôl nem hagyhatjuk ki az Urat, azaz a
helyes, Isten akaratában gyökerezô dön-
tésünkhöz szükség van a böjti elcsendesedésre,
a lelki felkészülésre. 

Lássuk meg testvéreim, hogy egy olyan áldott
idôszakban lehetünk most, amikor lélekben
felkészülhetünk arra a sorsfordító döntésre,
amelyet az Úr a mi kezünkbe helyezett április 8-
án. Ahhoz viszont, hogy a böjti felkészülésünk
végén Isten akarata szerint tudjunk majd dön-
tést hozni, a hangsúlyokra figyelnünk kell. Azaz
a lelki felkészülés idôszakát, ezeket a napokat, a
lelki felkészülésre kell fordítanunk, nem pedig a
hiábavaló vitázásra, csatározásokra. „Mindennek
megszabott ideje van…“ (Préd 3,1) – mondja a
Prédikátor, most a lelki elcsendesedés és fel-
készülés ideje van, nemcsak a feltámadás ünne-
pére, nemcsak a nemzetünk jövôjét meghatá-
rozó országgyûlési választásokra, hanem a
végsô idôkre nézve is. 

A mai alapigénken keresztül megváltó
Krisztusunk a személyes felelôsségre helyezi a
hangsúlyt az üdvösségünk beteljesedésével
kapcsolatban. A Tíz szûz példázatával arra
mutat rá, hogy használjuk ki bölcsen ezt a
kegyelmi idôt, a második adventet, amiben most
élhetünk, mert az idôk gonoszak, és nem
tudhatjuk sem a napot, sem az órát, mikor kell
megállnunk az Úr elôtt, hogy számadást adjunk. 

Így kezdôdik a példázat: „Akkor hasonló lesz
a mennyek országa ahhoz a tíz szûzhöz, akik vet-
ték a lámpásukat, és kimentek a vôlegény
fogadására.“ – Jézus egy lakodalomhoz hasonlít-
ja a mennyek országát. Egy ószövetségi képet
(Ézs 54,1-6) használ annak kifejezésére,
ahogyan Isten és a választott nép találkozása
beteljesedik. A menyasszony nem más, mint a
választott nép, a vôlegény pedig maga a teremtô
Atya. A zavart az okozhatja, hogy itt most nem
a menyasszony és a vôlegény találkozásáról van
szó, hanem tíz szûzrôl. Kikre gondol Jézus az ô
személyükben? 

Ahhoz, hogy választ kapjunk erre a kérdésre,
és egyúttal jól értsük a mai példázat üzenetét,
azt kell megvizsgálnunk, hogy mi volt a szerepe

ennek a tíz szûznek. Jézus korában is megvolt
már az a szokás, hogy a vôlegény elment a
menyasszony családjának házához, hogy kikérje
a szülôktôl szerelmét. Ebben a „kikérésben“ volt
szerepük a szüzeknek, ugyanis nekik kellett
elvezetni a vôlegényt a menyasszony házához.
Nem az utat mutatják, hiszen nyilvánvaló, hogy
azt jól ismerte a vôlegény. Különösen, ha Jézusra
gondolunk: ô ne tudná az utat a választott
néphez, mások segítségére szorulna? Nem az
utat mutatják, hanem a jelenlétükkel felismer-
hetôvé teszik a vôlegényt. A menyasszony, aki
várja szerelme megérkezését, a szüzek koszorú-
jában ismeri fel azt a személyt, aki nem egy ide-
gen, nem egy betolakodó, hanem maga a várva
vágyott vôlegény. A szüzek hasonlata azokról
szól tehát, akik által felismerhetô, megismerhetô
Jézus ebben a világban. 

Ez a jézusi példázat a tanítványokról és
magáról az egyházról szól, akik elfogadva Jézus
megváltását ráléptek a krisztusi útra. Rólunk,
akik elköteleztük magunkat Krisztus mellett, és
így képviselôi, követei lettünk a Megváltónak
ebben a világban. 

Jézus azt mondja a tíz szûzrôl, azaz rólunk:
„Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák
ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat,
nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont a
lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban.“ –
Mi a feladatuk a szüzeknek? Biztosítani minden
eszközzel azt, hogy a vôlegény felismerhetô
legyen a menyasszony számára, és ezáltal betel-
jesedjen a találkozásuk. Mivel ôk csak eszközei a
találkozásnak, ezért nagy a felelôsségük. Fel kell
készülniük minden eshetôségre: ha esetleg késik
a vôlegény és már késô este lesz – mint a
példázatban –, akkor is legyen elég olajuk a lám-
pásban, hogy megvilágítsák az arcát, hogy felis-
merhetô legyen a menyasszony számára. 

A balga szüzek nem számoltak a váratlan
eseménnyel, hogy a vôlegény késni fog. Volt ola-
juk a lámpásban, de tartalékról nem gondoskod-
tak. Nem készültek fel minden eshetôségre, nem
vették elég komolyan a feladatukat.

Második adventben járunk, várjuk Krisztus
második, immár végsô megjelenését, hogy betel-
jesítse az ember megváltását. Nem tudjuk,
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mikor jön el ez az idô, de azt tudjuk, hogy min-
den keresztyén, minden tanítvány küldetésben
jár. Jézus feladatot bízott ránk, hogy segítsük az
Isten-keresô embert rátalálni a Megváltó
Krisztusra, az egyedüli útra a mennyei Atyához.
Minden keresztyén ember küldetése ez, és alóla
senki sem kivétel, a kérdés csak az, mennyire
veszem ezt a küldetést komolyan? Fordítok-e
kellô idôt a lelki felkészülésre ahhoz, hogy hû és
igaz képet mutassak? Élô-e a kapcsolatom az
Úrral annyira, hogy más számára is élôvé
tehessem azt? 

Tanulságos az a történet, amelyik egy iszá-
kosmentô misszióban történt Amerikában. Joe-t
mindenki úgy ismerte, mint mocskos piást, akinek
már nincs reménye, nem vár rá más, csak
tengôdés a gettóban. Azonban ahogy megtért, és
elkezdôdött új élete Istennel, minden megválto-
zott. Joe lett a legszeretetteljesebb ember, akit a
misszió munkatársai valaha ismertek. Éjjel-nappal
a missziós ház körül forgolódott, és elvégzett
mindent, amit kellett. Soha semmilyen munka
nem volt túl lealacsonyító Joe számára. Joe szelíd
mosollyal tett meg mindent, amit kértek tôle, és
láthatóan hálás volt a lehetôségért, hogy segíthet.
Számítani lehetett rá, amikor elgyöngült
embereket kellett megetetni, akik az utcáról
tévedtek be a misszióba, és amikor le kellett
vetkôztetni és ágyba dugni azokat, akik arra
képtelenek voltak, annyira kiütötték magukat.

Egyik este, amikor a missziós igazgató esti
evangelizációs üzenetét mondta el a csöndes,
fásult emberek szokásos tömegének, akik le-
csüggesztett fejjel ültek ott, az egyik férfi fel-
nézett, elôrejött, és letérdelt, Istenhez kiáltva,
hogy változtassa meg. A bûnbánó iszákos egyre
azt kiabálta: „Ó, Istenem, tegyél olyanná, mint
Joe! Tegyél olyanná, mint Joe! Tegyél olyanná,
mint Joe! Tegyél olyanná, mint Joe!“ A misszió
igazgatója odahajolt hozzá, és azt mondta:
„Fiam, azt hiszem, inkább azt kellene imádkoz-
nia: „Tegyél olyanná, mint Jézus!“ A férfi zavar-
tan nézett az igazgatóra, és megkérdezte: „ô
olyan, mint Joe?“ (Fején a szöget 2. – Tegyél
olyanná, mint Joe) 

Mindegyikünk életében volt valaki, aki segí-
tett számunkra megismerni Jézus igazi arcát:
egy szülô, egy nagyszülô vagy egy lelkész. Talán
nem is ülnénk most itt az istentiszteleten, ha ez

a találkozás egykor nem történik meg. Most már
mi vagyunk azok, akiknek másokat kell Krisz-
tushoz vezetni. 

A második adventben járunk, ez a készenlét
ideje: várjuk a végsô találkozást, a menyasszony
és a vôlegény végsô egyesülését. Ha komolyan
veszem küldetésemet, akkor – még ha késik is a
vôlegény – lesz elég lelki tartalékom a várako-
záshoz, a küldetésem betöltéséhez. 

Mit kell tennünk ahhoz, hogy a küldetésün-
ket betölthessük? Hogyan tudunk hû tanúi lenni
Krisztusnak, hogy rajtunk keresztül megismerjék
ôt az emberek? A választ maga Jézus adja meg
az alapigénket követô részben: „Akkor így szól a
király a jobb keze felôl állókhoz: Jöjjetek, Atyám
áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll
számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és
ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok,
jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen
voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglá-
togattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hoz-
zám. ...valahányszor megtettétek ezeket akár csak
eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem
tettétek meg.“ (Mt 25,34-40)

Jézus nemcsak példát adott számunkra az
életével, hanem megajándékoz Szentlelkével,
hogy erôforrásunk és vezetônk legyen ezen az
úton. Kegyelmi idôben vagyunk, most még
kérhetjük Megváltónk szabadító kegyelmét,
hogy amik megkötözik lelkünket, amik elvonják
a figyelmünket róla, azoktól megszabadítson.
Most még kérhetjük a Szentlélek erejét, hogy
képesek legyünk megbocsátani a megbocsát-
hatatlant, szeretni a szerethetetlent, képesek
legyünk lemondani a világ utáni sóvárgásainkról.
Most még megtehetjük ezeket, mert a
felkészülés idôszaka van, viszont ne halogassuk,
mert nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát,
mikor kell megállnunk az Úr elôtt, hogy száma-
dást adjunk életünkrôl, küldetésünkrôl. 

Pál szavával zárom: „Jól vigyázzatok tehát,
hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen,
kihasználva az alkalmas idôt, mert az idôk
gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolat-
lanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.“
Ámen.

E.E.G.
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Agapé

AGAPÉ
Mikor e sorokat írom, már a harmadik

vasárnapi istentiszteleten vagyunk túl,
amelyet a saját otthonunkban tarthat-
tunk. Nem tudunk betelni ennek örömév-
el! Közel hat évtized után a csömöri refor-
mátusoknak végre van saját gyülekezeti
háza, parókiája, lelkészi hivatala! Sok min-
dent megváltoztatott ez a tény, például az
istentiszteleteinket már nem kell lerövidí-
teni, hogy biztosan vége legyen mielôtt az
evangélikusok megérkeznek. Március 4.
óta már nem a kivonulással (a gyors távo-
zással) végzôdnek az istentiszteleteink,
hanem végre van kifutása az együttlé-
tünknek: egy agapé (szeretetvendégség)
keretén belül együtt tudunk maradni még
egy rövid ideig, hogy beszélgessünk és
jobban megismerjük egymást. Ez az agapé
áldott lehetôséget ad arra, hogy odafigyel-
jünk egymásra. 

Gyülekezetünk presbitériuma úgy határozott, hogy ezt az egymásra figyelést közösségünkön
kívülre is kiterjeszti, mégpedig úgy, hogy a kávéra és a teára szánt összegeket egy külön, erre a célra
készített perselyben összegyûjtjük egy elôre meghatározott cél érdekében fél éves cikulsokban. Nem
magunknak gyûjtünk tehát, hanem olyan refor-
mátus gyülekezeteknek, misszióknak, intézmé-
nyeknek, ahol tudjuk, jó szolgálatot fog tenni
adományunk.

Elsô alkalommal a jánoshalmi missziói gyü-
lekezet otthonteremtését segítjük a március 18.
és szeptember 2. között összegyülô „kávépénz“-
ekbôl. Ennek kapcsán március 18-ra meghívtuk a
jánoshalmi lelkipásztort, Balogh Róbertet, aki  a
szüleivel, a feleségével és 7 hónapos kislányával,
Blankával, érkezett hozzánk. Istentôl megáldva
hirdette közöttünk az evangélium igéjét, majd
pedig bemutatta a „déli végeken“ folyó reformá-
tus missziót. Nem mindennapi küldetésben jár,
hiszen a zömében cigányok lakta településen, a
kulturális különbségeket áthidalva kell megszólí-
tani a nehéz sorsú Isten keresôket, és átadni szá-
mukra a krisztusi örömhírt. 
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Kedves Testvérek!
A böjti idôszakban sokan sokfélét szoktak

tenni vagy éppen nem megtenni, s a külsôségek-
ben elvégzett lemondásokkal úgy szoktunk
lenni, hogy én már megtettem valamit az
Istenért, s mint aki jól végezte dolgát várom,
hogy most már valami a kifizetési oldalon is
megjelenjen, azaz megkapjam a hôn áhított
jutalmamat Istentôl. Mert így gondolkodik az
ember, hogy ha én adtam valamit akkor kapok is,
s ezzel megpróbáljuk az Istent is a saját magunk

által felállított keretek közé szorítani, mert nem
tudunk másképp gondolkodni.

Én viszont itt, a Dániel könyve alapján azt
mondom: a böjt elsôsorban a gyógyulásnak az
idôszaka! Ugyanis, ha csak „lemondásként“ te-
kintek rá, hogy én 40 napig nem fogok valamit
csinálni, akkor az egésznek az élét a lényegét
veszem el. Hittanosaimtól megkérdeztem, hogy
na, melyik a könnyebb szerintetek, az, hogy nem
fogtok húsvétig annyit telefonozni, vagy az,
hogy mondjuk nem beszéltek vissza a szülôknek

Dán 8,1-14: „Bélsaccar király uralkodásának harmadik évében nekem, Dánielnek látomásom
támadt, az után, amelyet elôször láttam. Azt láttam a látomásban, hogy Súsán várában vagyok,

Élám tartományában. A látomásban az Úlaj csatornánál láttam magamat. Föltekintve láttam, hogy
egy kétszarvú kos áll a csatorna mellett. Mind a két szarv nagy volt, de az egyik nagyobb volt a
másiknál, és a nagyobbik késôbb nôtt ki. Láttam, hogy a kos szarvaival nyugat, észak és dél felé

öklelt. Egy állat sem állhatott meg vele szemben, és nem lehetett megmenekülni tôle. Azt tette, amit
akart, és felfuvalkodott. Majd azt vettem észre, hogy egy kecskebak jön napnyugat felôl az egész föld

fölött, nem is érintve a földet. Ennek a baknak a két szeme közt egy hatalmas szarv volt. Amikor
odaért a kétszarvú koshoz, amelyet a csatorna mellett láttam állni, rárontott teljes erôvel. Láttam,
hogy mikor a koshoz ért, nekivadulva felöklelte a kost, és letörte a két szarvát. A kosnak pedig nem
volt annyi ereje, hogy megálljon vele szemben. A földre terítette, megtaposta, és nem volt, aki a kost

megmenthette volna a hatalmától. A kecskebak azután nagyon nagyra nôtt; de amint elérte hatalmá-
nak csúcsát, letört a nagy szarv, és helyette négy hatalmas szarv nôtt a négy égtáj felé. Azok közül az
egyiken egy kis szarv tûnt elô, és igen nagyra nôtt délen, keleten és az ékes földön. Felnôtt egészen az
ég seregéig, és a földre dobott néhányat ebbôl a seregbôl, a csillagokból, és összetaposta ôket. Még a

sereg vezérével is szembeszállt, elvette tôle a mindennapi áldozatot, és feldúlta szentélyét. Sereget ren-
delt bûnös módon a mindennapi áldozat ellen, és földre terítette az igazságot. Minden tette sikerült.
Azután hallottam, hogy egy szent beszélni kezdett, egy másik szent pedig válaszolt annak, aki ezt
kérdezte: Meddig tart az, amit a mindennapi áldozatról és a szörnyû bûnrôl láttál? Meddig lesz

kiszolgáltatva a szentély, és meddig tiporja azt a sereg? Ezt válaszolta neki: Kétezer-háromszáz este és
reggel; azután a szentély visszanyeri igazi rendeltetését.“

8

Böjti gondolatok

* Balogh Róbert lelkipásztor március 18-i igehirdetése a Magvetô Házában

BÖJT 
A GYÓGYULÁS

IDÔSZAKA
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Böjti gondolatok

és tanároknak, tisztelettel fogtok velük szemben
viselkedni? S némi zavarodott mosolygás után
egyértelmûen azt mondták, hogy az utóbbi a
nehezebb: mert a körülmények könnyebben vál-
toztathatók meg, mint az ember! 

S bizony a körülményeink nem mindig
rózsásak. Most itt nemcsak anyagi, egziszten-
ciális nehézségekre gondolok, mert azt mind-
annyian ismerjük, hanem arra, amikor az ember
sikertelennek érzi akár a hitéletét is. Mert mi
emberi fejünkkel gondolkodva teljesítményori-
entáltan állunk még a keresztyénséghez is:
mintha a Krisztusba vetett hit egy olyan
ugróiskola lenne, ahová egylábon ugrálva kéne
bejutni, s ha a lehetô legügyesebben kerülöm el
azokat a vonalakat, amik a játékból való kiesést
jelentik, akkor a végén én leszek a gyôztes. 

Aztán olybá tûnik, hogy ez a furcsának ható
dánieli prófécia is valami ilyesmirôl beszél: még-
pedig, hogy Isten a belsô és külsô körülmények
ellenére is Isten! Sôt, ugye minden korszaknak
megvannak a maga nagyjai, minden korszellem-
nek a maga bálványai vagy Isten pótlékai. Ezek
ráadásul megdönthetetlennek tûnnek, amikkel
szemben én, ez az icike-picike keresztyén mit
sem tehetek, felesleges is ellene rugódoznom,
mert úgysem változik semmi sem. S a próféta

ezt ismeri fel: egy olyan birodalomnak a végét
látja, ami abban a korban megdönthetetlennek
tûnt. Nagyon egyszerûen, a nagy szarv Nagy
Sándort jelképezi, a négy kicsi pedig azt a négy
birodalom részt, ami Sándor halála után létre-
jött. Amik közül az egyiknek a fennhatósága alá
tartozik Izrael is, s hát finoman szólva sem bánik
velük kesztyûs kézzel. S döbbenet, hogy amikor
ilyen külsô ellenséges környezet veszi körül a
hívô embert, akkor Isten egy belsô változást kér
és vár tôlünk, méghozzá a bálványok ledöntését.
S a bálvány az nem mindig külsô dolog, én azt
gondolom, hogy a belsô, szívbeli bálványaink
még azoknál is erôsebbek. Amit pedig az Úr
Jézus a mai prédikációban s az idei böjtben dön-
tögetni akar bennünk, az a félelmek és a
reménytelenség bálványa. Mert azt tudjuk ugye,
hogy minden bálvány, amit az ember maga fölé
emel. S most tegye fel a kezét az, aki még soha
sem érezte úgy, hogy a félelmei megbénítják,
hogy a reménytelenség, a bizonytalanság felôrli,
s én azt látom a Bibliában, hogy ami az embert
felôrli, amiben az ember tönkremegy, az nem
feltétlenül a hitnek és a Léleknek gyümölcse. 

Azt mi elképzelni nem tudjuk, hogy az ókori
ember számára mit jelenthetett Nagy Sándor,
hogy hogyan tekintettek rá és egy világméretû
birodalomra. Mennyire tûnt legyôzhetetlennek,
megdönthetetlennek, örökkévalónak, akár ô,
akár az utódai. Ráadásul a Dániel könyve mögött
ott húzódik az is, hogy az akkori uralkodó a
földig tiporta és megalázta a zsidó népet, ezeket
az igéket egy megnyomorodott népnek mondja a
próféta. Mert gyógyítani akarja ôket a félelem és
reménytelenség bálványából. Ha van valami, ami
a mi adok-kapok keresztyén felfogásunkból
odaadható az Istennek, akkor azok biztosan a
félelmeink. Mert én azt látom, mert én azt ta-
pasztalom, hogy azok a legféltettebb kincseink,
azokat soha senkinek nem mondjuk el, még
lehet, hogy Isten elôtt is szégyelljük ôket. 

Azt mondtam a prédikáció elején, hogy a böjt
a gyógyulásnak az idôszaka, amikor a legfájóbb
sebeinket adjuk oda az Istennek, hogy
bekötözze azokat. A te életedben mik ezek a
sebek? Mik azok a bántások, félelmek, amikkel
küzdesz, akár éjszaka, egymagadban? Amiket
még soha senkinek sem mondtál el? Tudod e,
hogy ezek nem nagyobbak az élô Istennél? Mert
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a félelem és a bálvány mindaddig az is marad -
sôt, talán a félelmeink a legnagyobb bálvá-
nyaink, amíg megtartod magadnak, amíg magad
fölé helyezed, mert „úgysem tudok ellene sem-
mit sem tenni.“ A mai igénk nehezen érthe-
tôsége, furcsasága mellett is egyetlen dörgedezô
mondattal vígasztal minket: Isten ura a te
félelmeidnek is!

Most azt kérem mindenkitôl, hogy ôszinte és
nyitott szívvel menjünk oda Isten elé imádság-

ban, s mondjuk el neki legrejtettebb bálványa-
inkat, félelmeinket, hogy lelkileg a lehetô
legfelkészültebben érkezzünk meg a húsvét ün-
nepébe, a Feltámadott Jézussal való talál-
kozásra. S ne feledd a mai igeszakasz legfôbb
üzenetét: az élô Isten azoknak is Ura, amelyek a
te bálványaid, melyeket legyôzhetetlennek
hiszel vagy amelyekben esetleg bízol.

Ámen.

Böjti gondolatok
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Országgyûlési választások 2018. – Felhívás

Tisztelt Állampolgárok!

Kérjük, menjenek el szavazni! A Magyarországi Református Egyház
arra buzdítja tagjait és minden jóakaratú magyart, hogy 2018. április 8-
án éljenek választójogukkal és szavazatukkal járuljanak hozzá
Magyarország jövôjének alakításához. A választójog nem volt mindig ter-
mészetes, fontos értéknek tartjuk, hogy demokratikus országban
élhetünk. Örömmel üdvözöljük, hogy külhoni magyarok is élhetnek
választójogukkal.

Kérjük, hogy megfontoltan döntsenek! Ismerjék meg a politikai pártok
és jelöltjeik programját, és vessék össze azokat a keresztyén hitbôl
fakadó értékekkel, valamint a református egyház által képviselt evangéli-
umi tanítással. Ne felejtsék, hogy keresztyén értékeinket a mai
Európában folyamatos támadások érik.

Kérjük, hogy a békességet támogassák! Arra biztatunk, hogy ne támo-
gassanak olyan programot, mely megkérdôjelezi a parlamentáris
demokrácia alapértékeit és társadalmi békétlenséget szít, mert csak így
ôrizhetjük meg mindazt, amit az elmúlt évtizedekben elértünk.

Kérjük, maradjanak józanok! Kérjük, hogy a kampányidôszakban ôriz-
zék meg egyházunk jó rendjét és méltóságát, szem elôtt tartva, hogy a
Magyarországi Református Egyház templomai, iskolái, intézményei ne
váljanak megengedhetetlen hangnemû politikai kampány színtereivé.

Állásfoglalás közéleti kérdésekben: egyházunk tagjai magyar állampol-
gárok, akiknek joguk van kifejezni álláspontjukat a közélet és a politika
területén is. Az egyházunk tanításából fakadó értékeket mindig szabadon
képviseljük – beleértve a kampányidôszakot is –, és adott esetben egy-
házunk állást foglal közéleti kérdésekben is.

Önmérsékletre buzdítunk. Kérjük a politikusokat, hogy a társadalmi
béke megôrzése érdekében kampányukban gyakoroljanak önmérsékletet
és törekedjenek arra, hogy a választási küzdelem a közjó érdekében meg-
fogalmazott politikai programok versengésében dôljön el. Kérjük, ne
gyalázzák a másikat!

A Magyarországi Református Egyház elnöksége nevében:

Dr. Bogárdi Szabó István Dr. Huszár Pál
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a Zsinat világi elnöke
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Lelkipásztori jelentés a 2017. évrôl

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK

A 2017. év egyik meghatározó eseménye – a
lelki növekedés mellett – gyülekezeti otthonunk,
A Magvetô Háza elsô ütemének építése volt.
Fontos hangsúlyozni, hogy a sok figyelmet és
erôt kívánó küldetés Isten dicsôségére történt,
így a lelki növekedésünk részévé vált. Bár a
gyülekezet nagy része nem tudott aktívan részt
vállalni ebben a küldetésben, mégis a háttér
imádságuk nélkülözhetetlen erôforrást jelentett
az építést felügyelô presbitereknek. Isten iránti
hálával mondhatom, hogy közös munkával
jutottunk el az építkezésig, és közös munkával
koordináltuk azt, amelynek áldott ered-
ményeként december 16-án ünnepélyes keretek
között birtokba vehettük otthonunkat. 

A 2017. év kevésbé a növekedés, mint inkább
a megerôsödés éve volt. Úgy vélem, ezért külön
hálásak lehetünk az Úrnak, hiszen az építkezés
miatt megnövekedett a munka és a leterheltség.
A templomlátogatottság és a perselyadomány
átlaga nem változott a megelôzô évhez képest.
A korábbi évektôl eltérôen tavaly 7 fôvel, 263-
ról 256-ra csökkent az egyházfenntartást fizetôk
létszáma. A létszámbeli változás oka, hogy
többen megtértek Urukhoz és vannak olyanok
is, akik elköltöztek. 

Isten iránti hálával idézhetem fel újra a 2017.

évi konfirmációt, mely a lelki megerôsödés szép
bizonyságát adja elénk. Nem a korábban meg-
szokott néhány fôs létszámmal álltak a
bizonyságot tenni akarók Isten színe elôtt. 11
gyermek és 10 felnôtt tett bizonyságot a hitérôl.
Istené legyen ezért a dicsôség!

A konfirmációval kapcsolatban fontos vál-
tozás lépett életbe a 2017. évben. Református
egyházunk többségi gyakorlatával megegyezôen
korábban gyülekezetünkben is a 8. osztályos ta-
nulókat, gyülekezetünk 14 éves fiataljait hívtuk
és vártuk a konfirmációi elôkészítôre. A korosz-
tály kiválasztása évtizedes hagyományokat
követett, melynek egyik fô oka, hogy az álta-
lános iskolát elvégzett diákok máshol folytatják
középiskolai tanulmányaikat, és így kikerülnek a
gyülekezet vérkeringésébôl. Ezt valamennyi
agglomerációs keresztyén felekezet, így mi is
megtapasztaltuk Csömörön. Fontos lenne, hogy
a konfirmáció után is meg tudjuk tartani fiatal-
jainkat, segítve ôket abban, hogy a konfirmáción
tanultakat a mindennapi gyakorlatban is tudják
alkalmazni. Éppen ezért a 2017-2018. tanévtôl
kezdôdôen már nem a 8., hanem a 7. osztá-
lyosokat (13 éveseket) hívjuk és várjuk a konfir-
mációi elôkészítôre. Továbbra is egy év maradt a
felkészítôre, azonban a pünkösdi konfirmációt
követôen, a szeptemberi tanévkezdéssel együtt
heti rendszerességgel tartanadó ifjúsági biblia-
órára hívjuk fiataljainkat.

LELKIPÁSZTORI 
JELENTÉS A 2017. ÉVRÔL 

A 2017. év elején gyülekezeti életünkre vonatkozóan a következô vezérigét helyezte mennyei
Atyánk a szívünkre: „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én
ôbenne.“ (Jn 6,56) Visszatekintve az elmúlt esztendôre bizonyságtételként elmondhatom, hogy
megtapasztaltuk az Úr áldó jelenlétét örömeinkben, küzdelmeinkben, döntéseinkben. A lege-
gyértelmûbb bizonyítéka ennek, hogy végig megtartott bennünket az Úr. Övé legyen a dicsôség
most és mindörökké!

Sok más jelét is láttuk áldó jelenlétének, akár a gyülekezeti otthonteremtésben, akár a hozzánk
újonnan csatlakozó 22 fô személyében. Az alábbiakban gyülekezeti életünk legmeghatározóbb
eseményeire és eredményeire kitérve próbálom vázlatosan számba venni az Úr csodás mûködésének
áldásait. 
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A nagytarcsai szórványunkban az istentisz-
teleti látogatottság a korábbi évhez képest nem
változott, továbbra is 10 fô az átlag. A persely-
adomány átlaga néhány százalékkal csökkent. A
nagytarcsai szórvány gyülekezeti tagnévsora 24
fô. A csömöri gyülekezeti otthon építése talán a
nagytarcsai szórványt érintette a legérzéke-
nyebben. A megnövekedett elfoglaltság és leter-
heltség miatt 2017 szeptemberétôl már nem tu-
dok részt vállalni sem az óvodai, sem az iskolai
hitoktatásban, azokat teljes egészében gyüleke-
zetünk hitoktatója, Deák Bettina végzi. Ugyan-
akkor reményre ad okot, hogy 2018. március 4-
tôl minden vasárnap reggel lesz istentisztelet
Nagytarcsán, amely a misszió fellendülését szol-
gálja. 

Továbbra is fontos külön hangsúlyt fektetni
azok megszólítására, akik, bár
gyülekezetünkhöz tartozónak vallják magukat,
mégsem gyakorolnak aktív hitéletet. A jól bevált
heti rendszeres alkalmaink mellett megpróbáljuk
gyakrabban megszólítani és ezáltal rendszeres
templomba járásra késztetni a családokat
különféle tematikus istentiszteletekkel. Tema-
tikus istentiszteleteink:

- a gyülekezetünkben szolgálatot végzôk
megáldása;

- a házasság hete;
- a nálunk konfirmáltak és a konfirmációi

jubileumot ünneplôk meghívása;
- nônap, anyák napja és gyermeknap alkal-

mából;
- tanévnyitó és tanévzáró alkalmából, melyen

nemcsak a diákok kapnak külön áldást, hanem
gyülekezetünk pedagógusai és óvónôi is;

- nyugdíjas lelkipásztorok vasárnapja alkal-
mából megáldjuk a lelkészcsaládok leszármazot-
tait is (28 fô található gyülekezetünkben);

- halottak napja alkalmából (az özvegyeket
megszólítva);

- évente egyszer meghívjuk istentiszte-
letünkre a gyülekezetünkben keresztelteket.

Ilyen alkalmaink még a kéthavonta tartandó
családi istentiszteletek vagy a sátoros ünnepek
második napján tartandó családi ünnepi isten-
tiszteletek is. A korábbi gyakorlatot folytatva
ezekre az alkalmakra külön meghívást kapnak a

családok, és így nagyobb valószínûséggel részt
is vesznek azokon.

NEHÉZSÉGEK

A nehézségekkel kapcsolatban mindenek elôtt
szeretném felidézni a 2016. évi lelkészi jelentés
idevonatkozó részét. Akkor így írtam errôl: „A
növekedés mellett ugyanakkor látjuk korlátjainkat
is. A legfôbb akadályozó tényezôje a miszszió
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 megterheli a gyülekezeti és
a családi életet egyaránt. A lelkészcsalád kiskorú
gyermekei állandó felügyeletet igényelnek, amely
korlátozza a hétközi alkalmak számának növelését,
illetve megtartását. De ugyanígy akadálya a rend-
szeres családlátogatásoknak, illetve a község életé-
ben való aktívabb részvételnek. Az Úr kegyelmének
köszönhetjük, hogy a nehézségek ellenére idáig is
eljuthattunk. Jó reménységgel vagyunk a tekinteté-
ben, hogy a gyülekezeti otthon elkészültével és a lel-
készcsalád Csömörre történô költözésével ezek a
problémák megoldódnak, és a misszió új lendülettel
folytatódik. Ehhez az Úr segítségét kérjük szünte-
len.“

A 2017. esztendôben e tekintetben nem
történt változás. Mégis, mikor e sorokat írom,
már azzal az örömmel fogalmazok, hogy rövi-
desen, 2018. nyarán véget ér ez az állapot. Az
elkészült szolgálati lakásra megkaptuk a hasz-
nálatba vételi engedélyt, és jöhet a költözés. 

PRESBITERVÁLASZTÁS

A presbiterválasztás elsô és fontos állomása
az volt, amikor gyülekezetünk presbitériumával
2017. márciusában három napot közösen el-
töltve felkészültünk az elôttünk álló események-
re. Az együttlétünk központi témája a 2017.
évben esedékes presbiterválasztás volt. Ennek
keretén belül átbeszéltük a presbiteri tisztség
örömeit és nehézségeit a személyes tapasztala-
tok szerint. Megfogalmaztuk a Szentírás, az egy-
házi törvények és gyülekezeti életünk jellemzôi
alapján a presbiteri tisztségre vonatkozó gyüle-
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kezeti elvárást. 
Az egyházi törvény értelmében a presbiteri

mandátum 6 évre szól, ezért lejártával választá-
sokat kell kiírni minden gyülekezetben. Nálunk
erre 2017. október 29-én került sor. Az isten-
tiszteletet követôen a jelenlévô gyülekezeti
tagok részvételével választói közgyûléssé alakul-
tunk át. 13 presbiterrôl és 3 pótpresbiterrôl,
valamint a gondnok személyérôl kellett szavaz-
nunk. A választás rendben lezajlott, a következô
eredménnyel: Presbiterek: Agárdi Mihály, Boda
Károly, Deák Ferencz, Farkas Ferenc, Irsay
Erzsébet, Lénárt László, Mikecz András, Pintér
Édua, Salamon Károly, Dr. Szennyessy Judit,
Takács Zoltán, Dr. Vass Zoltán, Dr. Várkonyiné
dr. Nagy Emese. Pótpresbiterek: Dömötör Gábor,
Nagy Réka és Németh Károly. A gyülekezet
gondnoka: Deák Ferencz. A választás jogerôre
emelkedését követôen az új presbitérium Isten
és a gyülekezet elôtt fogadalmat tett, hogy
2018. január 1-jével hivatalba léphessen. 

REFORMÁCIÓ 500
JUBILEUMI ALKALMAK 

A reformáció 500. jubileumának évében gyü-
lekezeti közösségünk is kihasználta a lehetôsé-
get, hogy a reformáció máig érvényes üzeneteire
rámutassunk és méltóképpen megemlékezzünk
reformátor eleinkrôl. A reformációi rendezvény-
sorozatunkat október hónapra szerveztük meg.
Minden októberi vasárnapon az istentiszteletek
alkalmával egy-egy reformátori igei felismerés
fogalmazódott meg az adott ige alapján. 

Október 1-8. között az Északpesti Reformá-
tus Egyházmegye vándorkiállítását fogadtuk
Csömörön. A Sinka István Könyvtárban felállí-
tott kiállítást dr. Lányi Gábor egyháztörténész, a
Károli Gáspár Református Egyetem tanára nyi-
totta meg. A kiállítást egy hétig látogathatták az
érdeklôdôk, melynek során a helyi általános
iskola diákjai is eljöhettek szervezett formában. 

Október 6-án Kocsis István: Árva Bethlen
Kata címû monodrámáját láthattuk Kökényessy
Ágnes és Incze Máté színmûvészek
elôadásában. Az elôadást követôen a szerzô,
Kocsis István drámaíró mesélt röviden a mû
megszületésének körülményeirôl. Ugyanezt az

elôadást láthatták december 8-án a nagytarcsai
szórványunkban élô református testvéreink és
más érdeklôdôk. 

Október 21-én gyülekezetünk tagjaival meg-
tekintettük a Magyar Nemzeti Múzeum refor-
máció 500. jubileuma alkalmából szervezett Ige-
Idôk elnevezésû idôszaki kiállítását.

Október 8-án közös hálaadó alkalmat szer-
veztünk az evangélikus és a baptista gyülekeze-
tekkel. Az alkalmon fellépett a katolikus, az
evangélikus és a baptista kórus, valamint Soly-
mári Tímea gitármûvésznô. A délután fôelôadó-
ja prof. dr. Bagdy Emôke volt, aki a Hit-Remény-
Szeretet pszichológiájáról tartott elôadást.

Október 31-én gyülekezetünk tagjaival részt
vettünk a budapesti Papp László Sportarénában
megrendezésre kerülô központi reformációi
ünnepségen, amelyen hallhattuk többek között
Orbán Viktor miniszterelnök, Balogh Zoltán
miniszter és Bogárdi Szabó István püspök ün-
nepi beszédét. A beszédeket gazdag kulturális
programok színesítették.

Október 31-én a reformáció ünnepnapja
alkalmából közös istentiszteletet tartottunk
Eszes Zoltán baptista és Johann Gyula evangé-
likus lelkipásztorokkal. 

December 1-én a Csömörön élô protestáns
gyülekezetek történetét bemutató „Hit által ke-
gyelembôl“ címû könyv bemutatójára került sor.
A jubileumi kiadvány a csömöri önkormányzat
támogatásával jelent meg. A szerkesztôi munkát
Boda Zsuzsanna végezte.

December 16-án a felépült gyülekezeti ottho-
nunk ünnepélyes birtokbavételére került sor. Az
alkalom során leleplezésre került Nagy Éva fes-
tômûvész jubileumi alkotása, valamint elültet-
tük „jubileumi gyümölcsfánkat“. 

HITOKTATÁS

Úgy Csömörön, mint Nagytarcsán a 2017.
évben is végeztünk református hitoktatást a
helyi általános iskolákban illetve óvodákban. A
hitoktatói munkában segítségemre van gyüle-
kezetünk tagja, Deák Bettina végzôs hitoktató.
Hálásak lehetünk az Úrnak, hogy évrôl évre
növekszik a református hittanra jelentkezettek
száma: 2016-ban 149 gyermek, 2017-ben már
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167 gyermeket oktattunk. A misszió szempont-
jából kiemeltnek tekintendô óvodai és az álta-
lános iskola 1. évfolyam hitoktatását még a lelki-
pásztor végzi.

SZERETETSZOLGÁLAT

A 2017. évben összesen 652.000,- Ft pénz-
beli adományt adtunk rászorulóknak. Szeretném
külön kiemelni a kárpátaljai Zápszonyi Refor-
mátus Egyházközség számára meghirdetett ado-
mánygyûjtésünket. Több mázsa tartós élelmisz-
er és rengeteg ajándék mellett 150.000,- Ft
készpénzzel tudtuk segíteni a határon túli test-
véreinket. A nehéz anyagi körülmények között
élô családjainkat a 2017. évben is segítettük
tartós élelmiszer-, ruha- és pénzbeli adomá-
nyokkal. Egyházunk rendje szerint az október
utolsó vasárnapi (22.000,-) perselypénzünket
egy épü-lôfélben lévô templom javára, míg a
diakónia vasárnapi (25.000,-) templomi persely-
pénzünket rászoruló lelkészek és gyülekezetek
megsegítésére fordítottuk.

Szervesen ugyan nem tartozik a szeretetszol-
gálatunkhoz, mégis itt említem, hogy a 2017.
évben gyülekezeti tagunk, Tiszavölgyi Mariann
mint közfoglalkoztatott munkaerô dolgozott
gyülekezetünkben adminisztrátori munkakörben. 

GYÜLEKEZETI OTTHONUNK

Az év nagy eseményeket tartogatott gyüle-
kezetünk számára az otthonteremtés területén.
A Magvetô Háza elsô ütemének kivitelezési
munkálatait 2016 ôszén kezdtük el saját erôbôl
megvalósítani. Az új, 2017. esztendô nem várt

(csak remélt) jó hírrel indult: gyülekezeti
otthonteremtésünk elsô ütemére a magyar kor-
mány 95 millió forint támogatást adott. Isten
iránti hálával folytattuk volna az építkezést, de
mivel kormányzati támogatásról volt szó, le kel-
lett állítani mindent, hogy közbeszerzési eljárás
keretén belül folytatódjanak a munkálatok.
Másfél-két hónapos leállás után a közbeszerzési
eljárás gyôztese, az Uhrinwest Kft. megújult
erôvel folytathatta a már megkezdett munkát.
December 16-án Isten dicsôségére ünnepélyes
keretek között vehettük birtokba a már elkészült
otthonunkat. A 2017. évben a kormányzati 95
millió forintos támogatáson kívül további 6 mil-
lió forint adomány érkezett gyülekezeti otthon-
teremtésünkre. 

A 2017. esztendôben presbitériumunk
felkérte a Magvetô Háza elsô ütemének ter-
vezôit, hogy fogjanak hozzá a második ütem,
azaz a templom terveinek elkészítéséhez is.
Nyár végére elkészültek az engedélyezési tervek,
majd a hatósági engedélyezési eljárás lefoly-
tatása után a tervezô mérnökök hozzáfogtak a
kiviteli tervek elkészítéséhez is. (Zárójelben
jegyzem meg: Isten iránti szüntelen hálával
adhatok hírt jelen beszámoló írása közben, hogy
a magyar kormányzat, amely mindig is támo-
gatólag állt ki a keresztyén és nemzeti értékek
mellett, a templomépítésünket 195 millió forint-
tal segíti, így bátran hozzákezdhetünk a 2018.
évben templomunk kivitelezéséhez is.)

A 2016. évtôl kezdôdôen már nemcsak a
csömöri gyülekezet otthonteremtése van napi-
renden, hanem párhuzamosan a nagytarcsai
szórvány otthonának megteremtése is. Isten
kegyelmébôl hirdethettük meg a nagytarcsai
imaház javára történô céladakozást Nagytarcsa
településén. Terveink szerint egy kisméretû,
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könnyûszerkezetû imaházat valósítanánk meg,
amely saját otthonul szolgálhatna a növekvô és
a misszió tekintetében jelentôs potenciállal ren-
delkezô nagytarcsaiaknak. Az adománygyûjtés a
csömöri otthonteremtéstôl függetlenül történik.
A nyilvános adománygyûjtés második alkalma
volt a december 8-i jótékonysági koncert,

melyen Kocsis István: Árva Bethlen Kata címû
monodrámája került megrendezésre a Refor-
máció 500 jubileuma alkalmából. A nagytarcsai
református imaház javára 2017-ben összesen
265.000,- Ft gyûlt össze. Imádságban hordoz-
zuk továbbra is gyülekezetünk szolgálatát,
gyülekezeti otthonaink megteremtését!

Lelkipásztori jelentés a 2017. évrôl

Csömör, 2018. február 15.

VÉGEZETÜL: MINDENÉRT ISTENÉ LEGYEN A DICSÔSÉG!

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor
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A Magvetô Háza

A CSÖMÖRI REFORMÁTUS
TEMPLOM TERVEI

2018. február végére Berzsák Zoltán építészmérnök és csapata elkészült templomunk részletes
kivteli terveivel, ebbôl mutatunk be most néhány grafikai látványképet. 
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A Magvetô Háza
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A Magvetô Háza

A TEMPLOM BELSÔ ELÔTERE

BELÉPVE A TEMPLOMTÉRBE
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A Magvetô Háza

AZ ÚRASZTALA ÉS A SZÓSZÉK JOBB OLDALRÓL

AZ ÚRASZTALA ÉS A SZÓSZÉK BAL OLDALRÓL
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A Magvetô Háza

A TEMPLOMTÉR AZ EGYIK SAROKBÓL

A SZÓSZÉK FELÔL NÉZVE,
SZEMBEN A KIJÁRATTAL ÉS A KARZATON TALÁLHATÓ ORGONÁVAL
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A Magvetô Háza

LETEKINTÉS A KARZATRÓL

A KARZAT FOLYOSÓJA
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A gárdának a jelszavát
Egész világ hangoztatja:
„A francia gárda meghal,

Hanem magát meg nem adja.“
Nekünk is volt egy jelszavunk.

Lázba jött a honvéd tôle:
Nem volt abban a halálról,

Nem volt abban megadásról,
Egy szó volt csak, hogy: Elôre!

Ezzel hímzé a honleány,
E szóval a honfi-zászlót,

Ezzel ment el az a gyermek,
Akit anyja másnap gyászolt.

De ha maradt még egy fia
S kívánta a haza tôle:

Az egyiket nem siratta,
A másikat odaadta

S ment a gyermek, ment – Elôre!

Csodálatos ifjú sereg,
Mely, nem tudni, hogyan támadt,

Napok szülték s mégis mintha
Szülte volna három század.
Ott rohannak. pusztító tûz.

A fele már ki van dôlve.
Most elnyeli a füstfelleg.

Meghaltak tán? – Nem! ott mennek!
Ott hallatszik, hogy: Elôre!

Mint viharkor a tengernek
Összezúdul minden habja:

Mind ott voltak. Egymás mellett
A fiú és édesapja.

Apa elhullt – és a fiú
Ráborult a vérzô fôre:

Csak egy szót még, édesapám!.
A haldokló fölnézett rá

És azt mondta, hogy: Elôre!

Oh drága kincs, melyet annyi
Sírhalom-föld be nem fedett.

Szó, amely – bár némán – kiált.
Mit elvenni nem lehetett,
Ott van a zúgó erdôkbe -

Beírva az arcredôkbe,
Csontok közé, mik széthulltak.
Mert azok is megmozdulnak,
Ha még egyszer lesz: Elôre! 

Gyülekezeti életünk

AZ 1848-49-ES
SZABADSÁG-

HARC HÔSEIRE
EMLÉKEZTÜNK 
MÁRCIUS 18-ÁN

TÓTH KÁLMÁN

ELÔRE
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Kislánykorom legszebb meséit nagyapámtól
hallottam a Tündérek Kertjérôl. Ez a kert a Nagy-
és Kis Duna ölelésében, egy szigeten található,
ahol Tündér Ilona élt egykor aranyhajú
tündéreivel, hattyúként úszkálva a Dunán.
Vizitündér palotáikban fény és gyönyörûség
uralkodott, aranytól és gyémánttól ragyogott
minden, s a tündérek lába nyomán aranypor
került a folyóba.

ôseim több száz éve ezen a szigeten, a
Csallóközben éltek, így alig vártam, hogy az idei
presbiteri hétvégét szülôföldemen tölthessem el
presbiter testvéreimmel február 16. és 18. kö-
zött, péntektôl vasárnapig. 

Pénteken ebéd után indultunk gondnokunk,
Deák Feri utasaiként Szennyessy Judittal és
Takács Zolival négyesben. A többiek, Irsay Erzsi,
Lénárt Laci, Mikecz Andris és Vass Zoli lelki-
pásztorunk, Esztergály Elôd és presbiter testvé-
rünk, Salamon Karcsi autóival jöttek. Szombat
reggel még hárman, Nagy Emese, Agárdi Misi és
Boda Karcsi csatlakoztak hozzánk. 

A komáromi Duna-hídon léptük át a határt, s
bizony, már szürkületben értünk elsô állomás-
helyünkre, Somorjára, mely város a Csallóköz

nyugati részének a központja. Legrégebbi neve
Szentmária volt, ezen a néven említi Kun László
1287-bôl származó oklevele. Zsigmond király a
14. században szabad királyi várossá tette,
Mátyás király is többször meglátogatta. 

Gyülekezeti életünk

GYÜLEKEZETÜNK
PRESBITERI CSENDES

HÉTVÉGÉJE
NAGYMAD (CSALLÓKÖZ – KUKKÓNIA) – 2018. FEBRUÁR 16-18.

A somorjai templombelsô
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Gyülekezeti életünk

Református temploma egyedi értékû, az egyik
legszebb gótikus templom a Csallóközben.
Katolikus templomként, Mária templomaként
épült az 1230-as években. A reformáció a
lakosok közt a 16. század második felében ter-
jedt el, nagyhírû reformátoraik Huszár Gál és
Bornemissza Péter voltak. A templom tulajdon-
joga hol a katolikus, hol a református egyház
kezében volt, míg 1789-ben a reformátusok
2000 rajnai aranyforintért megvették, s azóta az
övék. 

E templom igen értékes mûemlék. Román-
gótikus stílusban épült, négyhajós. Különösen
értékes a fôhajó 15. századból származó,
gótikus, kôbordás mennyezete. Az 1950-es évek
közepén külsô és belsô restauráláson ment át. A
14 rétegû meszelés alól kiszabadított falfest-
ményei a 13-14. századból valók: a diadalívben
prófétafejek, a változatos díszítésû román
ablakok mellett apostoli alakok, a mennyezeten
a négy evangélista szimbolikus képei, valamint
egy Máriával kapcsolatos képsor láthatóak. 

Mindezeket a somorjai gondnok mesélte el
nekünk. Idôközben teljesen besötétedett, így
kicsit bolyongva, de megtaláltuk vendéglátónk
panzióját. Nagymad település református pol-
gármestere, László Gábor volt a vendéglátónk,
Mikecz Andris ismeretsége révén. 

Kellemes és korszerûen felszerelt apartman-
jaink elfoglalása után bôséges és finom vacsorát
kaptunk, majd az ezt követô beszélgetés során
megismerhettük egy újabb település történetét. 

Nagymad egy ôsrégi, csallóközi kis község,
elsô ismert írásos említése
1254-bôl származik, királyi bir-
tokként. A legenda szerint
Mátyás király vadásztanyája a
falu erdejében volt, ahol gyakran
és szívesen tartózkodott
vitézeivel. Ehhez kapcsolódik az
anekdota, miszerint a helyiek
azzal váltották ki a király
haragját, hogy távollétében
kivágták kedvenc ôrfáját, egy ha-
talmas körtvélyfát, minek követ-
keztében mindenféle „csiribiri“,
rossz embereknek mondta ôket. 

A falu lakossága többnyire

mezôgazdaságból, elsôsorban krump-
litermesztésbôl tartotta fenn magát, a környék-
beli mocsarakból pedig nádat vágtak. Az itt élô
emberek a kálvini reformáció óta református val-
lásúak, hitükben az ellenreformáció sem tudta
megingatni ôket. Református templomuk 1788-
ban épült. A község lakosai – kb. 650 fô – 90%-
ban magyarok, így a gyerekek magyar tanítási
nyelvû óvodába és alapiskolába járhatnak, ápol-
hatják a magyar kultúrát és hagyományokat. 

Elsô napunkat a házi finomságokból – kol-
bász, szalonna, sonka, disznósajt, lekvárok és
egyebek – álló reggelink után rövid áhítat, majd
a szombaton érkezô három testvérünk fogadása
követte. Ezután ültünk neki a „munkánknak“. 

„2010 óta vagyunk missziós gyülekezet. Ideje
van mérleget készíteni, hogy az elmúlt 8 év alatt
hogyan változott közösségünk, mi a pozitív és
negatív hozadéka ennek a 8 évnek?“ – tette fel
lelkipásztorunk a kérdést. 

Sok egyedi és sok hasonló válasz született.
Ezek figyelembe vételével kell presbiterként
élnünk és cselekednünk a jelenlegi 6 éves cik-
lusunkban, különös tekintettel gyülekezeti ott-
hon és templomépítésünk idejére, gyülekezeti
közösségünk megerôsítésére. 

Az elhúzódó munkavégzés miatt csak késôi
ebédet kértünk. Füstölt hússal és kolbásszal
készült babgulyás, krumplis- és töpörtyûs pogá-
csa, habos- kókuszos kakaós kocka került az
asztalra. Hát, mit mondjak? Ezután az ebéd után
nehezen indultunk a helyi református gyüleke-

Munka közben.
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zettel megbeszélt találkozóra, de a séta mind-
annyiunknak jót tett. Szeretettel fogadták
delegációnkat, együtt hallgattuk az igét és éne-
keltük a zsoltárokat a nagymadi testvérekkel. 

Késô délután indultunk át a nagymegyeri
Corvin Mátyás Termálfürdôbe, ahol a város
alpolgármesterének, Mikóczy Dénesnek voltunk
a vendégei. A fürdô termálvizét az 1948-ig a
családunk tulajdonában levô föld rejtette ma-
gában, de csak a jogfosztottá tévô, mindenünket
elbirtokló kitelepítés után került közhaszná-
latúvá, így végre Emese és én is megmártózhat-
tunk a híressé lett gyógyvízben. A 8 medencébôl
mi a párában gomolygó kültérit választottuk, a
levegô 2-3, a víz 37 C fokos volt. Mintegy 2 órás
„lazítás“ után nehezen szedelôzködtünk össze. 

A vacsora – lecsós csirkemáj, sült pecsenye,
krumplipüré, savanyúság – után társasjátékot
terveztünk, de házigazdánk meséit hallgatva ez
elmaradt. Majd éjfél volt,
mire ágyba kerültünk. 

A második nap, vasár-
nap reggelének tiszteletére
fehérbe öltözött minden,
hó borította a tájat. A
meleg reggeli – sült virsli,
tükörtojás –, a forró kávé
és tea felébresztett ben-
nünket. Az imaközösség
után indultunk is, hogy a
10 órakor kezdôdô isten-
tiszteletre Nagymegyerre
érjünk. 

Nagymegyer is ôsi ma-
gyar település, erre utal a

neve is. Már a honfoglalás elôtt a
Koppány nemzetséghez tartozó
fejedelmi Megyer törzs szállás-
területe volt. Lakosai a középkor
óta kiváltságokkal rendelkeztek
/csak a királynak adóztak, országos
vásárokat tarthattak, pallosjoguk
volt és saját, városi kormány-
zatuk/. 

A 16. század végén jelentôs
számú református közösség ala-
kult ki a városban, akik igényt tar-
tottak a meggyengült katolikus kö-

zösség templomára. Törekvéseiket támogatták a
rendi felkelések vezetôi, Bocskai István és
Bethlen Gábor is. Mindketten oltalmukba vették
a vallási egyenjogúságukért küzdô nagymegyeri
reformátusokat, védelmükre kelt 1705-ben II.
Rákóczi Ferenc fejedelem is. Így, átmeneti idôre a
kôtemplom a református istentiszteletek szín-
helye lett. 1713-ban a katolikusok visszakapták
a templomot, sôt, Pápai István református
prédikátort is kiûzték a városból. 

A református közösség csak 1783-ban kapott
lelkésztartásra és torony nélküli templom épí-
tésére jogot, amit 1785 karácsonyán adtak át
rendeltetésének. A tornyot 1801-ben építették
hozzá. 1838-ban készült el a torony órája, mely
a maga korában a legkorszerûbb volt. Harangjait
a 19. század végén Nagyszombatban öntötték. 

A templomban márt várt ránk Szabó András

Gyülekezeti életünk

A kitelepítettek emlékmûvénél.
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esperes úr és felesége, Szabó Valéria lelkész-
asszony. A gyülekezet sajnos egyre öregedô és
egyre fogyó létszámú, de Isten hozzánk szóló
üzenete ezen a vasárnap délelôttön sokunk
szívét átjárta. Rövid beszélgetés és fotózkodás
után elsétáltunk az 1947-48-ban deportáltak és
kitelepítettek közeli emlékmûvéhez, ahová le-
tettük az emlékezés koszorúját és elénekeltük a
magyar himnuszt. 

Igazi vasárnapi ebédet – húsleves, rántott
szelet, sült csirkecomb, áfonyás- vaníliás pohár-
krém – kaptunk búcsúzóul. László Gábor pol-
gármester úr ajándékai – csallóközi pálinka,
bicskák, pólók, könyvek – megköszönése után
már csak a személyes búcsúzkodások és fotóz-
kodások voltak hátra. Vasárnap késô délután
indultunk haza, hagytuk el a Csallóközt. 

Beszámolómból biztosan érzôdik a szemé-
lyes érintettség és kötôdés e tájhoz. Én Nagy-
megyeren születtem, ott éltem nagyszüleimmel
3 éves koromig, a kitelepítésig. A nagymegyeri
református templomban kereszteltek meg, ahol
70 éve nem voltam. Nagyszüleim soha többé
nem tértek vissza a szülôföldre, a csömöri teme-
tôben nyugszanak. 

Szabó András esperes úr megmutatta a nagy-
könyvbe 1945. június 23-án – 3 héttel a
születésem után – beírt keresztelésem adatait.
Sírtam és örültem egyszerre. Hálát adok az
Úrnak, hogy hívô, református családba szüle-
thettem, hogy az ôket ért megpróbáltatások sem
tudták meggyengíteni hitüket, hogy konfirmál-
hattam, és most ôsz fejjel, gyülekezetem és
lelkipásztorom segítségével még egyszer
eljöhettem a nagymegyeri református temploba. 

Hála és köszönet Istennek mindenért! Soli
Deo Glória! 

Pintér Édua
presbiter

Elôttünk álló alkalmak

Házigazdáink, Mikecz András presbiter barátai,
László Gábor, Nagymad polgármestere, és felesége, Szilvia.

Négy fô híján teljes a presbitérium.
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Elôttünk álló alkalmak

Az idei esztendôben július 19-22. 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 az Erdôtelken található Pintér-tanya adja (infor-
máció: http://www.pintertanya.hu/. Cím: 3358 Erdôtelek, Külterület). A szálláshely adta
lehetôségek: kápolna, belsô- és külsô medence, masszázsmedence, salakos teniszpálya, asztal-
itenisz, horgásztó, játszótér, különtermek, saját étterem. 

Három típusú szálláshelyre van lehetôség: 1. ‘B’ épület: túrista-szállás saját fürdôszobás
szobákban 2-3 fô részére. 2. ‘C’ épület: saját fürdôszobás szállodai szobák 2-3 fô részére. 3. ‘D’
épületek: saját fürdôszobás faházak 4 fô részére. 

Jelentkezési határidô: 2018. június 3. Jelentkezni írásos formában a jelentkezési lapon vagy
e-mailben lehet. A szálláshelyek feltöltése jelentkezési sorrendben történik. Elôleg megfizetésére
nincs szükség, a tábor részvételi díját az érkezéskor kell megfizetni a szállásadónak. 

Teljes árú részvételi díj 14 év fölött (4 nap 3 éjszaka teljes ellátással; elsô nap ebéd, utolsó nap
reggeli):

‘B’ épület – Turista szállás (max. 12 szoba, teljes ár): 20.400,- Ft/fô/tábor
‘C’ épület – Szállodai szobák (max. 12 szoba, teljes ár): 24.600,- Ft/fô/tábor
‘D’ épületek – Faház (max. 5 db, teljes ár): 20.400,- Ft/fô/tábor

Kedvezmények a teljes árból: 4 év alatt 100%; 5-13 év között: 50%; Nyugdíjas: 20%.

Szükség esetén gyülekezetünk, korlátozott mértékben, anyagi támogatást tudunk biztosítani a
rászorulók számára. A támogatási igényeket kérjük írásban a lelkipásztor felé nyújtsák be legkésôbb
május 20-ig, hogy presbitériumunk a jelentkezési határidôig a támogatások mértékérôl határozatot
hozhasson. 

Bôvebb felvilágosítás és jelentkezési lap kérhetô Esztergály Elôd Gábor lelkipásztortól személyesen,
vagy az alábbi elérhetôségeken: csomor-nagytarcsa@reformatus.hu; esztergaly.elod@reformatus.hu.

GYÜLEKEZETI
NYÁRI TÁBOR
ELÔZETES TÁJÉKOZTATÓ
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Elôttünk álló alkalmak
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Hírek

EGYHÁZFENNTARTÓI
JÁRULÉK

Gyülekezetünk presbitériuma a 2018. év január 30-i ülésén a 9/2018. számú határozatával
úgy döntött, hogy gyülekezeti otthonunk birtokba vételével megnövekedô kiadásaink miatt az
egyházfenntartói járulék ajánlott mértékét 10.000,- Ft/év összegre emeli. Ez az összeg továb-
bra is csak ajánlás, mindenki a saját anyagi helyzetéhez igazíthatja gyülekezetünk Isten dic-
sôségére végzett szolgálatának támogatását. A presbitérium tisztelettel és szeretettel kéri
gyülekezetünk tagjait, hogy az elôre eltervezett 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. 

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, támo-
gatja a református missziót településünkön, és részt vesz gyülekezetünk mûködési költségeinek
fedezésében! 

IMPRESSZUM
A Magvetô – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti lapja.

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

IGEHIRDETÉSEK
Gyülekezetünk új otthonában, A Magvetô Házában is kézbe veheti az istentiszteletre érkezô

az igehirdetés kinyomtatott példányát (a persely mellett található). Ezzel szeretnénk azt is elérni,
hogy az igehirdetés eljusson azokhoz, akik nem tudtak jelen lenni az istentiszteleten. Figyeljünk
egymásra, és ha látjuk, hogy hiányzik valaki, vigyük el neki az igehirdetést az istentisztelet után. 

Igyekszünk hétrôl hétre frissíteni a honlapunkat (www.csoref.hu), ahol az igehirdetés írott
verziója mellett most már a teljes istentisztelet videófelvétele is megtalálható és letölthetô.
Gyülekezetünk rendelkezik saját youtube-csatornával is, Csömör-Nagytartcsai Református
Missziói Gyülekezet néven, amely a videófelvétel mások számára történô megosztását is lehetôvé
teszi. 

Legyünk az Úrnak áldott eszkö-
zei, juttassuk el az élô ige üzene-
tét olyanokhoz, akik keresik Isten-
nel a kapcsolatot, de még nem
ismerik a Megváltó Krisztust!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

2018. január – március
GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Baksay Gergô (Budapest, 2016. június 16.) Keresztségben részesült: 2018. január 21.

HALOTTAINK:
Szarka Erzsébet sz. Maráczi Erzsébet (Budapest, 1931.03.11. – Budapest,

2018.01.01.)
Szarka István (Budapest, 1936.04.01. – Budapest, 2017.08.04.)
Osváth Sándor (Cegléd, 1945.06.28. – Csömör, 2018.02.10.)

Hírek
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F O N T O S !
CSÖMÖR

2018. március 4-én használatba vettük új gyülekezeti otthonunkat a Magvetô Házát, ezzel
végérvényesen megváltozott gyülekezetünk székhelye, egyúttal a lelkészi hivatal címe, az isten-
tiszteleteink és a hétközi alkalmaink helyszíne.

Új címünk:

2141 CSÖMÖR, EMLÉKMÛ KÖZ 4.

Istentiszteleteinket március 4-tôl szintén az új otthonunkban tartjuk új idôpontban: 10 órai
kezdettel. A gyermek-istentiszteletek is az új idôpontban kezdôdnek. 

A csömöri istentiszteltek új kezdési idôpontja:

MINDEN VASÁRNAP 10 ÓRA

NAGYTARCSA
Nagytarcsai szórványunkban is történtek változások. Március 4-tôl kezdve minden vasárnap

tartunk istentiszteletet 8.30-as kezdéssel az evangélikus templomban.

A nagytarcsai istentisztelet új idôpontja és helyszíne:

MINDEN VASÁRNAP 8.30-KOR

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

Gyülekezetünk internetes levelezési címe is megváltozott. 

E-mail-es új elérhetôségeink:

csomor-nagytarcsa@reformatus.hu
esztergaly.elod@reformatus.hu

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
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