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„Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizár-
nak titeket, sôt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek
tetszô szolgálatot végez; és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát,
sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön ez az óra,
emlékezzetek rá: én megmondtam nektek. Ezeket azért nem mondtam nektek kezdetben,
mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki
sem kérdezi tôlem: Hova mégy? Mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság
tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elme-
gyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek,
elküldöm ôt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ elôtt, hogy mi a bûn, mi az
igazság, és mi az ítélet. A bûn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én
az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ
fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem
tudjátok elviselni; amikor azonban eljön ô, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes
igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az
eljövendô dolgokat is kijelenti nektek. Ô engem fog dicsôíteni, mert az enyémbôl merít,
és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az
enyémbôl merít, és azt jelenti ki nektek.“ (Jn 16,1-15) 

Szent Péter prédikál pünkösdkor, Fra Angelico, 1433
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Jézus az utolsó estét tölti tanítványaival.
Tudja, hogy mi vár rá nagycsütörtökön és nagy-
pénteken, de nem a saját szenvedésével van el-
foglalva. Minden percet kihasznál arra, hogy
bátorítsa tanítványait és megerôsítse a hitüket,
mert ôk nem olyan erôsek, mint ô, és nem akár-
milyen küldetés vár rájuk. Most neki el kell men-
nie, véget ér a földi küldetése, mert bevégezte
azt, amiért jött, de mégsem hagyja egyedül azo-
kat, akik az életüket az ô követésére szentelték. 

Egy új dimenzióba helyezi Mester és tanít-
vány kapcsolatát. Testben már nem lesz velük,
nem érinthetik meg, nem láthatják a szemükkel,
és nem is hallhatják a hangját, viszont Szent-
lelke által ott lesz a gondolataikban, az érzéseik-
ben, a döntéseikben, az igehirdetéseikben.
Elküldi Szentlelkét, a Pártfogót, vagy ahogyan
késôbb fogalmaz, az igazság Lelkét, aki „leleplezi
a világ elôtt, hogy mi a bûn, mi az igazság és mi
az ítélet“. Magyarázatot is hallunk tôle: „A bûn
az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az,
hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok
engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme
megítéltetett.“

Olyan nagyon sokat nem is kell várniuk a
tanítványoknak arra, hogy megbizonyosodjanak
minderrôl. Alig több mint egy hónappal késôbb,
az elsô pünkösd napján átélik a Szentlélek kitöl-
tetésének csodáját, és a saját fülükkel hallhatják,
ahogyan Péter apostolon keresztül a Szentlélek
„leleplezi a világ elôtt, hogy mi a bûn, mi az
igazság és mi az ítélet“. 

A „kôszikla“ apostol szavain keresztül meg-
érthetjük, a bûn az, hogy nem ismerték fel
Jézusban a megígért Messiást, nem hittek
benne, és a bûnösök keze által keresztre szögezték
és megölték. Valójában minden emberi tagadás,
hitetlenség és kételkedés ellenére, Isten betel-
jesítette üdvözítô akaratát, amikor elfogadva
Krisztus áldozatát, és feltámasztva a halálból
felemelte ôt a mennyek országába és a jobbjára
ültette. Az ítélet pedig az, Jóel prófétát idézve,
hogy eljönnek majd azok az idôk, amikor Isten
igazsága minden földi halandó életén számon

lesz kérve, és csak az menekül meg, aki „segít-
ségül hívja az Úr nevét“.

Közel kétezer év telt el az elsô pünkösd óta,
és a Szentlélek nem szûnt meg munkálkodni.
Ami változott, hogy most mi vagyunk az
eszközei, rajtunk keresztül leplezi a világ elôtt,
mi a bûn, mi az igazság és mi az ítélet.
Templomépítés áldott küldetésében járunk, és
miközben az otthonteremtésünk Isten dicsô-
ségét hirdeti, ne felejtsük el, hogy jelként is ma-
gasodik ez az épület ebben a földi világban. Jel,
amely rámutat bûnös emberi valónkra, rámutat
Isten igazságának mindenek felett való gyôzel-
mére és figyelmeztet is egyben, egyszer eljön a
végsô számadás ideje, amikor mindenkinek a
legfôbb Bíró elé kell majd állni. Ez a templom
több mint egy épület, több mint egy lelki ott-
hon, Isten üzenete az emberiség felé. 

Csupán egy épületrôl beszélünk, amely
önmagában örökérvényû üzenetet hordoz, de
tudnunk kell, ez az üzenet csak úgy tud élôvé,
megérthetôvé, befogadhatóvá válni az emberiség
számára, ha mi, a templomos gyülekezet, a
Szentlélek erejével Krisztus hû tanítványai
vagyunk és maradunk. 

Miközben Nyugat-Európában templomokat
zárnak be, vagy éppen rombolnak le, azt az üze-
netet sugallva, hogy ôk már nem akarnak hallani
a bûnrôl, az Isten igazságáról, a végsô ítéletrôl,
nekünk továbbra is küldetésünk ebben a krisz-
tusi küldetésben megmaradni és kitartani. Nem-
csak magunk, hanem gyermekeink és unokáink,
sôt az egész magyar nemzetünk miatt. 

Ahhoz, hogy ez a gyönyörû templom, amely-
nek épülését nap, mint nap nyomon követhet-
jük, betöltse a küldetését, a lelkünk tisztaságára,
az Úrral való élô kapcsolatunkra, a szeretet
betöltésére kell fokozottan figyelnünk, mindarra,
amire Krisztus tanított és példát adott. Ebben
segít a Szentlélek, a Pártfogó, az igazság Lelke,
Akit a világ nem kaphat meg, de mi igen. Csak
kérni kell. 

2

Ünnepi köszöntô

KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!

2019 pünkösd.qxd  2019. 06. 05.  10:28  Page 2



Ünnepi köszöntô

3

Pünkösd ünnepe hálaadásra indít bennünket,
mert felbecsülhetetlen ajándékot kaptunk az
Úrtól a Szentlélek személyében. Ugyanakkor a
hálaadás mellett bûnbánatra is hív az ünnep,
hiszen a Lélek csak ott tud lakozást venni, ahol
bûnbánó és hívô szívet talál. De még valami
másra is tanít pünkösd: kérni. Kérni a Szentlélek
erejét, hogy „nem“-et tudjunk mondani a bûnre,
hogy megismerjük Isten igazságát és fel tudjunk
készülni arra a napra, amikor majd számot kell
adnunk életünkrôl, tetteinkrôl, a szeretet-
parancsolat betöltésérôl. 

Jézus mondja: „…kérjetek, és adatik nektek,
keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik
nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál,
és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az

közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat
kér tôle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki?
Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeit-
eknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad
mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik
tôle.“ (Lk 11,9-13)

A Szentlélek erôsítse meg ezen az ünnepen is
hitünket, hogy áldott eszközök lehessünk az Úr
kezében és betölthessük krisztusi küldetésün-
ket! A 251. dicséret elsô versével kívánok csalá-
dom és a presbitérium nevében áldott ünne-
peket!

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor
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Pünkösd ünnepére
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PÜNKÖSD 
AZ EGYHÁZ
SZÜLETÉS-

NAPJA

„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna ôket, és ezt kérdezték Pétertôl és a
többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és

keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bûneitek bocsánatára, és
megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sôt minda-

zoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más
szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte ôket: Szabaduljatok meg végre ettôl az elfajult
nemzedéktôl! Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon minte-

gy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ôk pedig kitartóan részt vettek az apostoli
tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt

minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hit-
tek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották
mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy

lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta
szívvel részesültek az ételben; dicsérték Istent, és kedvelte ôket az egész nép. Az Úr pedig

napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülôkkel.“
ApCsel 2,37-47

A Jézus Krisztus feltámadását követô 50.
napon üdvtörténelmi jelentôségû eseményt
éltek át a jeruzsálemiek. A mennybe ment Krisz-
tus beteljesítette ígéretét, elküldte a Pártfogót,
az ô Szentlelkét ebbe a világba, hogy azok, akik
Istent keresik, akik elfogadják életükre nézve
megváltását, azok részesülhessenek mennyei
erejébôl. Elôször a tanítványok kapták meg a
Szentlelket. Azt olvassuk, hogy „hatalmas szél-
rohamhoz hasonló zúgás támadt az égbôl,
amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.
Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg elôt-
tük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak minde-
gyikükre.“ (ApCsel 2,2-3) Aztán arról olvasunk,
hogy a Szentlélek erejével a tanítványok kiálltak
az éppen ünnepre érkezô tömeg elé, és Péter
apostol szájából elhangzott a történelem elsô

bizonyságtétele és hitvallása a feltámadott Jézus
Krisztusról. Lukács beszámolójából kiderül,
hogy Péter beszédére mintegy „háromezer lélek“
keresztelkedett meg és csatlakozott a tanítványi
körhöz.

Háromezer ember megtérése egyetlen ige-
hirdetés során jól mutatja, hogy milyen erô bir-
tokába kerül az, aki részesül a Szentlélek ere-
jébôl. A szentíró azonban nemcsak a Szentlélek
erejét kívánta megmutatni ezzel a számmal,
hanem egyúttal arra is rámutat, hogy a három-
ezer lélekkel kezdetét vette a keresztyén egyház
kialakulása. Pünkösd ünnepe éppen ezért a
Szentlélek kitöltetése mellett az egyház szüle-
tésnapja is. Az elsô Pünkösdtôl kezdve megdöb-
bentô dinamizmussal kezd el növekedni a
keresztyénség: missziói területek alakultak, püs-

* Elhangzott 2018. május 21-én, pünkösd vasárnapján a Magvetô házában.
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pökségek szervezôdtek, zsinatok ültek össze.
Pál apostol alig több mint két évtizeddel késôbb
már gyülekezetek tucatjait látogatja, ír hozzájuk
körlevelet. És nemcsak a Földközi-tenger környé-
kén, az akkori Római birodalomban terjed a
krisztusi bizonyságtétel, hanem szerte a világ-
ban. Kétezer év távlatából visszatekintve azt
láthatjuk, hogy a Szentlélektôl kapott mennyei
erô segítségével olyan dinamizmussal terjedt a
keresztyénség, ami példanélküli a világtörténe-
lemben. Az egyház és benne minden gyülekezet,
az Úr Jézus szeretetének megnyilvánulása és
ajándéka az Isten-keresôk számára. A mai
napon, Pünkösd vasárnapján, az egyház szüle-
tésnapján Krisztus egyházának áldásairól tanít
az Élô Ige.

Nem régen azt kérdezték tôlem: „Ugye az
egyházon kívül, otthon is lehet Istennel mély
kapcsolatot ápolni?“. Egy ilyen kérdésben sok
minden benne van: ugyanúgy benne van az
intézményesült egyházzal szembeni elôítélet,
mint elmagányosodó társadalmunk kortünete. A
válasz adja magát: persze, hogy lehet, csak egy
dolgot kell tisztán látni, az Istennel való mély
kapcsolatra az emberi hit és erô önmagában
nagyon kevés. Isten elmélyítheti velünk a kap-
csolatát akár az otthonainkban is, de emberileg,
magunktól mi nem tudunk ehhez hozzátenni.
Akinek a szívében már felébredt a vágy Isten
iránt, az nem várhatja ölbe tett kézzel, hogy ez
a kapcsolat majd valahogyan elmélyül, megerô-
södik. Már csak azért sem, mert ez a bûnnel
szennyezett világ olyan erôvel tôr be még a
legvédettebb családi közösségbe is, hogy köny-
nyen erôtlenné tudja tenni az Isten iránti kezde-
ti elkötelezôdést. Jézus éppen ezért ajándékba
adta számunkra a Szentlélek fundamentumára
épülô egyházát, amely az Istennel való kapcso-
latunk és hitünk elmélyítését segíti elô.

Alapigénkben arról hallhattunk, hogy miután
a háromezer lélek megtért, „kitartóan részt vet-
tek az apostoli tanításban, a közösségben, a
kenyér megtörésében és az imádkozásban.“ –
Jézus ajándékba adta számunkra a Szentlélek
fundamentumára épülô egyházát, hogy alkalmas
helye legyen a tanításnak, a közösségnek, az
úrvacsorának és az imádkozásnak. Apostoli

tanításról beszél elôször a szentíró, és ezzel
kifejezi, hogy nem akármilyen tanítás, nem egy
szektás, emberi bûnös vágyakon alapuló tanítás-
ról van szó. Azoknak az apostoloknak a tanítása
öröklôdik tovább generációról generációra, akik
nemcsak szem- és fültanúi voltak Jézus földi
életének, hanem az elsô Pünkösd alkalmával ré-
szesültek a Szentlélek ajándékában, hogy a
krisztusi bizonyságtételük hiteles és hû legyen. 

A kérdés: tudunk-e otthon részesülni az
apostoli tanításban? A válasz: Bibliát tudunk
otthon is olvasni, de ha egyedül próbálom meg-
fejteni az üzenetét, akkor nincs kontroll, amely
megóvna a félreértésektôl. Az Isten egyháza által
hirdetett apostoli tanítás kiállta az idôk próbáját,
hiteles és hû tanúként segít eligazodni a több
ezer évvel ezelôtt íródott isteni kijelentésben.

Alapigénk alapján az egyház második jellem-
zôje a közösség. Nem akármilyen közösségrôl
van itt szó. Olyan emberek közössége ez, akik
nemcsak keresik az Istennel való élô kapcsola-
tot, hanem Krisztus kegyelmébôl részesültek is
a Szentlélek kegyelmi ajándékában. Egy gyüle-
kezet tagjai testvérei lettek egymásnak Krisz-
tusban, és ez olyan lelki kötôdést jelent egymás
iránt, amely más emberrel, más közösségben
nem tapasztalható meg. A mennyei Atya, aki
kiválasztott és elhívott, egymás hite által formál
bennünket Krisztus képmására. Nem véletlenül
vagyunk egymás mellé rendelve. Nagyon fontos
tanítás ez, mert olyan világban élünk, ahol egyre
kevesebb az értéke az emberi kapcsolatoknak,
különösen, ha az a kapcsolat kellemetlen, eset-
leg feszültséggel terhes. Ha valakivel vitánk
támad, könnyebb megszakítani vele a kapcsola-
tot, mintsem rendezni a nézeteltérést. Az okos-
telefonok világában már elôre látjuk, hogy ki hív
bennünket, és ha valaki olyan, akivel nem aka-
runk beszélni, egyszerûen nem vesszük fel a
telefont, mintha nem lennénk elérhetôek, vagy
nem vettük volna észre. Isten rendel egymás
mellé bennünket nemcsak a családon belül,
hanem a gyülekezeten, Krisztus családján belül
is, hogy formáljon, tanítson, neveljen bennünket
egymás hite által. 

A kérdés: közösség nélkül, mások hittapasz-
talata nélkül képes vagyok-e a helyes irányba
fejlôdni? A válasz: szükségünk van egymásra,

2019 pünkösd.qxd  2019. 06. 05.  10:28  Page 5



6

Pünkösd ünnepére

mert mások hittapasztalata, hibái, a mások által
felmutatott tükör nélkül nem tudunk Krisztus
képmására formálódni.

Az ôsgyülekezet harmadik ismérve, hogy ki-
tartóan részt vettek a kenyér megtörésében. Jé-
zus Krisztus által rendelt sákramentum, szent-
ség az úrvacsora, amely az egyház keretein belül
valósul meg. Jézus ajándéka az egyház, a
gyülekezet, mert a kenyér vételekor átélhetjük a
vele való egyesülés csodáját, a bor vételekor
pedig a mennyei Atya által felkínált új szövetség
megerôsítését. De az úrvacsorának van egy har-
madik nagyon fontos üzenete: az összetartozá-
sunk jele és pecsétje is. 

Összetartozunk, mert egyenlôképpen bûnö-
sök vagyunk és egyenlôképpen szükségünk van
Jézus megváltására. Az úrvacsora mutat rá arra,
hogy a bûneink összekötnek bennünket és a
megváltásunk sem egyéni hitélmény. Ahogyan a
bûnben mindenkinek egyformán része van, úgy
árasztja ki az Úr a kegyelmét Jézusban minden-
kire, aki elfogadja a megváltást. Lehet, hogy vala-
ki több diplomás professzor, más meg csak nyolc
általánost végzett háztartásbeli. Lehet, hogy
valakinek hatalmas háza, új autója van, másnak
még biciklire sem telik. Különbözhetünk egy-
mástól a látható dolgok tekintetében, de Isten
szemében egyformák vagyunk, mert mind-
annyiunknak szüksége van Krisztus megváltásra
és Isten megtartó kegyelmére. 

Jól illusztrálja ezt az a képsorozat, amelyet
az interneten osztottak meg. Az elsô képen egy
hatalmas palota látható, fölé van írva: „egy gaz-
dag ember háza“. A következô képen egy fa
viskó ami fölé azt írták: „egy szegény ember
háza“. A harmadik képen egyszerû sírgödör volt
látható a következô felirattal: „egy gazdag ember
sírgödre“. A negyedik képen pedig ugyanez a
sírgödör, felette a szöveg: „egy szegény ember
sírgödre“. 

A halál, amely a bûn zsoldja, egyformán sújt
le ránk, mert egyformán bûnösök vagyunk, és
ugyan így egyformán szükségünk van Jézus
megváltására. A Krisztussal való egyesülés és az
újszövetség megerôsítésének csodája nem
egyszemélyes jutalom. Jézus sokakért ontotta
vérét, és nem az egyéni érdemekért, hanem

végtelen szeretetébôl és ingyen kegyelmébôl
mindenkiért.

Az Úr ajándéka az egyház, amely minden
emberi gyarlósága ellenére alkalmas eszköze és
helyszíne az apostoli tanításnak, a közösségnek,
az úrvacsora csodája átélésének. A negyedik
ismérve az ôsegyháznak az imádkozás volt. Az
egyház, a gyülekezet egyik legfontosabb feladata
imádkozni. Nemcsak a lelkésznek, hanem min-
den egyes gyülekezeti tagnak. Nem lehet elég-
szer hangsúlyozni az ima jelentôségét, újra és
újra fel kell hívni rá a figyelmet, mert újra és újra
szembesülünk azzal, hogy mennyire erôtlenek és
gyarlóak is vagyunk, és hogy milyen nagy szük-
ségünk is van a mennyei erôre. Ha nem hívjuk
segítségül Istent, akkor már rég elbuktunk volna
ebben a küzdelmes földi életben.

Az alapigénkben, az Apostolok cselekede-
teinek az elején még arról olvasunk, hogy „min-
dennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel
voltak a templomban, és amikor házanként meg-
törték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel
részesültek az ételben; dicsérték Istent, és ked-
velte ôket az egész nép“. Aztán az újszövetség
egy másik könyvében már arról olvasunk, hogy
alig néhány év múlva tévtanítás fertôzte meg a
korinthusi gyülekezet hitéletét, pártoskodás és
paráznaság ütötte fel a fejét. Hiába az apostoli
tanítás, hiába a közösség ereje, még az úrvacso-
ra is hiábavaló, ha nincs minden nap élô kapcso-
latunk az Úrral. 

Az imádság az Istennel való élô kapcsolat
legfontosabb eszköze. Aki napjában többször
imádkozik vagy mondjuk úgy, aki imádságos lé-
lekkel éli az életét, az alkalmassá válik arra, hogy
a Szentlélek által élô kapcsolata legyen vele.
Ugyanakkor még az imádkozásban is meg
tudunk erôtlenedni, és éppen ezért ajándék az
Úrtól az egyház, a gyülekezeti közösség, mert a
közös ima akkor is mûködik, amikor az egyéni
ima kiüresedik és erôtlenné válik. A közös imád-
ságnak megtartó ereje van, de nemcsak azért,
mert sok hívô ember közösen mondja, hanem
fôképpen azért is, mert a mennyben van egy
közbenjárónk, Jézus Krisztus, aki meghallgatja
könyörgéseinket, és közvetíti az Atya felé.

Aki az egyházon kívül, otthon szeretné
gyakorolni a hitét, az elég hamar szembesülni
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fog erôtlenségével. És ha egyedül van, akkor ki
fog imádkozni érte, akkor, amikor neki már nincs
hozzá lelki ereje? 

Szeret bennünket a mennyei Atya, aminek
legfôbb bizonyítéka, hogy egyszülött Fiát, Jézus
Krisztust adta érettünk, hogy ne vesszünk el,
hanem örök életünk legyen. Krisztus szereteté-

nek megnyilvánulása az egyház is, amelyben
Szentlelke által munkálkodik a mi lelki épülé-
sünkre, hitünk megerôsítésére. Pünkösd ünne-
pén hálatelt szívvel köszönjük meg neki ezt az
ajándékot, és kérjük Szentlelkének erejét, hogy
áldott tagjai lehessünk az ô egyházának. Ámen.

Esztergály Elôd Gábor

Szent Lélek szállj alá:
erô, kincs, égi fény...
A világ oly gazdag,
és mégis oly szegény!
Hatalmasoknak, kik
vezetik a népet,
s fegyver van kezükben,
adj nagy bölcsességet.
Ûzz el szívekbôl
vad haragot, sértést,
népek s egyesek közt
teremts egyetértést.
Annyi még az önzés,
a gyûlölet: – vedd el!
tölts be minden szívet
emberszeretettel.
Krisztus indulatját
vidd a földre szerte,
Te uralkodj bennünk
békességnek Lelke.
Élni vágyunk, mégis
veszni készül minden,
mentsd meg a világot
Szentlélek Úr Isten!

BÓDÁS JÁNOS

SZENTLÉLEK,

SZÁLLJ ALÁ!
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Pünkösd ünnepén hálaadással állhatunk meg Teremtô Istenünk elôtt, mert
Jézus Krisztus hû volt ígéretéhez, és elküldte az ô Szentlelkét, aki azóta is
jelen van a világban, az egyházában, és azok szívében, akik életüket
követésének szentelték.

Olyan világban élünk, ahol a mindennapi gondjaink, terheink és feladataink
elfordítják a tekintetünket az evangélium igazságairól. Olyan idôket élünk,
amikor a félelem, az elégedetlenség és az önsajnálat vált az ember természetes
magatartásává. Annyi minden kap helyet az emberi szívekben, hogy Krisztus
ígéretei immár kiszorultak onnan, templomba zárt ígéretekké lettek. Vajon ez
az állapot nem azt jelzi-e, hogy ma is Pártfogóra van szükségünk? Milyen nagy
az a szeretet, amelyet Krisztus tanúsított, és tanúsít ma is az övéi iránt,
amikor látja a gyengeségeinket, erôtlenségeinket, hiányosságainkat, félelmein-
ket, és úgy dönt, hogy elküldi az ô Lelkét, hogy legyen az embernek Pártfogója,
aki elômozdítja, segíti, tanácsolja az életünket. Aki nem a bûneinkben áll mel-
lénk, hanem kivezet azokból. Nem az istentelen életet teszi kényelmessé,
hanem istenfélelemre tanít. Nem tehermentesíti az életet, hanem megtanít
terheket hordozni. Olyan dolgok ezek, amelyekre egyedül képtelenek vagyunk,
de a Lélek képessé tesz rá bennünket.

Keresztyén Testvéreink! Jézus Krisztus szeretetének különlegessége abban
van, hogy ô azt adja, amire szükségünk van. Milyen jó lenne felismerni, hogy
mindnyájunknak szüksége van a Pártfogó Lélekre, aki nélkül képtelenek
vagyunk minden olyan cselekedetre, magatartásra, ami azt bizonyítaná, hogy
keresztyének vagyunk. A Pártfogó Lélek ajándék, s ennek az ajándéknak akkor
lehetünk részesei, ha szeretjük Krisztust és megtartjuk a parancsolatait. Jézus
egy olyan szeretetközösségre hív, amiben megtapasztalhatjuk azokat a men-
nyei ajándékokat, amelyek semmilyen más módon nem lehetnek a mieink, csak
az ô Lelke által.

PÜNKÖSDI KÖRLEVÉL A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

MINDEN GYÜLEKEZETE ÉS INTÉZMÉNYE SZÁMÁRA

„HA SZERETTEK ENGEM, MEGTARTJÁTOK AZ ÉN PARANCSO-
LATAIMAT, ÉN PEDIG KÉRNI FOGOM AZ ATYÁT, ÉS MÁSIK

PÁRTFOGÓT AD NEKTEK, HOGY VELETEK LEGYEN MINDÖRÖKKÉ:
AZ IGAZSÁG LELKÉT, AKIT A VILÁG NEM FOGADHAT BE, MERT

NEM LÁTJA ÔT, NEM IS ISMERI; TI AZONBAN ISMERITEK ÔT,
MERT NÁLATOK LAKIK, SÔT BENNETEK LESZ.“ (JN 14,15-17)

SZERETETT TESTVÉREINK 
A KRISZTUS JÉZUSBAN!

2019 pünkösd.qxd  2019. 06. 05.  10:28  Page 8



Pünkösdi körlevél

9

Kérjük mindnyájan egy szívvel az Urat, hogy az ô Lelke töltse be az ô népét,
egyházát, benne a Magyar Református Egyházat, és minden olyan közösséget
a Kárpát-medencében és az egész világon, akik egyek Jézus Krisztusban.
Pünkösd ünnepén imádkozzunk együtt azért, hogy gyülekezeteink Isten
országa jeleiként legyenek a világban, hiteles Krisztus-követéssel betöltve
küldetésünket. Imádkozzunk szolgálatainkért azok között, akik a társadalom
perifériájára szorultak, a szenvedôkért, a betegekért, a jövevényekért és azo-
kért, akiket a hitükért üldöznek. Imádkozzunk e világ és benne a Kárpát-me-
dence békességéért és azokért, akik ôrállói felelôsséget hordoznak az egyház-
ban és a világban. 

Erôsödjünk meg együtt a hitünkben, hogy a Pártfogó velünk van a világ
végezetéig!

2019 pünkösdjén 
Testvéri szeretettel:
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3. BERUHÁZÁS FORRÁSAI

SAJÁT FORRÁS – KÖZADAKOZÁS

Harmadik témánkhoz érkeztünk: a beruházás
forrásaihoz, a saját és a külsô forrás témájához. 

Fontos téma, és talán nem gondolnánk, hogy
a Szentírásban erre nézve is találhatunk útmu-
tatást. Elöljáróban annyit megjegyeznék, hogy
Isten eszközei vagyunk, Aki feladatokat bíz ránk,
és ezekhez a feladatokhoz nemcsak tehetséget
és lehetôséget, hanem anyagi forrásokat is biz-
tosít. 

A beruházás forrásai témában talán leghitele-
sebben a saját gyülekezeti otthonunk és templo-
munk kapcsán tudok beszélni. 2010-ben a
kistarcsai szórványként nyilvántartott csömöri
református gyülekezet önálló missziói gyüle-
kezetté vált. A gyülekezet tulajdonában csupán

egy üres telek volt, amelyen építési törmelékeket
tartott a községgondnokság. Az evangélikus
templomban tartottuk az alkalmainkat. Ekkor 5
millió forint megtakarítása volt a közösségnek,
amit a leendô gyülekezeti otthon számára gyûj-
tött. Nem tûnik soknak, de ha belegondolunk,
hogy alig harmincan jártak templomba, akkor
már érezhetô a személyes áldozat mértéke. 

2016-ban kezdtünk hozzá a gyülekezeti
otthonunk elsô üteméhez, addigra ugyanis – 6
év alatt – megnégyszerezôdött a gyülekezet
megtakarítása. Példaértékû az az odaszánás,
amellyel a gyülekezet egy emberként állt az
otthonteremtés mögé. Élôvé vált számunkra az
ige és megélhettük, hogy a jókedvû adakozót
szereti és megáldja az Isten. Bár messze nem
rendelkeztünk a szükséges anyagi forrásokkal,

BERUHÁZÁSI SZEMLÉLET A
BIBLIÁBAN 

2. RÉSZ

ESZTERGÁLY ELÔD GÁBOR

* Elhangzott 2019. február 23-án a III. Budapesti Református Mérnöktalálkozó alkalmából. Az elsô részt A Magvetô 2019/1.
számában közöltük. Fényképeket készítette: Takács Zoltán.

Isten „alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban
jó cselekedetekre teremtett, amelyeket elôre elkészített
Isten, hogy azok szerint éljünk.“ (Ef 2,10)
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mégis bele mertünk vágni az építkezésbe, mert
éreztük az Úr vezetését. Éreztük, hogy eljött az
idô, most kell lépni. 

Amikor saját forrásról beszélünk, akkor leg-
elôször tudatosítani kell magunkban, hogy min-
dent az Úrtól kaptunk. Tôle kapjuk a tehet-
ségünket, a lehetôségeinket, a munkánkat, min-
dent, ami a megélhetésünkhöz szükséges. Dávid
király, amikor meghirdeti a jeruzsálemi templom
javára az adakozást, azt mondja az Úrnak:
„Bizony, tôled van mindez, és csak azt adtuk
neked, amit a te kezedbôl kaptunk!“ (1Krón
29,14)

A pénz Istentôl kapott eszköz a kezünkben.
Nem azért adja az Úr, hogy eltékozoljuk, mint a
tékozló fiú. Nem is azért, hogy a gazdagsá-
gunkkal hivalkodjunk az emberek elôtt, mint a
bolond gazdag. És végképpen nem azért, hogy
ücsörögjünk rajta, mint a rest szolga, aki elásta
a rábízott talentumot.

Keresztyénségünk jele, hogy Isten akarata
szerint használjuk a ránk bízott eszközöket, és
így a pénzt is. Nemcsak a saját magunk vagy a
családunk érdekében, hanem szélesebb körben
is. Pál apostol mondja: „ahogyan mindenben
bôvelkedtek: hitben és igében, ismeretben és min-
den buzgóságban, és a tôlünk rátok áradó
szeretetben, úgy az adakozásban is legyetek
bôkezûek.“ (2Kor 8,7)

Folytatom a csömöri történetet. 2016-ban

elkezdtük minimális tôkével az építkezést.
Annyi pénzünk volt, hogy az alapokat lefek-
tessük, és esetleg a szerkezetkész állapotot elér-
jük. Természetesen a presbitériumot foglalkoz-

tatta a kérdés, hogyan tudnánk további forráso-
kat szerezni? Felvetôdött a hitel-felvétel kérdése
is. Egyházi törvényünk – helyesen – nagyon szi-
gorúan kezeli ezt a kérdést, szinte teret sem
engedve a gyülekezetek eladósodásának. 

A beruházások esetében a hitelfelvétel vi-
szont nagyon is megszokott külsô forrásként je-
lenik meg. A Biblia oldaláról nézve nem találunk
útmutatást e tekintetben, hiszen a mai értelem-
ben vett hitelezés a középkorban alakult ki. 

Hitelekrôl nem, de kölcsönökrôl olvashatunk
a Szentírásban, amely útmutatás lehet szá-
munkra. A kölcsön az irgalmasság gyakorlásával
áll kapcsolatban. Mózes 5. könyvében azt olvas-
suk: „…ne légy keményszívû és szûkmarkú az
elszegényedett testvéreddel szemben, hanem légy
hozzá bôkezû, és adj neki szívesen kölcsönt, amen-
nyire szüksége van, és amiben szükséget szenved.“
(5Móz 15,7-8) Mózes 2. könyvében kiegészül ez
azzal, hogy a választott nép tagjai egymástól ne
követeljenek kamatot. Az Újszövetségben nincs
ehhez képest változás. Jézusnál ugyanez az üze-
net fogalmazódik meg: „Aki kér tôled, annak adj,
és ne fordulj el a kölcsönt kérôtôl!“ (MT 5,42)

Biblikus szemlélettel annyit mégis megfogal-
mazhatunk a hitelekkel kapcsolatban, hogy Is-
tentôl kell a vezetést elkérni, mielôtt belevág az
ember egy hitelfelvételbe. A hitel mögött mindig
megtalálható egyfajta emberi vágy, amelyik tö-
rekszik a többre, a szebbre, az újabbra, és ez
akár eltompíthatja az ítélôképességet. Tiszta
látásra van szükség, ezt pedig csak az Úr tudja
megadni.

Visszatérve csömöri történetünkhöz, azon
tanakodtunk tehát a presbitériummal, milyen
plusz forrásokat tudnánk szerezni, hogy ne
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álljon le a megkezdett építkezés. És akkor jött az
örömhír, a magyar kormányzat templomépítési
támogatásából mi is részesülünk. Olyan mérté-
kû támogatást kaptunk, amellyel nemcsak be
tudtuk fejezni a megkezdett elsô ütemet, hanem
a második ütem, a templom kivitelezésére is jut
belôle.

Egy világi beruházás esetében nem kérdés,
hogy ha nyer egy pályázaton vagy támogatást
kap a kormányzattól, akkor azt örömmel elfo-
gadja. Az egyház szempontjából azonban felvet
bizonyos kérdéseket egy ilyen külsô forrás:
például azt, hogy a több milliárdos állami támo-
gatás nem kényszeríti-e a Magyarországi Refor-
mátus Egyházat arra, hogy a kormányzó politikai
erô eszközévé, bábjává váljon? 

A magyarországi egyházak speciális helyzet-
ben vannak, mert jogilag is alátámaszthatják az
állami támogatások elfogadásának intézményét.
A kommunizmus idején az egyházi ingatlan
vagyon jelentôs részét elvették és államosítot-
ták. Évtizedeken keresztül az állam használta a
maga céljaira ezeket az ingatlanokat. A rend-
szerváltást követôen egy részét – nem mindet –
ugyan visszakapták, de azok szinte kivétel nél-
kül lepusztult, gépészetileg elhasználódott
állapotban voltak, az egyházra hárultak a felújí-
tási és korszerûsítési költségek. Tulajdonképpen
egyfajta adósságtörlesztésként is fel lehet fogni
a mostani beruházási támogatásokat, ezért
nincs okunk azokat visszautasítani. 

Erkölcsi oldalról vizsgálva a kérdést azt lát-
juk, hogy amíg a kormányzat az egyháztól nem
kér ellenszolgáltatást, vagy nem kényszeríti hit-
vallásai megtagadására – akár úgy, hogy a támo-
gatásokért cserébe a lelkészek a kormányt éltetô
és támogató propagandát hirdessenek –, addig
megint csak nincs okunk visszautasítani a fel-
kínált összegeket. 

Mindezek mellett a Biblia is tanít ebben a
kérdésben bennünket. 

Ezsdrás próféta könyvében olvashatjuk, hogy
a babiloni fogságból, Círus perzsa király engedé-
lyével hazatérô zsidók rövid idôn belül hozzá-
foghattak a Nebukadneccár által lerombolt tem-
plom újjáépítéséhez. Ez az újjáépítés nem ment
zökkenômentesen: elôször Júda ellenségei aka-

dályozták az építkezést, majd a tartományi hely-
tartó. Az új király, Dárius, parancsot adott, hogy
keressék elô a levéltárból a templom újjáépí-
tésére vonatkozó királyi rendeletet. Ebbôl a ren-
deletbôl kiderült, hogy egykor Círus, Perzsia ki-
rálya nemcsak engedélyt adott a templomépí-
tésre, hanem parancsban elrendelte, hogy a költ-
ségeket a királyi palota fedezze: „Círus király
uralkodásának elsô évében parancsot adott Círus
király Isten jeruzsálemi házára nézve: Építsék fel
azt a templomot, legyen olyan hely, ahol áldoza-
tokat mutatnak be! ...A költségeket a királyi
palota fedezze!“ (Ezsd 6,3-4) Dárius követi elôd-
je példáját, és nemcsak engedélyt ad az újjá-
építés folytatásához, hanem a királyi jövedelem-
bôl anyagilag is támogatja az építkezést: „a
király jövedelmébôl, a Folyamon túli adóból pon-
tosan adják meg a költségeket ezeknek a férfiak-
nak, hogy ne legyen fennakadás.“ (Ezsd 6,8)

Mindez azt jelenti, hogy a jeruzsálemi szent
templom újjáépítése nemcsak a zsidók adomá-
nyaiból valósult meg, hanem döntô többséggel
az uralkodó idegen vallást és kultúrát képviselô
hatalom támogatásával. 

Az újszövetségben is találunk példát: egy ka-
pernaumi százados a zsidók vénei által kéri
Jézust, hogy gyógyítsa meg beteg szolgáját. A
küldöttek azzal bíztatták Jézust: „Méltó arra,
hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ô
építtette a zsinagógát is nekünk.“ (Lk 7,5) – Me-
gint csak azt láthatjuk, hogy az idegen és elnyo-
mó – jelen esetben a római – hatalom egyik
századosa építtette a zsinagógát. 

Mindezek alapján a lényeg: az Úr bárkit fel
tud használni szent ügyének érdekében, legyen
szó Dárius királyról, a római századosról vagy
jelen esetben az Orbán-kormányról. Amikor
templomépítésrôl beszélünk, meg kell látnunk,
hogy Isten egyik legszentebb ügyérôl van szó,
amelyet az Úr áldásával kísér. És ha az Úr akara-
ta szerint történnek a dolgok, akkor az nem
befolyásolja a templom tisztaságát, ott az Úr
áldása uralkodik. 

Csömörön az elsô ütemben épített gyülekezeti
házat egy évvel ezelôtt birtokba vehettük. Jelen
pillanatban is folytatódik az építkezés a templom
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kivitelezésével. Hálásak lehetünk az Úrnak, hogy
gyülekezetünk áldozatkészségét kiegészítette
más forrásokkal. Természetesen nem dôlhetünk
hátra elégedetten, mint akiknek már semmi dol-
guk nincsen. Továbbra is Isten eszközeként
sáfárkodunk a ránk bízott vagyonnal. 

4. A BERUHÁZÁS EREDMÉNYESSÉGE

Végezetül a 4. ponthoz érkeztünk, az ered-
ményesség kérdéséhez, amely a legtöbb beru-
házás számára központi kérdés. Az eredmé-
nyesség vizsgálata tulajdonképpen egy vissza-
csatolást jelent, hogy jó irányba haladunk-e, és
a munkánkat jól vagy rosszul végezzük. Az ered-
ményesség nemcsak szubjektív, hanem objektív
tényezôkön is múlik, éppen ezért a vizsgálatát
sem lehet egyféleképpen elvégezni. Vannak, akik
azt mondják, hogy az eredményesség egy
könyvelési fogalom (Huszti – 1996), amely az
árbevétel és a ráfordítás különbségeként áll elô.
Ha a különbségük pozitív, akkor nyereségrôl, ha
negatív, akkor veszteségrôl van szó. Képlet:
Eredmény = Árbevétel – Ráfordítás. Vannak,
akik azt mondják, hogy az eredményességet az
elért eredményeknek a kitûzött célokhoz való
viszonyában lehet mérni (Kökényesi és
Andriska, 2002). Képletben: Eredményesség =
Eredmények / Célok. Vannak olyanok is, akik azt
mondják, hogy az eredményességet 3 mutatóval
kell kifejezi (Erdei – 1976): 1. Termelékenység 2.
Hatékonyság 3. Jövedelmezôség. 

Lehetne még sorolni a különféle definíciókat,
de a lényeg már most is látható: nincs egységes
módszer. Az eredményességet megannyi oldal-
ról lehet vizsgálni, szemlélni.

A Bibliában nem találunk az eredményesség-
rôl konkrét definíciót, viszont szemléletmódot
igen arra nézve, hogy mit kezdjünk a sikerrel és
mit kezdjünk a kudarccal.

Szoktuk mondani, hogy „ember tervez, Isten
végez“. Mivel nem látunk a jövôbe, nem tudjuk
elôre megmondani, milyen lesz a végeredmény,
és milyen lesz az odavezetô út. Alaptételként
megfogalmazhatjuk: el kell fogadni, hogy Isten
kegyelmén múlik az eredményességünk. 

Általánosságban egy közlekedési lámpához
lehetne a legjobban hasonlítani mindezt: 1.
meghozunk egy döntést, és lehet, hogy piros
lámpát kapunk Istentôl, mert ô nem úgy gondol-
ja. Más az akarata abban a kérdésben. 2. Az is
lehet, hogy sárga lesz a lámpa színe, azaz tel-
jesülni fog, de nem akkor, amikor én akarom.
Még nem most, mert nem jött el az ideje. Egy-
szerûen várni kell. 3. Ám az is lehet, hogy zöld
utat kapunk Istentôl, várni sem kell, és minden
olajozottan mûködik, garantált a siker.

Konkrét tanítást is találunk a Bibliában, arról,
hogy mi számít eredménynek. Lukács evangéli-
umában olvassuk, hogy Jézus kiküld maga elôtt
72 tanítványt azokra a településekre, amelyekre
majd maga is el fog látogatni. „Így szólt hozzájuk:
…Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bá-
rányokat a farkasok közé. (…) Gyógyítsátok az
ott lévô betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített
hozzátok az Isten országa.“ Lk 10,1-20 Amikor
visszatér a 72 tanítvány, örömmel újságolják Jé-
zusnak: „Uram, a te nevedre még az ördögök is
engedelmeskednek nekünk! ô pedig ezt mondta ne-
kik: Láttam a Sátánt villámként leesni az égbôl.
Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skor-
piókon tapodjatok, és az ellenség minden erején;
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Tanulmány

és semmi nem árthat nektek. De ne annak örül-
jetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, in-
kább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva
a mennyben.“

A tanítványok örömmel tesznek bizonyságot
küldetésük eredményeirôl, Jézus ezzel szemben
nem a küldetés eredményére helyezi a hangsúlyt
– arról csak annyit mond: „Láttam a Sátánt vil-
lámként leesni az égbôl“ –, hanem arra, hogy a
tanítványok neve fel van írva a mennyben. Ami
azt jelenti, hogy ôk már részesültek a megváltás-
ban, és így Isten fiai lehetnek, helyük van a men-
nyek országában. 

Amikor egy beruházás kapcsán az ered-
ményesség kérdése vetôdik fel, akkor elôször is
ne számolgassunk, ne mérlegeljünk, hanem az
„odafennvalókra“ figyeljünk. Fordítsuk szívünk
antennáit a menny felé, ahol az Atya Isten van,
és a jobbján Jézus. Akkor tudjuk helyesen betöl-
teni küldetésünket, akkor tudunk Isten akarata
szerinti döntéseket hozni, akkor leszünk ered-
ményesek, ha elôbb részesülünk a Szentlélek
áldásában.

Az eredményesség vizsgálata tehát a lélek
vizsgálatával kezdôdik, és mielôtt számolgat-
nánk a százalékokat, a profitot, azokra a kér-
désekre kell választ adnunk, hogy végig figyel-
tünk-e az Úrra? Engedtük-e, hogy ô vezessen a

döntéseinkben? Krisztus tanítványaihoz méltó
módon viselkedtünk, dolgoztunk, bántunk em-
bertársainkkal? Megôriztük-e a szeretet és a
békesség egységét? 

Lehetek sikeres üzletember, rendelkezhetnék
a legnagyobb tervezôirodával az országban,
büszkélkedhetem azzal, hogy sorban állnak a
megrendelések az íróasztalomon, de ha az Is-
tennel való kapcsolatom nincs rendben, akkor
mindez hiábavalóság. Olyan kincsek, amelyeket
megesz a rozsda vagy a moly, és a tolvaj bár-
mikor ellophat. 

Azt mondja Jézus: „gyûjtsetek magatoknak
kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a
rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem
törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed
van, ott lesz a te szíved is.“ (Mt 6,20-21). 

Befejezésként azt kívánom mindannyiuknak,
hogy a Szentlélek vezetésével és ereje által
tudjunk Krisztus hû tanítványaként világítani,
ezzel építve nemcsak magyar nemzetünket,
hanem Isten országát is ebben a földi sötétség-
ben!

Köszönöm megtisztelô figyelmüket!

Áldás, békesség!
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Gyülekezeti életünk képekben

REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJA
2019. MÁJUS 18. – DEBRECEN

KÉFÁS-KUPA
2019. JÚNIUS 2.

Gyülekezeti delegációnk a jubileumi ünnepségen

Június 2-án került megrendezésre az ökumenikus horgászversenyünk, a Kéfás-Kupa. Az idei
évben mi, reformátusok adtuk a legnagyobb csapatot, és az Úr kegyelme mellett, talán ennek is
köszönhetô, hogy sok évnyi várakozás után, végre hazahozhattuk a vándorkupát. Külön köszönet
jár a két ifjú „horgászunknak“, Esztergály Virág Emesének és Deák Zsuzsikának, akik az alsós
korosztályban az elsô, illetve a második helyezést érték el, és mivel a legtöbb halat ôk fogták, a kupa
megszerzésében döntô szerepük volt.
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Gyülekezeti életünk képekben

IFI-TÁBOR
2019. MÁJUS 24-26. – GÁRDONY
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Gyülekezeti életünk képekben
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Gyülekezeti nyári kirándulás

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÓ: 2019. JÚNIUS 16.

TERVEZETT PROGRAM
1. nap: 
MUNKÁCS (városnézés): református templom, vár, Rákóczi-kastély, fekete-hegyi

kolostor, Városháza. 
SZOLYVA: A Szolyvai Emlékpark a a második világháború végén, 1944 novem-

berében létesített egykori szolyvai gyûjtôtábor áldozatainak, a málenkij robot
elszenvedôinek illetve tágabb értelemben a szovjet megtorlás és a sztálini terror
áldozatainak emléket állító emlékpark.

ZÁPSZONY: a helyi református gyülekezet meglátogatása.

2. nap:
VERECKEI HÁGÓ: a magyar honfoglalás millecentenáriumi emlékmûve. 1996-ban

Matl Péter munkácsi szobrász alkotta meg a honfoglalási emlékmûvet, amely a kelet
és nyugat közötti kaput jelképezi. Hét tömbbôl áll, amelyek a Kárpátokon átvonuló
hét honfoglaló törzset szimbolizálják. A „kapu“ nyílásában a vérszerzôdésre emlé-
keztetô oltárkô található. 

BEREGSZÁSZ (városnézés): református templom, püspöki hivatal, megyeháza, II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola fôépülete, Bethlen-Rákóczi-kastély.
Találkozás Zán Fábián Sándor püspök úrral.

3. nap:
HUSZT (városnézés): református erôdtemplom. Huszti vár: stratégiailag fontos

helyen, a Tisza és a Nagy-ág összefolyásánál emelkedô kúpos sziklán épült fel. Itt,
Huszt mellett szakad ki a Tisza a Kárpátok ölelésébôl, sebes rohanása itt szelídül meg,
s alakul át a kanyargó alföldi Tiszává. A huszti vár látta el a Toronyai-, a Légiós- és a
Tatár-hágók védelmét, valamint biztosította a máramarosi só szállítási útvonalát.
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Gyülekezeti nyári kirándulás

TÉCSô: Festett kazettás temploma a város egyik legnevezetesebb emlékhelye,
mely a XIII. század második felében épült. Elôször a római katolikus hívôknek adott
otthont. A reformáció terjedése és az új hit elfogadása pedig azt eredményezte, hogy
1546-ban a lakosság zöme áttért és felvette a református vallást, így az egész temp-
lomot is elfoglalták. 

VISK (városnézés): erôdített református templomát 1270-ben V. István építtette.
A 14-15. században gótikus stílusban felújították. 1524-ben a reformátusoké lett.
1657. február 17-én II. Rákóczi György az országgyûlést megelôzô istentiszteletet
tartotta itt, az országgyûlés a városházán volt, ahol elhatározták a lengyel hadjára-
tot. 1717-ben a tatárok gyújtották fel, 1790-ben állították helyre. Egyéb látnivalók:
Sajáni-tó, ásványvízforrás, magyar óvoda, tájház.

4. nap:
CSETFALVA: istentiszteleten való részvétel a festett kazettás templomban.

Református temploma a reformáció elôtt a katolikusoké volt. A templomot késôbb
átépítették. Híres festett famennyezete 1753-ban készült el. Készítôje Asztalos
Lándor Ferenc volt, ô készítette el a tákosi templom festett mennyezetét is.
Harangláb: 1796-ban a református templom bejárata elé építették fel a zsindelyes,
négy fiatornyos haranglábat mely Kakuk Imre jándi fatoronyépítô mester munkája.

KÖLTSÉGEK

Útiköltség
A Rákóczi Szövetség pályázatán nyert összeg jóvoltából az útiköltség nagy részét

a pályázati pénzbôl tudjuk fizetni. 

Szállás és étkezés
A Beregszász mellett található 3 csillagos Hotel Helikonban (https://hotel-

helikon.com/hu/) leszünk elszállásolva félpanziós ellátással az egyéni igényekhez
igazodó árkategóriájú szobákban (a jelentkezéskor konkretizálandó). Kalkulálható
összeg a három éjszakára félpanziós ellátással: 16.000-22.000,- Ft/fô/3 éj. 

Ezen felül a belépôjegyek árával és egyéni igény szerinti költôpénzzel kell számol-
ni. A végleges költségeket a jelentkezések függvényében tudjuk kiszámolni. Minden
jelentkezôt írásban tájékoztatunk a részletes programról és a további tudnivalókról. 

FONTOS: A határátlépéshez érvényes útlevél szükséges! Utasbiztosítást
mindenkinek egyénileg kell megkötni. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÓ: 2019. JÚNIUS 16.

A jelentkezéshez az alábbi adatokat kérjük eljuttatni a lelkészi hivatalba
személyesen vagy interneten keresztül:

- CSALÁD NEVE

- ELÉRHETÔSÉGE (CÍM, TELEFON, EMAIL)
- RÉSZTVEVÔK NEVE, SZÜLETÉSI IDEJE

- SZÁLLÁSHELLYEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK

(HÁNY ÁGYAS SZOBÁT SZERETNE, LAKÓTÁRSSAL KAPCSOLATOS KÉRÉS)
- ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK (ALLERGIA, ÉRZÉKENYSÉG)
- DÁTUM ÉS ALÁÍRÁS
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Hírek

„GYÖKEREZZETEK MEG ÉS ÉPÜLJETEK FEL
ÔBENNE, ERÔSÖDJETEK MEG A HIT ÁLTAL,
AMINT TANULTÁTOK, ÉS HÁLAADÁSOTOK
LEGYEN EGYRE BÔSÉGESEBB.“ (KOL 2,7)

Gyülekezeti otthonunk építésének elsô ütemét befejezve és azt birtokba véve, 2018. no-
vemberében Isten kegyelmébôl hozzákezdthettünk a második ütemben a templom kivite-
lezéséhez. A tervek szerint 2019. decemberére készül el a csömöri református templom. 

Az április végén befejezôdött a vasbeton falak kiöntése, majd a szükséges 4 hetes
száradást követôen a legyártatott acél tetôszerkezet a helyére került. Június elsô heteiben,
amennyiben az idôjárás engedi, helyére kerülhet a toronysisak is. 

Imádságban hordozzuk továbbra is templomunk fizikai és gyülekezetünk lelki épülését!

Hetente tartunk személyes kooperációt a mûszaki ellenôrök, a felelôs mûszaki vezetô és az építésvezetô jelenlétében.

Párhuzamosan folynak a belsô munkálatok, a külsô szigetelés és a tetôszerkezet kialakítása.
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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!

21

Hírek
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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 dicsô-
ségére végzett szolgálatának támogatását. A presbitérium tisztelettel és szeretettel kéri gyüle-
kezetünk 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.
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ELÉRHETÔSÉGEINK
2018. március 4-én használatba vettük új gyülekezeti otthonunkat a Magvetô Házát, ezzel

végérvényesen megváltozott gyülekezetünk székhelye, egyúttal a lelkészi hivatal címe, az
istentiszteleteink és a hétközi alkalmaink helyszíne.

Új címünk:

2141 CSÖMÖR, EMLÉKMÛ KÖZ 4.
Gyülekezetünk internetes levelezési címei is megváltoztak, az új elérhetôségeink:

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

GYÜLEKEZETÜNK
TÁMOGATÁSA

„GYÛJTSETEK FELAJÁNLÁST MAGATOK KÖZÖTT AZ ÚRNAK! 
MINDENKI, AKIT ARRA INDÍT A SZÍVE, HOZZON ADOMÁNYOKAT AZ ÚRNAK…“ (2MÓZ 35,5)

Gyülekezetünk bankszámlaszáma: 
CIB Bank Zrt. 10700196-68982485-51100005
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