
CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG

GYÜLEKEZETI LAPJA, 10. ÉVFOLYAM 1-4. SZÁM

2020.
ÖSSZEVONT

LAPSZÁM

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz ôbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert
Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot,
hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ôbenne, az nem
jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt
Isten egyszülött Fiának nevé-
ben. Az ítélet pedig az, hogy
a világosság eljött a világ-
ba, de az emberek jobban
szerették a sötétséget, mint a
világosságot, mert a cseleke-
deteik gonoszak. Mert aki
rosszat cselekszik, gyûlöli a
világosságot, és nem megy a
világosságra, hogy le ne lep-
lezôdjenek a cselekedetei.
Aki pedig az igazságot cse-
lekszi, a világosságra megy,
hogy nyilvánvalóvá legyen
cselekedeteirôl, hogy Isten
szerint cselekedte azokat.“
(Jn 3,16-21)

EGYSZÜLÖTT
FIÁT ADTA
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Rendhagyó, az egész évet felölelô lapszá-
mot tart most kezében a kedves olvasó,
mert a mögöttünk álló esztendôrôl is el-
mondható, hogy rendhagyó volt. Több
szempontból is. Böjt 4. vasárnapján, már-
cius 22-én, olyan dolog történt, amire em-
beremlékezet óta nem volt példa, legalábbis
békeidôben. Országszerte bezártak a temp-
lomok a megállíthatatlanul terjedô világ-
járvány következtében. Nehéz idôszak volt
ez, még akkor is, ha az interneten keresztül
meg tudtuk tartani a hétközi alkalmainkat,
és a vasárnapi igehirdetés meghallgatásáról
sem kellett lemondani. Nagyon vártuk, hogy
elmúljon a fenyegetettség és újra találkoz-
hassunk, már csak azért is, mert idôközben
elkészült a templomunk. Húsvét ünnepén
még nem találkozhattunk, mindenki otthon-
ról követte az online ünnepi istentiszteletet,
és vett részt családi körben az úrvacsorai
közösségben. Bizonyságképpen elmondhat-
juk, a térbeli távolság nem jelent akadályt, a
Szentlélek Isten segítségével megélhettük a
krisztusi közösség erôt adó valóságát. 

Minden korlátozás és fizikai távolság elle-
nére áldott ünnepünk lehetett, de már nagy-
on vártuk, hogy megnyithassuk templo-
munk ajtaját, és újra együtt legyen gyüle-
kezeti közösségünk. Hosszú (70 nap) és
hitet próbáló volt ez az idôszak, de az Úr
kegyelmébôl megélhettük, ahogyan újra
megnyílnak a templomok kapui az istentisz-
teletre érkezô hívek elôtt. A mienk törté-
nelmében elôször, éppen pünkösd ünnepén.
Hiszem, hogy ezzel is üzent nekünk az Úr: a
Szentlélek vezetésével folytassuk Krisztus
tanítványaként a megkezdett utunkat. (A
csömöri református templom elsô istentisz-
teletén elhangzott igehirdetést a 6. oldaltól
olvashatjuk.) Örömünket tetézte az a tíz fia-
tal, aki pünkösd hétfôjén a konfirmáció
alkalmával bizonyságot tett hitükrôl és
Krisztus iránti elkötelezôdésérôl.

Az ünnepet követôen jött egy bizonyta-
lan nyári idôszak. Istentiszteletet ugyan
tarthattunk, de közös nyári programokat
csak nagyon korlátozottan szervezhettünk,
figyelembe véve a járványhelyzetet. A fris-
sen konfirmált fiataljainknak háromnapos

tábort tartottunk, az elmaradhatatlan Apa-
Fia kenutúrát a Tisza-tónál rendeztük meg,
és az elmaradt erdélyi buszos kirándulá-
sunkat az Ormánság felfedezésével pótoltuk
be ôsszel. 

Azzal kezdtem, hogy rendhagyó volt ez
az év, de nemcsak a járvány miatt. Az ott-
honteremtésünk végéhez értünk. Kevés az
emberi szó ahhoz, hogy kifejezzük hálánkat
Istennek mindazokért a csodákért, amelyek-
nek részesei lehettünk az elmúlt években.
Nemcsak a templomunk épült fel, hanem
azok az opcionális (halasztott) tételek is
megvalósultak, amelyekrôl azt gondoltuk,
hogy majd egyszer, évek múlva, ha lesz elég
anyagi forrásunk, kerül rájuk sor. Kormány-
zati támogatásból elkészülhettek kazettás
mennyezetünk és templomunk padjai. Gyü-
lekezeti tagjaink felajánlásaiból az úrasztala,
a szószék, a perselyek, a keresztelô állvány,
a konyha, a biztonsági videórendszer, a kijel-
zôk, és nem utolsó sorban maga az orgona
is (ez utóbbiról részletes írás olvasható a 40.
oldaltól). Megkoronázta ezt a csodát az
október 31-i, reformáció napi hálaadó isten-
tiszteletünk, mely során egyházi és világi
vezetôinkkel közösen adhattunk hálát Isten
kegyelméért (részeletes beszámoló a 20.
oldaltól). 

Mikor e sorokat írom, újra zárva kell tar-
tani templomunkat. A koronavírus második
hulláma söpör végig az országon. Napi 5-
6000 új megbetegedést és 100 körüli halot-
tat regisztrálnak a hatóságok. Már nincs
olyan család a gyülekezetünkben, amely ne
volna valamilyen szinten érintett a járvány-
ban. Úgy léphettünk advent idôszakába, úgy
készülhetünk megváltó Krisztusunk földre
születésének ünnepére, hogy a bizonytalan-
ság érzése fertôzi mindennapjainkat. A
családi együttlétek, amelyekre talán egész
évben vártunk, most a járvány miatt nem
vagy csak korlátozott módon valósulhatnak
meg. Sok családban a gyász és a jövô miatti
aggódás uralkodik az ünnepi hangulat
helyett. Sokan egyáltalán nem tudnak kará-
csony ünnepére hangolódni, mert kiszolgál-
tatott helyzetbe kerültek, és a jövôjük ter-
vezése, újragondolása tölti ki gondolataikat. 
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KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!

2020 karÆcsony.qxd  2020. 12. 02.  14:53  Page 2



Ünnepi köszöntô

3

Rendhagyó volt ez az év, mert miközben
nagy mélységeket élünk meg, az Úr hihetet-
len magasságokba is repít. A végsô követ-
keztetésünk azonban nem lehet más, mint
amirôl Pál apostol is bizonyságot tesz: „meg
vagyok gyôzôdve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók,
sem eljövendôk, sem hatalmak, sem magas-
ság, sem mélység, sem semmiféle más teremt-

mény nem választhat el minket Isten szerete-
tétôl, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi
Urunkban.“ (Róm 8,38-39) 

Az ige bátorító szavával kívánok csalá-
dom nevében is szeretetben és kegyelemben
gazdag, áldott ünnepeket!

Esztergály Elôd Gábor 
lelkipásztor

Áldott karácsonyi 
ünnepeket kívánunk
gyülekezetünk 
tagjainak!

A presbitérium

KÖSZÖNET
A Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség 

presbitériuma jegyzôkönyvben rögzítve köszönetet mond a gyülekezet
nevében lelkészének, Esztergály Elôd Gábornak és gondnokának, 

Deák Ferencznek, a református templom koncepciójának kialakításában,
a tervezôk és kivitelezôk kiválasztásában, a források megszerzésében,

az építési folyamat lebonyolításában és az átadási ünnepség meg-
szervezésében végzett munkájukért. Az Úristenbe vetett töretlen hittel

és nagy körültekintéssel végzett tevékenységük a csömöri gyülekezet
és más keresztyén közösségek számára is példaértékû.

„Mert Isten az,, aki munkálja bennetek
mind az akarást, mind a cselekvést 

jókedvébôl.“ (Fil,2,13)
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Emlékezünk
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Agárdi Mihály 2011-ben presbiterré vá-
lasztásakor bemutatkozó soraiban így fo-
galmazott: „A jövôben a református gyülekezet
elkötelezett tagjaként kívánom segíteni a
közösség új otthonának a megteremtését.“ Nem
tette hozzá ehhez a fogadalmához, hogy
mindezt nagyvonalúan, jelentôs anyagi áldo-
zatokat hozva.

Agárdi Mihály és Csömör, Agárdi Mihály
és a református gyülekezet összetartozó
fogalmak. Csömörön látta meg a napvilágot
1952-ben, és a csömöri temetô családi sír-
boltjában alussza örök álmát. Autószerelôként és mezôgazdasági vállalkozóként ke-
reste kenyerét, de életét a „köz ügyeiért“ való fáradozás jellemezte. Sportolóként,
majd sportvezetôként a csömöri kézilabdáért, önkormányzati képviselôként pedig a
csömöri polgárokért és a református gyülekezetért tevékenykedett. ô volt az egyik
legkorábbi gyülekezeti tagunk, aki Kovács Zoltán tiszteletes idején kezdte a hit-
gyakorlást, amit Fónagy Miklós, Koczó Pál és a Riskó házaspár lelkipásztori szolgála-
ta idején folytatott. Hitéleti tevékenysége új lendületet kapott gyülekezetünk önál-
lóvá válásával és presbiterré választásával. Telek ajándékozásával megteremtette
gyülekezetünk biztonsági tartalékát. Azonnal segítségünkre sietett, amikor fedél
nélkül maradtunk, a szülôi ház helyiségeit rendezte be a lelkészi hivatal számára. Az
Építési Bizottság tagjaként gyakorlati tapasztalatait és kapcsolati rendszerét bocsá-
totta rendelkezésünkre. A presbiteri üléseken figyeltünk szavára és tanácsaira, átvet-
tük lendületét, s néha nem értettük sietségét. Ma már tudjuk, hogy küldetését akar-
ta befejezni, hogy Isten iránti elkötelezettsége birtokában kiérdemelje a templom-
építô jelzôt.

Templomunk átadási ünnepségén már nem tudott közöttünk lenni, de azok a ha-
rangok, amelyek az ô nagyvonalú adományából születtek, mostantól érte is szólnak.
Búcsúzunk presbitertársunktól a koszorúnkra írt szavakkal: „Áldozatkészséged örök
példa marad“.

AGÁRDI MIHÁLY
PRESBITER

1952-2020
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Felhívás

„Bizony, tôled van mindez, 
és csak azt adtuk neked, amit a te kezedbôl kaptunk!“
(1Krón 29,14)

FELHÍVÁS

A Csömör-Nagytarcsai Református Egyházközség presbitériuma felhívja a gyülekezet tag-
jainak figyelmét az egyházfenntartói járulék megfizetésére. A havi vagy évi rendszerességgel
befizetett hozzájárulás Isten iránti hálánk kifejezésének és a belé vetett bizalmunknak egyik
eszköze, ezért a Bibliában olvasható „tizednek“ a része („Add meg a tizedet vetésed minden
termésébôl, ami a mezôn évrôl évre terem!“ – 5Móz 14,22). Ugyanakkor ezzel az összeggel
támogatja a református gyülekezet keresztyén misszióját Csömörön és Nagytarcsán. A
befolyó összegbôl kerül finanszírozásra többek között a gyermekek és a felnôttek hitbeli
nevelése, a szeretetszolgálat, a rászorulók megsegítése, hitbeli alkalmaink megszervezése és
lebonyolítása, a misszió egyik fô helyszínét biztosító gyülekezeti otthonunk és az újonnan
elkészült templomunk fenntartása és a helyben lakó lelkipásztor javadalmazása. 

Az egyházfenntartói járulék megfizetése önkéntes alapú, ugyanakkor ennek rendszeres
befizetésével válik tervezhetôvé gyülekezetünk éves mûködése, ezért évrôl-évre számítunk
gyülekezetünk tagjainak anyagiakban is megmutatkozó támogató hozzáállására. A járulék
mértéke anyagi lehetôségeink függvényében változhat, kötelezô összeg nincs meghatározva.
Megfizetésével gyermekeink és unokáink elôtt is példát mutatunk, így ránevelhetjük ôket
arra, hogy az Isten iránti hálájukat és bizalmukat ilyen formában is ki tudják fejezni. Az egy-
házfenntartói járulékot minden 18. életévét betöltött református családtag után fizetjük. 

Presbitériumunk tájékoztatásul minden évben meghatároz egy iránymutató összeget,
amelynek alapja gyülekezetünk éves költségvetésének egy fôre számított mértéke. A 2020.
évben az egyházfenntartói járulék évi javasolt összege: 10.000,- Ft/fô/év, azaz havonta 835,-
Ft/fô. Ezzel a személyes áldozatvállalással fenntartható és zavartalanul végezhetô krisztusi
küldetésünk. 

Az idei év a járvány miatt nem úgy alakult, ahogyan terveztük. Nem mindig tudunk
személyesen találkozni, így az Isten dicsôségét hirdetô adományaink is elmaradnak (pl. a
perselyadományok). Ezeket a befizetéseinket az egyházfenntartói járulékhoz hasonló módon
tudjuk rendezni.

Az egyházfenntartói járulék befizetésének lehetséges módjai:
1. Banki átutalással: Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség, 
CIB Bank: 10700196-68982485-51100005
2. Gyülekezetünk pénzbefizetési („sárga“) csekkén.
3. A lelkipásztornál személyesen, telefonon elôre egyeztetett idôpontban.
4. Pénztárosunknál történô személyes fizetés a járvány miatt ideiglenesen nem lehet-

séges.

Hálaadásra indít bennünket, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével bizonyságot
tesz Isten iránti hálájáról és belé vetett bizalmáról! Ugyanakkor köszönjük, hogy támo-
gatandónak találja gyülekezetünk krisztusi küldetését! 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
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Ünnepi igehirdetés

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak
az építôk. ...De akit az Úr szeret, annak álmában
is ad eleget.“ (Zsolt 127) – mondja a zsoltáríró.
Mi most ezt érezzük: szeret az Úr, és beteljesí-
tette egy régi álmunkat: elkészült lelki ottho-
nunk, felépült a csömöri református templom. 

2010. szeptemberében még nem gondoltuk
volna, hogy alig 10 év leforgása alatt megvaló-
sulhat a csömöri reformátusok évtizedes álma.
De 2016-ban, amikor az összegyûjtött kis pén-
zükkel hozzáfogtunk az elsô ütem, a parókia és
az imaterem megépítéséhez, még akkor sem
gondoltuk volna, hogy alig 4 év alatt a templom

is megépülhet. A zsoltáros szavai a szívünkbôl
szólnak: „...akit az Úr szeret, annak álmában is
ad eleget.“

Örömünket és hálaadásunkat az sem tudja
elvenni, hogy nem lehet mindenki itt velünk
azok közül, akikkel együtt álmodtuk meg ezt a
csodát, és együtt küzdöttünk a megvalósulásért.
A feltámadás reménységében bízva hisszük,
hogy ôk már a mennyei magasságokból tekin-
tenek le templomunkra.

A szívünk csordultig van örömmel és hála-
adással, ugyanakkor ez az ünnep egy kicsit mé-
gis másképpen alakult, mint ahogyan azt elôre

„Mert nem azért küldött engem
Krisztus, hogy kereszteljek, hanem
hogy az evangéliumot hirdessem, de
nem bölcselkedô beszéddel, hogy
Krisztus keresztje el ne veszítse
erejét. Mert a keresztrôl szóló be-
széd bolondság ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk, akik üdvözü-
lünk, Istennek ereje. Mert meg van
írva: „Véget vetek a bölcsek böl-
csességének, és az értelmesek értel-
mét semmivé teszem.” Hol a bölcs?
Hol az írástudó? Hol e világ vitázó-
ja? Nem tette-e bolondsággá Isten a
világ bölcsességét? Mivel tehát a
világ a saját bölcsessége útján nem

ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirde-
tés bolondsága által üdvözítse a hívôket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a
görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki
a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak
az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten
bölcsessége. Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél,
és az Isten „erôtlensége” erôsebb az emberek erejénél.“ (1Kor 1,17-25)

SZÓSZÉK

KRISZTUSNAK*

* Elhangzott 2020. május 31-én, pünkösd vasárnapján, az elsô templomi istentiszteleten.
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elterveztük. Például a járványhelyzet miatt nem
tölthetjük meg a templomot, mert be kell tarta-
nunk a családok közötti 1,5 méteres védôtávol-
ságot. Szerettük volna hittanosainkat, fiatalja-
inkat felkészíteni, hogy szavalattal, énekkel, ze-
nével tegyék még ünnepélyesebbé ezt a napot,
de ebben is akadályozva voltunk. Természetesen
szeretetvendégséget is szerveztünk volna, de
azt sem engedik a korlátozások. Sôt, ami talán
mind közül a legfájdalmasabb, úrvacsorát sem
tarthatunk. Bízunk abban, hogy nemsokára min-
dezt bepótolhatjuk, és ünnepélyes keretek
között is birtokba vehetjük templomunkat.

Ma egy kicsit másképpen fogunk ünnepelni,
nem úgy, ahogyan mi emberek elterveztük volna,
hanem úgy ahogyan talán Istennek ez a legjob-
ban tetszik: letisztultan, csendben, minden sal-
langtól mentesen csak az igére figyelve. Arra az
igére, amelyen keresztül megváltó Istenünk
megszólít bennünket. Arra az igére, amelyet
nemcsak a fülünkkel hallunk, hanem a Szent-
léleknek köszönhetôen a szívünkig hatol, és for-
mál bennünket Krisztus képmására. A mennyei
Atya azért teljesítette be álmunkat, azért aján-
dékozott meg bennünket ezzel a templommal,
mert látta a szívünkben az ige hallgatásának vá-
gyát. És ennél tökéletesebben nem is nyithat-
nánk meg ezt a templomot, hiszen a „Magvetô
házáról“, az igehirdetés házáról beszélünk. 

Pál apostol korinthusiakhoz írt elsô levelébôl
hallhattuk az alapigénket. A római birodalom
egyik jelentôs kikötôvárosában maga Pál apostol
végzett áldásos missziói munkát. Földrajzi
fekvésébôl eredôen Korinthus különféle népek
átjáróháza volt, és ezáltal a kultúrák gyûjtôhe-
lyévé is vált. Egy sokszínû, nyüzsgô világváros-
ban egy városi jellegû, megannyi kihívással és
problémával küzdô gyülekezet jött létre. A levél
megírásának kiváltó okát éppen ezek a prob-
lémák adják, melyek közül az alapigénk érinti az
elsôt: szakadások vannak a közösségben. Az
egyik csoport Pálhoz kötôdik, a másik Apollós-
hoz, a harmadik Kéfáshoz. Az az összetartó erô,
amely addig egyben tartotta a közösséget, mint-
ha kezdene megszûnni. Mintha eltávolodnának
a forrástól, és már nem Krisztus lenne a közép-
pontban, hanem az igehirdetô személye. 

Pál, amint kapja a híreket, azonnal tollat ra-

gad, és tanítja, inti a közösséget, ne hagyják el a
forrást, ne engedjék, hogy tovább szakadjon a
gyülekezet. Ô nem akar elsô lenni az apostolok
között, azt pedig végképpen nem akarja, hogy
Krisztus elé helyezze ôt bárki is. Ôneki egyetlen
egy feladata van, amelyrôl így ír a 17. versben:
„...nem azért küldött engem Krisztus, hogy keresz-
teljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de
nem bölcselkedô beszéddel, hogy Krisztus keresztje
el ne veszítse erejét.“ – Pál nem akar bölcselkedni
vagy a bölcsességével kitûnni, nehogy az embe-
rek azért közeledjenek hozzá. Azt szeretné, ha a
Krisztusról szóló beszéd érintené meg a lelkeket,
ha az lenne a legfôbb vonzerô.

A kialakult világjárvány miatt most hatványo-
zottan megtapasztalhattuk Csömörön (Nagytar-
csán) mi is, milyen az, amikor az ember válogat-
hat a lelkészek között. Az internet és a televíziós
közvetítések megannyi lehetôséget kínálnak ige-
hirdetések hallgatására. Így, hogy többféle ige-
hirdetôt hallgathatunk és össze is hasonlíthatjuk
ôket, könnyen beleeshetünk abba a hibába,
amibe a korinthusiak. Már nem az lesz a lényeg,
„kirôl szól a prédikáció“, hanem az, hogy „ki
mondja a prédikációt“.

Különösen is aktuális ez Csömörön a kato-
likus és az evangélikus testvérek körében, hiszen
új lelkészt várnak közösségük élére. Éppen a na-
pokban jött a hír, hogy a katolikus testvérek szá-
mára már ki is jelölték, augusztus 1-vel ki lesz a
következô pap. Nem minden esetben könnyû
elfogadni a felettes egyházi szerv vagy éppen a
presbitérium döntését az új lelki vezetô szemé-
lyét illetôen. A megjelenés, a hangszín, a tudás,
a tapasztalat, mások véleménye, mind-mind be-
folyásol bennünket.

Pedig a lényeget tekintve ezek kevésbé fontos
tényezôk. Nem az számít, milyen a külsô megje-
lenése vagy a képzettsége egy lelkésznek vagy
egy papnak, hanem az, hogy munkálkodik-e
benne a Szentlélek és sugárzik-e a lényébôl Jé-
zus Krisztus. Az igehirdetônek mindig is Krisz-
tus árnyékában kell maradni, mert Jézus által
kell az embereknek megszólítva lenni. 

Kálvin János nemcsak életében, hanem holtá-
ban is példát mutat arra, hogy nem az igehirdetô
személye számít, hanem egyedül csak Krisztus. A
nagy hitújítót nagy tisztelet övezte már az éle-
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tében is, ugyanakkor ô mindig is azt a páli örök-
séget képviselte, nem ô számít, hanem egyedül
Krisztus. Éppen ezért a halála elôtt azt kérte sze-
retteitôl, hogy jeltelen sírba temessék. Ne váljon
az ô sírhelye kultuszhellyé, halálában se vessen
árnyékot az ô személye Krisztusra. Ma sem tud-
juk, hova temették, csak egy késôbb emelt emlék-
mû jelzi, a genfi temetôben nyugszik valahol.

Ma is Jézus az igehirdetô, ma is Jézus az, aki
Szentlelke erejével meg akar szólítani bennün-
ket. Pál nem akar magának elsôbbséget, dicsô-
séget, az emberek szimpátiáját, nem akarja,
hogy istenítsék ôt a hívek. Ô Krisztus árnyé-
kában akar maradni, és ezért arra is rámutat,
hogy a Krisztusról szóló bizonyságtétele nem-
csak a Szentlélek által valósulhat meg, hanem
annak befogadása sem történhet másképpen,
csak a Lélek erejével.

„...mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a
zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak
pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak,
zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és
az Isten bölcsessége.“ – Pál szembe állítja egy-
mással a hívôk csoportját a nem hívôk csoport-
jával. Míg az elôbbiek számára a Szentlélek Isten
erejévé teszi az igehirdetést, addig az utóbbiak
számára ugyanaz bolondság. Mi jogosíthatja fel
Pált arra, hogy megkülönböztesse az embereket?
– Maga a Szentlélek Isten, aki a megértés kulcsát
adja a Krisztusról szóló beszédnek.

Nézzük meg most, miért bolondság a világ
számára a Krisztusról szóló beszéd?

Elsôként talán azt mondhatnánk, az értelem,
a ráció, a bölcsesség gátolja meg az embert,
hogy befogadja az Igét. Valóban, emberi ésszel
nagyon nehéz megérteni azt, hogy Isten úgy
áldozza fel egyszülött Fiát a kereszten, hogy
közben tudja, az emberiség ezt meg sem érdem-
li. Nehéz azt is felfogni, hogy mindenki, aki elfo-
gadja Krisztus megváltását az életére nézve, füg-
getlenül attól, milyen életet élt addig, ugyanab-
ban a kegyelmi ajándékban részesülhet. Azért is
bolondság a világ számára a Krisztusról szóló
beszéd, mert az emberiség alapvetôen egy erôs,
földöntúli dicsôségben megjelenô, legyôzhetet-
len Istent várt, és helyette egy poros faluban,
emberként világra születô Istent kapott, akit

könnyûszerrel legyôztek a zsidók és a rómaiak.
Mindez igaz, és ha innen nézzük, valóban
bolondságnak tûnhet a Krisztusról szóló beszéd
a világ számára, ugyanakkor többrôl van itt szó. 

- Isten feláldozza magát a hûtlenné vált em-
beriségért, és ezzel megbocsát minden vétket,
még azt is, amit utólag követ el? – Ezt nem tudja
megérteni az az ember, aki nem tud önzetlenül
áldozatot hozni másokért, aki nem tud megbo-
csátani másoknak.

- Isten nem enged elveszni egyet sem azok
közül, akik hozzá tartoznak, és ezért képes utá-
na menni még a legnagyobb gonosztevônek is,
felkínálva a megváltás lehetôségét? – Ezt nem
értheti meg az az ember, aki csak önmagával tö-
rôdik, és ezért pusztul a környezete, az emberi
kapcsolatai, minden, ami körbeveszi.

- Isten akkor is szeret, ha nem szeretik vi-
szont? – Ezt nem értheti az, aki számára minden
a haszonról és az egyéni érdekrôl szól, és akinek
Isten igazsága és törvénye csak arra jó, hogy
megszegje az ember. 

Amikor Pál azt mondja, hogy a világ számára
bolondság a Krisztusról szóló beszéd, akkor ezzel
nem ítélkezni akar, hiszen ez a világ már ítélet
alatt van. Egyszerûen tényként állapítja meg: ahol
a Szentlélek nem talál bûnbánó, Isten után
vágyódó szívet, ott a Krisztusról szóló beszéd
bolondság. És mit jelent az, hogy ugyanez a
beszéd az elhívottaknak Isten erejévé válik? 

Talán bölcsebbek lennénk az embereknél?
Nem errôl van szó. Az az ember, aki meghallja
Isten hívó szavát, aki a szívében érzi Isten köze-
ledését és erre válaszol, az megkapja a Szent-
lélek ajándékát. Úgy, ahogyan egykor az elsô
pünkösd alkalmával a tanítványok is megkapták.
Olyan erôt kaptak ezzel, hogy minden félelem,
minden erôtlenség és bizonytalanság megszûnt
az életükben. A Szentlélek munkálkodott ben-
nük, és ennek gyümölcseként ülhetünk ma itt,
és hallgathatjuk a Krisztusról szóló bizonyságot. 

Pünkösd népe vagyunk mi is a Szentlélek
által, és hogy mit jelent ez az erô, elég, ha körbe
néztek. A Szentlélek ereje munkálta ki bennünk
a szándékot, az álmokat, az elhatározást, a dön-
tést. És ugyanez a Szentlélek munkálta ki az
egyéni felajánlásokat is, hogy mindez megvaló-
suljon. A Szentlélek indított bennünket arra,
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hogy valaki pénzt, más a munkáját, megint más
egy eszközt vagy tárgyat ajánlott fel. 

Azzal a zsoltáridézettel kezdtem az igehirde-
tést, hogy „...akit az Úr szeret, annak álmában is
ad eleget“. – Nemcsak ezt a templomot kaptuk
ajándékba Istentôl, hanem sokkal nagyobb aján-
dékot is: a Szentlélek ajándékát Jézus Krisztus
érdeméért. Az Úr látja a szívünkben azt a pici
kis szikrát, azt a vágyat, hogy Jézus Krisztus
által hozzá szeretnénk tartozni, és ezért meg-
ajándékoz a Pártfogóval, az Igazság Lelkével.
Azzal a Lélekkel, aki Isten erejével tölti meg a
szószékrôl elhangzó emberi szót. Aki az igehall-
gató számára nemcsak hallhatóvá, hanem befo-
gadhatóvá és megérthetôvé is teszi a Krisztusról
szóló bizonyságtételt. „Akit a világ nem fogad-
hat be, mert nem látja ôt, nem is ismeri...“, mi
azonban megismerhetjük ôt, mert elfogadtuk
Krisztus megváltását.

Az elmúlt hetekben templomunk mûszaki
átadás-átvételének folyamatában éltünk. Aho-
gyan az ilyenkor lenni szokott, a különbözô
szakágak mesteremberei megtanították nekünk a

templom mûködését, kezdve a fûtési rendszertôl
a hangosításig. A mai alapigénken keresztül
most a templom használatához kaptunk útmu-
tatást. Ez a gyönyörû tölgyfa szószék, ami Isten
dicsôségére, felajánlásból készülhetett el, nem
nekem készült. Nem is a következô lelkésznek.
Ez Krisztusnak készült. Ôhozzá tartozunk, és Ô
az, aki meg akar szólítani bennünket. Úgy te-
kintsetek mindig erre a szószékre, hogy esze-
tekbe jusson: Jézus akar megszólítani ben-
neteket. 

Ha Krisztust állítjuk középpontba a szívünk-
ben, ha rá figyelünk, akkor az ige Isten erejévé
válik az életünkben, és még nagyobb csodákra is
képesek leszünk a Szentlélek által. Jézus szól
hozzánk: „Ha megmaradtok énbennem, és beszé-
deim megmaradnak tibennetek, akkor bármit
akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az
én Atyám dicsôsége, hogy sok gyümölcsöt terem-
tek, és akkor a tanítványaim lesztek.“ Ámen.

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor
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Köszönöm kérdésed, mi is éppen hazafele
tartunk, nem messze innen van egy fogadó,
onnan indultunk. Azt kérdezed, miért ilyen nagy
az örömünk? Nem, nem azért mert hazaenged-
tek minket végre. Ennél sokkal fontosabb dolog
történt velünk! Az örömünk nem csak egyszerû
öröm. Ez sokkal több mint öröm… Ez olyan,
mint… Nehéz rá szavakat találni, még sosem
éltem át ilyet! De várj csak, jól emlékszem, hogy
azt mondtad, a város másik szélén fogtok
megszállni? Mi is arra tartunk, így ha gondolod,
elkísérünk és útközben megpróbálom elmesélni,
mi is történt velünk ma éjjel. Hátha akkor
megérted, hogy mi is a szívünkben ez az érzés… 

A szívemben ez az öröm olyan… nem, ez
valami leírhatatlan! Erre nincs hasonlat, nincs
példa, nincs kép! Ez egész egyszerûen tényleg
nem kifejezhetô szavakkal. Azt érzem, túlcsor-
dul az öröm a szívemben. De ez nem csak öröm.
Itt van más is: tele vagyok szeretettel, türelem-
mel, meghittséggel, nyugalommal és békes-
séggel. „Hogy lehet ez?“ – alig pár órája  még én

sem hittem volna el, alig pár órája ugyanilyen
furcsán és kérdôn tekintettem volna, ha valaki
azt mondja nekem, hogy a mai világban egy
egyszerû pásztor ilyeneket érezhet. Alig pár órá-
val ezelôtt ezek az érzések ugyanis még nekem
is csak vágyak voltak. 

Emlékszem, ültem a mezôn, mint minden éj-
jel. Tudod, pásztorok vagyunk. Ma én voltam ôr-
ségben, én voltam a felelôs a juhokért és a társa-
imért. Ma is, mint mindig álmodozással ütöttem
el az idôt, mert egyedül nézve az állatokat és
alvó pásztor társaimat nem igazán volt más szó-
rakozásom. Ilyenkor szinte kivétel nélkül arról
álmodtam, hogy egyszer egy napon nyugodtan,
békességgel, szeretettel a szívemben fekszem le. 

Biztosan tudod, hogy a pásztorkodás nem
hálás feladat. Tulajdonképpen nem is én válasz-
tottam magamnak… Bár választhattam volna!
De ez már csak így megy. Az apám és az ô apja
is pásztor volt már. S ebbôl lehetetlen kitörni. A
társadalom nem megbecsült részei vagyunk,
nehéz sorssal, sok munkával, kevés fizetéssel és
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VÁGNER-VARGA FANNI

* Vágner-Varga Fanni hatodéves teológa hallgató a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. Gyülekezeti
gyakorlatát tölti nálunk 2020. szeptember-december hónapokban. Narratív prédikációja elhangzott 2019. december 26-án,
karácsony másodnapján. 

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és ôrködtek éjszaka a
nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta ôket az Úr dicsôsége,
és nagy félelem vett erôt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert
íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítô született

ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra:
találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei
seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
Dicsôség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
Miután elmentek tôlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz:
Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra
adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvô

kisgyermeket. Amikor meglátták ôt, elmondták mindazt, amit errôl a kisgyermekrôl az
angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok
mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében for-

gatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsôítve és magasztalva Istent mindazért, amit
hallottak és láttak, úgy, ahogyan ô megüzente nekik.“ (Lukács 2,8-20)

PÁSZTORI SZEMMEL

2020 karÆcsony.qxd  2020. 12. 02.  14:53  Page 10



Karácsony ünnepén

11

még kevesebb megbecsüléssel. Nagyon ritkán
éreztem azt, hogy az életem értékes. Hiszen mi
vagyok én? Csak egy egyszerû ember, egy pász-
tor. Nem teszek semmi nagyot, nem teszek sem-
mit a jövôért, nem tudok nagy tettet végrehajtani.
Csak egy pásztor vagyok, egy bottal. Még az álla-
tok sem az enyémek, egy gazdának dolgozom.
Megannyiszor próbáltam munkát váltani a jobb
élet reményében, de ki foglalkoztatna egy szegény
pásztort? Senki. Szinte már a születésemnél
eldôlt: pásztorsorra ítéltek. Erre születtem. 

Bár ebbe kezdtem beletörôdni, mégis mikor
én voltam az ôr, elképzeltem, kitörhetek innen.
Hogy lehet megbecsült állásom, lehetek meg-
becsült ember, lehetek az, aki valami nagyot tesz
a világért. Hogy egy nap a családomért, a megél-
hetésünkért nem kell aggódnom. Hogy egyszer
meg tudok igazán bocsátani az engem és a csa-
ládomnak olyan sokszor fájdalmat okozó embe-
reknek. Elképzeltem, hogy egyszer felemelked-
hetünk, s minden probléma megszûnik és szí-
vemben nyugalommal, békességgel és szeretet-
tel fekszem le végre. De ez olyan távolinak
tûnt… Az igazat megvallva, minden nappal egy-
re lehetetlenebbnek. Mert minden nap jött egy
újabb arconcsapás. Vagy épp a szomszédtól,
vagy a császár rendeletétôl, vagy csak a gyere-
kektôl, akik a fejemnek vágták, hogy megint éhe-
sen fekszenek le. S ezek az arconcsapások egyre
csak ûzték és ûzték el az álmomat. Ilyenkor fel-
tettem magamnak a kérdést: „Benjámin, mit gon-
doltál? Hiszen te csak egy szegény pásztor ember
vagy. Nem érdemelsz ilyen érzéseket, ilyen életet!“

De most! El sem hiszem! Hazafele tartok, s
alig várom, hogy otthon megöleljem a családo-
mat, hogy körbe üljük az asztalt és mindent
elmesélhessek. Mert ma végre beteljesült! Szinte
minden, amit eddigi életemben kerestem, amirôl
egész életemben a pásztorkodások alkalmával
elképzeltem, most itt van a szívemben. Velem
van minden olyan érzés, amire vágytam. És nem
csak velem van, hanem tele vagyok velük, azt
érzem, hogy túlcsordulok! A megbocsátás meg-
történt, nem haragszom már senkire... Pedig
hidd el, bôven mesélhetnék a gazdákról, akik
kihasználtak és átvertek, a bátyámról, aki meg-
lopott, a szomszédtól, akiben megbíztam mint
barátban, de pár nappal késôbb egész Betlehem
az én magánéletemtôl volt hangos! De nem is

mesélek ezekrôl. Már nem kell. Már nem harag-
szom senkire. Pedig nem kértek bocsánatot
tôlem…és mégis! Csak szeretet maradt a fájdal-
mak és sebek helyén! Az aggódás helyett teljes
nyugalom tölt el, és békességem van, mint még
soha. Nincs másik állásom, nem lettem megbe-
csültebb ember, nem kaptam fizetés emelést. És
mégis…, nem aggódom. Tudom, minden rend-
ben lesz. Békességem van, mint még soha: éle-
tem és családom élete biztosítva van, mind-
annyian biztonságban vagyunk. 

Miért érzem ezt? Mert Isten él, szeret engem
és családomat is! Elküldte nekem, nekünk az
Üdvözítôt! Mekkora öröm ez! Mekkora békes-
séget hozó öröm! Mekkora aggodalmat eltörlô
csoda! 

Bocsáss meg, egy picit elhallgattam. Biztosan
látod, kicsit talán szomorúbb is lettem. Csak
eszembe jutott Efráim. Tudod, ô a legjobb bará-
tom, együtt pásztorkodunk gyerekkorunk óta.
De most még sincs itt velem, ô a mezôn maradt.
Mikor megjelent az angyal, s elhozta az üze-
netet, mi vitába keveredtünk. Hiába jelent meg
az angyalsereg is, ô hajthatatlan volt. Leg-
többünk úgy gondolta, hogy az angyalok szava
igaz és azonnal útra kell kelnünk. Ha üdvözítô
született és nekünk született, akkor oda el kell
menni. De páran, így Efráim barátom is csak
kételkedett. Jól emlékszem szavaira: „Mit gon-
doltok, kik vagyunk mi? Nekünk nem jár Üdvö-
zítô! Mi csak pásztorok vagyunk, nem érdem-
lünk semmilyen üdvözítôt!“ – mondta kevélyen
és haragosan. „Amúgy is, miért pont nekünk
szólnának, és nem a császárnak? Az egész csak
egy átverés lehet!“- folytatta még mindig na-
gyon keményen és dühösen. Én próbáltam meg-
gyôzni, hogy legalább próbálja meg. „Csodák
voltak, vannak és lesznek“- mondtam neki akkor
is. „Vajon velünk miért ne tehetne csodát Isten?
Népünket kihozta Egyiptomból, kihozta aztán a
fogságból is! Talán megint megtörténik! Talán a
megígért Messiást tényleg elküldte.“ 

De ô azt mondta, ez badarság, nekünk ez
nem jár. Sokszor nem értettünk egyet Efráimmal,
én mindig álmodozóbb voltam, ô pedig nagyon
kiábrándult már a sok pofontól. Sosem támogat-
ta az újabb és újabb próbálkozásaimat, mikor
jobb életre törekedtem. Már-már imádkozni sem
imádkozott, s nekem is azt mondta, hagyjak fel
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vele, ahogy ô mondta: „Istennek nincs ideje sze-
gény pásztorokat megsegíteni.“ Mindig azt
mondta, felesleges energiákat pazarolok el, csak
törôdjek bele sorsomba, amin nem tudok változ-
tatni. Így volt most este is. Végül külön váltunk:
mi útra keltünk és emlékszem, utoljára vissza-
néztem rá messzirôl. Reméltem, azt látom majd,
ô is elindult s utánunk fut. De nem. Ô ugyanúgy
ült a fa tövében.

Ettôl elbizonytalanodtam. Én is elkezdtem
érezni, bennem is megjelentek a kételyek: Vajon
velem miért történne meg? Vajon nekem miért
küldene Isten üdvözítôt, hiszen nem érdemlem
meg. S ha el is küldi, miért gondolná, méltó va-
gyok arra, hogy találkozzak vele? Ezektôl a gon-
dolatoktól félelemmel megtelve és rettegve a
csalódástól, de megkapaszkodva az utolsó re-
ménysugarakban, mégis elôre tekintettem, s
mentem a többiekkel. Nem néztem többé hátra.
Csak reméltem, végre a sok álmodozás most va-
lóra válik, s reméltem, hogy pásztor létemre
mégis történhet nagy dolog velem is.

Végül megtaláltuk az istállót, a jászolt, s ben-
ne a kisgyermeket, ahogy azt az angyal mondta.
Megtaláltuk, Betlehemben voltak anyjával, Mári-
ával. A neve Jézus lett. Óvatosan mentünk be
hozzájuk. Féltünk, hogy mit szólnak hozzánk,
nem akartuk megzavarni ôket. De kedvesen hívtak
be minket, s mi megnézhettük a gyermeket. 

A szívem most megint melegség tölti el. Biz-
tosan látszik is rajtam ez az emlék, az a gyer-
mek! Az angyalok minden szava igaz volt! Rá-
néztem a gyermekre és éreztem, ô az! S bár csak
egy gyermek volt, mégis megtöltötte szívemet.
Hirtelen minden kétségem elszállt. Már csak azt
sajnáltam, hogy nem rohantam rögtön ôhozzá,
hanem kételkedtem benne. De lassan ez is el-
múlt. Öröm lett úrrá rajtam akkor, s szívemet
megtöltötte a szeretet. Majd jött a nyugalom és
a békesség. Ez a gyermek az üdvözítô, a szaba-
dító, a megígért Messiás! Ez a gyermek, megvál-
toztatta az életem, és tudom, hogy még jobban
meg fogja változtatni. 

A találkozásom ezzel a gyermekkel, az Üdvö-
zítôvel valóban nagy fordulatot hozott életem-
be, hiszen nincs többé félelem, nincs többé ké-
tely. Hitem sziklaszilárdan áll. Isten hihetetlen
szeretete megjelent, eljött a földre, s bár csak
egyszerû ember vagyok, egy szegény pásztor, de

érzem, ez nem számít! Istennek ez nem számít.
Érzem, csak az a lényeg, hogy eljöttem… Csak
az a lényeg, hogy elindultam… és találkoztam
vele. Érzem, már az sem számít, hogy hitetlen-
kedve indultam útnak, már csak az számít, hogy
elindultam, s célba értem! Érzem, ez a gyermek
nagy lesz, ez a gyermek megment majd minket.
Engem és a családomat. Az igazat megvallva, ez
a gyermek már most megmentett. Szívemben ott
ég a szeretet, elolthatatlanul, kifogyhatatlanul.
Más ember lettem. Megszabadultam a félelmek-
tôl, a folytonos aggódástól, melyek megkötöztek
és lehúztak. Megszabadultam a haragtól, melyek
engem mérgeztek. Megszabadultam attól, hogy
jobb és nagyobb emberré akarjak válni, aminek
hajszolása közben mindig egyre mélyebbre és
mélyebbre kerültem az önsajnálatban. Megsza-
badultam. Új ember lettem. Régi test, de más lé-
lek, más gondolkodás, más szív.

Bárcsak itt lehetett volna Efráim, bár eljött
volna! Bár elhitte volna, hogy érdemes elindulni,
érdemes áldozatot hozni! De nem adom fel! Azt
érzem, ezt egész egyszerûen nem tarthatom
magamban…. Ezt tovább kell adni! Ez nem lehet
csak az enyém…

Meg fogom osztani elôször is a családommal,
utána Efráimmal és mindenkivel, ahogyan most
veled is tettem. Olyan jó lenne, ha mindenki ezt
megérezhetné! Ó, bárcsak valóban ez a békesség
és nyugalom, ez a végtelen szeretet mindenkié
lehetne! Ha nekem járt, pedig oly semmi vagyok,
olyan jelentéktelen, akkor ezt mindenki más is
megérdemli… 

Tudom, mit gondolsz, nekem is lehetetlennek
tûnt, de itt vagyok, én és pásztortársaim vagyunk
a bizonyítékok. Nézz ránk, ez lehetséges! Ez a
gyermek itt van egészen közel. Csak indulj el…!

RÖVIDEN

A NARRATÍV PRÉDIKÁCIÓS

MÓDSZERRÔL

Az Egyesült Államokban már jónéhány évti-
zeddel ezelôtt elkezdték megkérdôjelezni a
hagyományos retorikai megközelítéssel írt és
elmondott a prédikációk egyeduralmát. Vágytak
valami másra, valami újra, az igehirdetések meg-
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újulásának lehetôségét keresték. Szerették volna
ezekkel a más stílusban íródott és elmondott
prédikációkkal megfogni, megragadni, hitre
vezetni a világban élô embereket. A ma embere
azonban rohan, folyamatosan történik vele vala-
mi, az életét nagyon intenzíven éli meg mind
fizikailag, mind lelkileg. Az, ami 50 éve még
izgalmas volt, ma unalmas. Ez a filmek, zenék,
mûvészetek világában is kitûnik: a filmek fel-
gyorsultak, igyekeznek minél színesebb képvilá-
got adni, mert tudják, hogy ha nincs történés, az
unalmas, azt az emberek elkapcsolják. De megfi-
gyelhetô ez az Istent dicsérô énekeinknél is:
mennyivel másabb stílussal írják meg a szöveget
és a dallamot ma, mint 50 éve. Amit 50 éve min-
denki tudott, mindenki szeretett, ma poros és
unalmas. Ezt legyôzendô, az embereket meg-
szólító, lekötô, meggyôzô, érzelmeket behívó
alternatív stílusokat hoztak létre, tudatosan
próbáltak ugyanis elszakadni a régi homiletikák-
tól, a hagyományos, megszokott stílusoktól,
módszerektôl. A 20. században ennek köszön-
hetôen alakult ki a narratív igehirdetés és jutott
el Magyarországra is. Visszanyúltak a mesékhez,
a történetekhez, melyek régen is tanító jelleggel
bírtak: gondoljunk csak a magyar népmesékre,
melyek mindegyike komoly tanulságokat hordoz
a hallgató számára vagy Jézusra, aki maga is sok-
szor példázatokban tanította hallgatóit. A me-
sék, melyek más világba repítenek minket, de a
végéhez érve mégis tudjuk, hogy itt a földön mi
a helyes vagy éppen mi nem helyes. 

A narratív igehirdetés – bár tûnhet úgy, hogy
színdarab, mese vagy történet mesélés – ugyan-
úgy igehirdetés: ugyanúgy megköveteli az alapos
készülést az igehirdetôtôl, mint a hagyományos
prédikációk; van textusa, melyen az elhangzott
történet alapszik; az Isten üzenete szólal meg
benne, melyet az igehirdetô ugyanúgy a Szent-
lélektôl kér el, és a Szentlélek megbízásából adja
tovább, csupán más módszerrel. Ez a más mód-
szer a történetmesélés. A történet játszódhat a
biblia világában, a kiválasztott textus idejében
és helyszínén, de játszódhat a jelenben is. A
történetet el lehet mondani úgy is, hogy maga a
fôhôs mesél, ez esetben E/1-ben hangzik el, míg
lehet olyan megoldást is választani, hogy külsô
szemlélôként nézzük végig azt, ami a fôhôssel
történik, ez esetben E/3-ban íródik. A fôhôs

lehet valós, bibliai személy, aki a bibliai leírások
alapján is jelen volt (például Jézus keresztjénél a
lator, vagy Mária), de kitalálhatunk olyan szere-
plôt is, akit a bibliai szöveg név szerint nem
említ (például Betesda tavánál egy másik beteg,
aki végig nézi a csodálatos gyógyulást). A megírt
és elmondott „történet úgy hat, mint amikor a
helyére illesztett szög fejére, egy jól irányzott
csapással ráütnek, és beverik azt“ - véli Fabiny
Tamás. 

Ha megfigyelünk egy prédikációt, a lelkészek
sokszor alkalmaznak benne rövidebb példákat
szemléltetésképpen. Ezek az ablakok segítik a
megértést, az elmélyülést, az üzenet gyakorlat-
ba való áthelyezését. Luther is felismerte,
amikor arról írt, hogy amíg az igehirdetô a meg-
igazulásról prédikál, addig alszik és horkol a nép;
amikor azonban történetekbe és példázatokba
kezd, akkor mindenki hegyezi a fülét. A narratív
igehirdetésben nem több szemléltetés jelenik
meg, maga az egész igehirdetés egy történet, az
egész igehirdetés a szemléltetés maga. A nar-
ratív igehirdetés így nem konkrétan, egyértelmû-
en mondja ki az Isten üzenetét (például: Jézus
Krisztus meghalt érted, hogy te élhess), hanem
az érzelmekre hatva adja azt át. Az érzelmekre
támaszkodva indítja el a hallgatót egy érzelmek-
kel teli útra, ahol a hallgatónak kell megtalálnia
az elrejtett üzenetet.

A narratív igehirdetés azonban, ahogyan a
prédikációk is, elmondásra íródnak, így olvasá-
suk nem olyan hatással lehetnek ránk, mint ha
azt élôben halljuk. Az ilyen stílusú igehirdetés
hallgatójának fontos, hogy engedje magát menni
a történettel, hogy próbálja meg elengedni az
elvárásokat, a megszokott módszereket és hagy-
ja, hogy a lelki szemei elôtt megtörténjenek
azok, amiket hall. Amennyiben sikerül a törté-
nettel, a fôhôssel haladni úgy, az Isten elké-
szített üzenetére találhatunk.
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A csömöri kálvinisták története a 19. század
közepéig nyúlik vissza, és habár az akkori adatok
alapján csupán három református élt a tele-
pülésen, 1910-ben már huszonketten voltak. Ez
azért is nagy szó, mert a községbe még Mária
Terézia uralkodása alatt telepítettek evangélikus
tótokat és katolikus gyökerû svábokat, évszá-
zadokra meghatározva Csömör vallási hátterét,
ám lassan mégis nôni kezdett a reformátusok
száma. A 20. század második felében a közössé-

get az akkori kistarcsai lelkipásztor vette gondo-
zásba, kéthetente tartott nekik istentiszteletet,
majd az evangélikus lelkipásztor megengedte,
hogy alkalmaikat az az ô templomukban tartsák.
Akkortájt, az evangélikus gyülekezet vendége-
ként fogalmazódott meg az apró református
közösségben a vágy, hogy egy napon saját ott-
honuk legyen. Ez az álom vált valóra idén októ-
ber 31-én, amely a csömöri reformátusság szá-
mára kettôs ünnep lett: ezen a napon egyszerre

*Megjelent a Reformátusok Lapja 2020. november 4-i számában. Fotó: Sebestyén László.

AHOL TALÁLKOZIK MÚLT,
JELEN ÉS JÖVÔ*

FARKAS ZSUZSANNA

Olyan ajándék ez, amelyhez mérhetetlen alázatra van szükségünk: templomunk akkor
töltheti be küldetését, ha folytatjuk a megkezdett munkát – vallja Deák Ferencz, a
Csömöri Református Egyházközség gondnoka. A Budapest melletti nagyközségben
október 31-én tartottak templomszentelési ünnepséget, amellyel a közösség több

évtizedes álma vált valóra.
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emlékeztek a reformációra és adtak hálát idén
elkészült, A magvetô háza elnevezésû templo-
mukért.

ÚJ KÖZÖSSÉG, ÚJ MÓDSZEREK

Az alkalom a közösség régen várt ünnepe, a
gyülekezeti tagok minket is örömmel fogadnak,
miután kicsit csendesedik a nyüzsgés, beszél-
getni is tudunk. – Tíz évvel ezelôtt Riskó János
akkori kistarcsai lelkipásztor kezdte szorgal-
mazni, hogy ez a közösség váljon missziós
gyülekezetté, önálló jogi státusszal és pres-
bitériummal. Ez volt az a pillanat, amikor már
volt értelme templomépítésrôl is beszélni –
kezdi Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor. Az
egykor harmincfôs gyülekezet idôközben gyer-
mekekkel és friss tagokkal együtt közel ötszáz
fôs közösséggé bôvült, amelybôl kétszázötven-
három felnôtt a választói névjegyzékben is
szerepel. – A rendszeresen templomba járók
körülbelül százan vannak. Most, a vírushelyzet
miatt ez a létszám alacsonyabb, de sokan online
követik az istentiszteleteket – teszi hozzá a
lelkipásztor. – Az elmúlt években sok változás

volt. Két éve költözhettünk be az akkor elkészült
gyülekezeti termünkbe, amelyet nehéz volt
megszokni az evangélikus templom tágas terei
után – de végre volt saját hajlékunk. Ez az érzés
csak erôsödött, amikor a templomunk is
felépült.

Esztergály Elôd Gábor szerint egy agglomerá-
cióban épülô gyülekezet mindig különleges. A
csömöri közösségre is jellemzô a sokszínûség,
tagjai a Kárpát-medence különbözô részeibôl
érkeztek. – Nálunk nagy áldás, hogy a gyüleke-
zeti tagok helyzete kiegyensúlyozott, emellett a
közösség nagyon nyitott és befogadó, fiatalos és
érdeklôdô – magyarázza a lelkész, de azt is hoz-
záteszi: sok felnôttként megtért gyülekezeti tag-
nak nem volt korábban egyházi kötôdése és val-
lási tradíciói, ezért a megszokottól eltérô tanu-
lási folyamatokra is szükség van a közösségben.
– Nem vagyunk tradicionális gyülekezet, más
nehézségeink vannak. A közösség egy részének
természetessé kellett tenni, hogy a vasárnap az
Úr napja, és ezért az Isten házában kezdôdik.
Ugyanakkor szívesen tanulnak – hálás vagyok,
hogy ez a gyülekezet nagyon jó talaj a magvetés
szempontjából – magyarázza
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ISMÉTLÔDÔ TÖRTÉNELEM

Esztergály Elôd Gábor számára személyesen is
sokat jelent, hogy elsô gyülekezetét segíthette a
templomépítésben, mivel felnôttként, közgaz-
dászból vált lelkésszé. – Kiskoromtól kezdve érez-
tem, hogy szolgálnom kell valakit, de amikor egy
belsô hang azt mondta, lelkipásztorrá kell válljak,
sokáig elhessegettem magamtól a gondolatot,
habár anyai és apai részrôl is voltak lelkipásztor
felmenôim – idézi fel. A változás huszonhét éves
korában következett be, amikor Márk evangéliu-
ma 8. fejezetének 34. versét olvasta: „Ha valaki
énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel
a keresztjét, és kövessen engem!“ Ennek hatására
munka mellett elvégezte a teológiát, majd a csö-
möri gyülekezet vezetôje lett.

- Nagyon örültek nekem, amikor megérkez-
tem. Hatalmas szeretettel fogadtak, hiszen
addigra már megérezték a szórványlét minden
nehézségét, így vártak egy saját lelkészt, aki
helyben tart hittanórát, konfirmációs elôkészítôt
és istentiszteleteket – fogalmaz a lelkipásztor,
aki érkezése után szinte azonnal elkezdett kö-
zösségi alkalmakat szervezni, majd hamarosan a
templom építésérôl is elkezdtek beszélni a pres-
bitérium tagjaival. – Családomban nem én va-
gyok az elsô templomépítô lelkész: százhetven

évvel ezelôtt Esztergály Mihály evangélikus lel-
kész a Gyömrô melletti Péteri templomát
építette fel, amely túlélt minden háborút. Ez
szép példa volt elôttem, de sosem gondoltam
volna, hogy az Úr nekem is ilyen utat szán.
Azonban amikor kiderült, hogy mi is felépíthet-
jük a templomunkat, ismét éreztem, hogy Isten
a tenyerén hordoz – avat be a lelkipásztor.

AZ ÉPÍTKEZÉS FOLYTATÓDIK

Deák Ferencz, a gyülekezet gondnoka osztja
meg velünk, milyen hosszú út vezetett a tem-
plomszentelésig – számára és közössége szá-
mára is. – Családommal 2000 óta járunk ebbe a
gyülekezetbe, korábban mindig a Pasaréti Refor-
mátus Egyházközségbe utaztunk el vasárnapon-
ként. Egyik alkalommal hazafelé jövet hirtelen
elfogott az érzés, milyen jó lenne, ha itt is lenne
református gyülekezet, és bár építhetnénk temp-
lomot is! Úgy éreztem, csodálatos lenne, ha
ehhez bármit hozzá tudnék tenni.

Nem sokkal késôbb hallottak a kis csömöri
református közösségrôl, és el is látogattak egy
istentiszteletre. – Nagy szeretettel fogadtak. Ez
volt az elsô gyülekezet, amelyet a sajátunknak
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éreztünk, ahová hazaérkeztünk – emlékezik az
elöljáró.

Deák Ferencz gondnokként közelrôl láthatta,
hogyan lett a gyülekezetnek lelki otthona,
végigkísért „minden mozzanatot a tervezéstôl a
kivitelezésig“, az elmúlt öt évét szinte teljes
egészében az építkezés határozta meg. –
Hatalmas ajándék ez nekünk, de a gyülekezet
sokat tett is érte. Olyan ajándék ez, amelyhez
mérhetetlen alázatra van szükségünk: templo-
munk akkor töltheti be küldetését, ha folytatjuk
a megkezdett munkát. Azt gondoltam, kicsit
megpihenhetünk, de a munka valójában most
kezdôdik, ez csak a felkészülési idôszak volt –
hangsúlyozza. Ennek jegyében a presbitérium
legfontosabb célja a következô évekre még
inkább a gyülekezet építése, és az, hogy a
közösség kerülhessen a középpontba.

LÉLEKBEN EGYÜTT

Deák Vivien, a gyülekezet kántora hozzá-
teszi: eddig is fontos volt számukra a közösség
építése, de sok energiát lefoglalt a tényleges
építkezés. – Kiskoromtól járunk ide, a gyülekezet
mindig is befogadó volt, de lelkipásztorunk érke-

zése óta érezzük igazán, hogy tényleg közösség
vagyunk. Attól kezdve együtt dolgoztunk azért,
hogy saját otthonunk is legyen – fogalmaz. Mint
mondja, ô maga már kamaszként bekapcsoló-
dott a kántori szolgálatba, és habár a kezdet
nehéz volt, folyamatosan érezte a támogatást,
ezért nem adta fel.

- Közel tíz év gyakorlat után a mai ünnepsé-
gen mégis izgultam, de nagyon jó volt átélni,
hogy minden elkészült, és hazaérkezhettünk.
Sajnos a vírus miatt sokan nem lehettek jelen, de
tudom, hogy lélekben együtt voltunk – a szol-
gálatokban pedig most rajtunk, fiatalokon volt a
sor – hangsúlyozza Deák Vivien.

Így érzi ezt testvére, Deák Áron is, aki szin-
tén segít, ha szükség van rá. – Nekem ter-
mészetes, hogy fiatalként ide tartozom, szük-
ségünk van rá, hogy a lelkünk minden életkorban
épüljön. Emiatt különösen is szép volt a mai
ünnep, hálás vagyok, hogy megvalósulhatott –
fûzi hozzá.

A TOVÁBBI BÔVÜLÉS REMÉNYE

Míg mi beszélgetünk, a gyülekezet azon tag-
jai, akik segítôként vettek részt a délelôtti isten-
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tiszteleten, összegyûlnek az imateremben, hogy
együtt nézzék vissza a Duna televízióban is
közvetített ünnepi alkalmukat. Így van ezzel
Bakó Dorina is, aki a vendégek fogadásában, a
lázmérésben és az ételek kínálásában segéd-
kezett. A fiatal lány 2008-tól, Csömörre köl-
tözésük óta jár a gyülekezetbe, így ô is szemé-
lyesen láthatta, hogyan készül el lelki otthonuk.
– Összetartónak látom ezt a közösséget. Sze-
rintem egy ekkora gyülekezettôl komoly ered-
mény, hogy saját templomot épített. Megtisz-
teltetés, hogy ma ekkora figyelem fordult felénk,
örültünk, hogy segíthettünk, jó volt látni, hogy
mindenki tudta a feladatát – osztja meg vé-
leményét.

Dorina azt is elmondja, hogy habár sok az
idôs gyülekezeti tag, utánpótlás is van: évente
kilenc-tíz fiatal konfirmál. Így tett ô maga is két
évvel ezelôtt: – Már az elôkészítô alkalmakat is
nagyon szerettük, aztán mi lehettünk az elsôk,
akik az elkészült gyülekezeti házban konfirmál-
hattunk, ez még különlegesebbé tette az ünnep-
ségünket.

A vírushelyzet miatt ifjúsági csoportjával
mostanában ritkábban találkoznak, de tartják a
kapcsolatot, és remélik, hogy hamarosan vissza-

állhat a korábbi rend – közöttük és az egész kö-
zösségben. – Úgy érzem, most, hogy terünk és
lehetôségünk is van, még tovább fog bôvülni a
gyülekezetünk – teszi hozzá.

IDÔTLEN KAPCSOLAT

Egy templom felépülése és egy gyülekezet
megszületése mindig nagy öröm, mivel a határ
menti településeken és az apróbb falvakban
fogyatkoznak a református közösségeink. Az
idôközben elcsendesedett templomba belépve
pedig megtapasztaljuk, hogy jól tudják ezt a
csömöri közösség tagjai is: a mennyezetet a
Kárpát-medence különbözô régióiból ismert
kazetták díszítik.

- Onnan választottunk kazettákat, ahonnan
gyülekezetünk tagjai származnak. Kilenc régió
kilenc templomának mintáit hoztuk el hozzánk.
Az volt a célunk, hogy kifejezzük közösségünk
sokszínûségét és hitvallásunkat, de azt is, hogy
felelôsséget érzünk azok iránt a testvéreink
iránt, akik elnéptelenedô településeken ôrzik
évszázados szakrális kincseinket. Szeretnénk
ezekkel a kazettákkal rájuk irányítani a figyelmet

18
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– magyarázza Esztergály Elôd Gábor. Így emlé-
keztet mostantól a csömöri templom mennye-
zete Csetfalva (Kárpátalja), Kézdimartonfalva,
Szacsva, Körösfô (Erdély), Mezôcsát, Noszvaj,
Gyügye, Patapoklosi és Sonkád (Magyarország)
évszázados református közösségeire – és rajtuk
keresztül a magyar református egységre.

- Közösségünk alapja ez az egység, ennek
köszönhetô, hogy mára önálló gyülekezet
lehetünk. Eredetileg tavaszra terveztük ezt az

ünnepséget, de végül az Úr ajándékaként éltük
meg, hogy október 31-én adhattunk hálát – fo-
galmaz Esztergály Elôd Gábor. – Templomunk-
ban, amely egyaránt magán hordozza az egyházi
építkezés klasszikus jegyeit és a modern meg-
oldásokat, összekapcsolódik a múlt, a jelen és a
jövô. A reformáció ünnepénél méltóbb alkalmat
pedig nem is találhattunk volna, hogy ezért
köszönetet mondjunk.
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TARTOTTUNK OKTÓBER 31-ÉN

AZ ELKÉSZÜLT TEMPLOMUNKÉRT,
A KÖVETKEZÔKBEN ANNAK ÍROTT

ANYAGÁT OLVASHATJUK.

20

Hálaadó istentisztelet

A fotókat Takács Zoltán presbiter és a Miniszterelnökség sajtóirodája bocsátotta rendelkezésünkre.
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Urunk, Istenünk, szeretô mennyei Édesatyánk Jézus Krisztus által! Nincs hozzád hasonló Isten
se fönn az égben, se lenn a földön!

Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erô és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a
tisztesség, a dicsôség és az áldás! Övé az áldás és a tisztesség, a dicsôség és a hatalom örökkön-
örökké!

Urunk megtartod szövetségedet és irgalmas vagy szolgáidhoz, akik szívük mélyébôl színed elôtt
járnak. Szád megígérte és a kezed valóra váltotta tervedet. Urunk, Istenünk hallgasd meg a kiáltást
és az imádságot, amikor a Te néped a Te színed elôtt imádkozik! Nézz nyitott szemmel erre a házra
éjjel és nappal, arra a helyre, amelyrôl azt mondtad, hogy ott lesz a Te neved. Hallgasd meg az imád-
ságot, amikor a te szolgád ezen a helyen imádkozik!

Köszönjük Neked, hogy elkészült Csömörön a református gyülekezet temploma. Köszönjük,
hogy bár sokat terveztünk, mégis a Te csodádról beszélhetünk. Köszönjük, hogy adtál imádkozó
hátteret, szép terveket, megbízható kivitelezôket, támogató döntéshozókat és köszönjük, hogy
kaphattunk az építéshez biztos anyagi forrásokat: támogatást és adományokat. Köszönjük az
álmatlan éjszakákat, köszönjük a munkás napokat, a bátorító szavakat. S miközben a Te házadra
nézünk, megvalljuk elôtted, hogy e helyen nemcsak falak emelkedtek és a gerendák illeszkedtek
egybe, hanem mi magunk szeretetben illeszkedtünk össze. Köszönjük, hogy egymásba kapaszkod-
hattunk, békésen egy közösségbe.

Köszönjük, hogy ebben a hajlékban mi biztonságban gyûlhetünk egybe, nem kell tartanunk
támadástól és Beléd vetett hitünkért nem veszik vérünket. Hisszük, kezed és így jelenléted bizton-
ságát adja nekünk a Magvetô háza. Köszönjük, hogy a fizikai távolságot megtartva, lélekben közel
állva egymáshoz Téged ünneplünk, Téged áldunk!

S miközben hálát adunk, a mai napon újra tanuljuk, hogy Fiad megismerése nem a mi
nemzedékünkkel kezdôdött. Köszönjük, amit elvégeztél a reformátorok és hitvalló ôseink életében,
és köszönjük, hogy Te megtérést munkáltál nagyszüleink, szüleink és családjaink életében is.

Urunk! Megvalljuk neked, mi sokszor másnál keressük a megoldást és nem egyedül tenálad,
Fiadban, hogy megtaláljuk nyomorúságainkból a kiutat. 

Sokszor próbáljuk megtalálni a legjobb eszközt, hogy elérjük céljainkat, hogy megújuljunk, hogy
egyházunk valódi sikertörténet lehessen, pedig a mi megmaradásunk, szolgálatunk kiteljesedésének
egyedüli záloga az alázatos hit lehet.

Sokszor és sokféle módon szeretnénk kivívni magunknak bocsánatodat, mikor vétkezünk, mikor
önmagunkba nézünk, és csak csalódottan sóhajtozunk: bocsásd meg, hogy nem egyedül a Te
kegyelmedben bízunk. 

Milyen sokszor kutatunk a bölcsesség forrása után, hogy mit kell tennünk, hogyan oldjuk meg,
s elfeledtük a tôled kapott mennyei ajándékot a Te kijelentésedet, melynek forrása egyedül a
Szentírás. Szeretnénk mindig éberek maradni, el nem feledni, hogy Te velünk vagy. Ha pedig ez így
van, senki sem lehet ellenünk.

Azért könyörgünk, hogy szóljon most megújító Igéd. Lelked által Krisztusban formáljon újjá ben-
nünket, hogy megszabadulva bûneink rabságából megélhessük a tôled kapott új szövetséget erejét!
Adj megújulást: egyénileg és a gyülekezetünknek egyaránt, hadd térjen meg hozzád a mi egy-
házunk, és minden megújulásnak hadd legyen ez a legfontosabb célja és alapja.

Leborulunk szent templomodban Uram! Hálát adunk nevedért, Uram! Maradjon velünk, Uram,
szereteted, mert mi is benned reménykedünk! Legyen Tiéd a dicsôség! Ámen.

(Nyilas Zoltán, az Északpesti Református Egyházmegye esperese)

PRÓFÉTAI IMA
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Ünneplô Gyülekezet, kedves Testvérek!

Ennek a mondatnak „Istenünk beszéde meg-
marad örökké“ a latin kezdôbetûit, V D M I A, a
németrómai császár által az Augsburgi Birodalmi
gyûlés elé citált reformátorok 1530-ban ráhí-
meztették a kabátjuk ujjára, hogy el ne felejtsék,
és hogy mindenki lássa: „Istenünk beszéde meg-
marad örökké“. 

A magyar nyelv kiváltsága, hogy nekünk,
Isten beszédére, Isten szavára külön szavunk

van: ige. Éltetô ige.  Isten igéjének írásos formá-
ját, a Bibliát, evangéliumi keresztények annak
idején a diktatúrában, a nagy Szovjetunióban,
kitépett oldalanként cserélgették egymás között.
Osztogatták, rejtegették, hogy a gyülekezet tag-
jainak mindig legyen friss és örök olvasnivalója.
Súlyos börtönévek jártak annakidején ezért. 

Istenünk szava megmarad örökké. 
A mi Károli Gáspárunk pedig 60 évesen,

amikor a pusztító járvány elragadta 3 gyermekét
és feleségét, megkérdezte magát és Istenét, hogy

BALOG ZOLTÁN IGEHIRDETÉSE

Alapige: „Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti
engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre,

egymást kitartóan, tiszta szívbôl szeressétek, mint akik nem
romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá,

Isten élô és maradandó igéje által. „Mert minden test olyan,
mint a fû, és minden dicsôsége, mint a mezô virága:

megszárad a fû, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad
örökké“. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek.“

(1Pt 1,22-25)

Balog Zoltán a Budapest-Németajkú Református Egyházközség lelkipásztora, 2021. januárjától a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke. 
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mire még ez az élet? Mire még az élete? És tár-
saival együtt belefogott a szent könyv fordításá-
ba. Néhány év kitartó munkájával azt elvégezte.
Alig, hogy kinyomtatták, visszaadta lelkét a
Teremtôjének. Ez a mi örökségünk. Örökségünk?
Nem. Annál több. Ez a mi eredetünk. Ez a mi
mindennapi táplálékunk. Minket a szó terem-
tett. Minket az ige teremtett. Az az ige, amelyik
a Biblia elsô lapján olvasható. Amikor azt mond-
ta a teremtô Isten, hogy „legyen!“. Legyen vilá-
gosság, legyen ég és föld, legyen ember, legyen
teremtés. A reformátorok vallották, és mi is
valljuk: az ember, az újjászületett ember creatu-
ra verbi, Isten igéjének teremtménye. Az egyház
creatura verbi, az ige egyháza, az ige által, Isten
szava által teremtett közösség. Nem a társadal-
mi alrendszer, a szociológiai képzôdmény marad
meg, akár népegyház, akár hitvalló egyház vagy
ún. szabadegyház, hanem az marad meg, amit
az Isten szava teremtett. A hit, a remény, a sze-
retet szervezete. A hit, a remény, a szeretet
intézménye, Krisztus teste, a vándorló Isten né-
pe marad meg (vö. Vályi Nagy Ervin, Ami elmú-
lik és ami megmarad; in: Minden idôk peremén
1993). Nekünk ebbôl az igébôl és ennek az
igének megfelelôen kell élni. És nemcsak kell,
hanem szabad. Így szabad és így lehet élni. Ez a
bizonyosság, hogy mi a létünket nem valamilyen
véletlennek, nem is valamilyen determinációnak,
nem is a természet törvényének, nem emberi
ösztönöknek, vagy éppen valami különleges,
utólag kárhoztatandó történelmi fordulatnak,
szövevénynek köszönhetjük – és éppen ezért
megmaradásunkat sem – hanem Isten akaratá-
nak, az ô teremtô igéjének. Ez a mi keresztény
szabadságunk záloga és biztosítéka. Ez a bizo-
nyosság szabadít meg bennünket minden világi
kötöttségbôl, minden világi kötöttség fogságá-
ból – és legalább olyan fontos a mondat másik
fele – ez fordít meg. Ez fordít oda a világ felé, az
embertársunk felé szabad szeretetben. Megsza-
badulni és odafordulni. Ez a keresztény élet
alapvetô dinamikája. Ezt hirdették megújult erô-
vel a reformátorok, ezt ismerték fel elementáris
erôvel. Nem új dolgot hirdettek, nem új dolgot
találtak ki, nem új dolgot fedeztek föl. Nem
innovátorok, nem társadalmi reformerek voltak.
Vissza-hívók, vissza-térôk voltak. ôk voltak azok,
akik visszahívtak és azóta is visszahívnak ben-

nünket az egyetlen alaphoz Isten teremtô és
újjáteremtô igéjéhez. Nem újdonság ez, és mégis
mindig új. Ezt hirdette, ezt mondta Ézsaiás
próféta, ezért jött el Jézus Krisztus, a mi Meg-
váltónk.  Ezt olvassuk itt, Péter apostol levelé-
ben. Errôl beszél Pál apostol és azután tovább a
többiek: Szent Ágoston és Szent Ferenc. Igen, a
szenteket, az Isten által igénybe vett tanítókat
említjük itt a református templomban. Még Szent
Tamást is, az Aquinóit is ide hozhatjuk, aki a
teológia teljességében fogalmazza meg ezt az
egyetlen alapot: Krisztus szava teremt bennün-
ket. Kár, hogy nem lehetett, nem tudott együtt
maradni minden keresztény ebben a megújulás-
ban, és nem tudtuk ezt együtt szolgálni. 

De Isten szava megmarad örökké és újat
teremt ebben is, a kereszt(y)én(y)ek egymáshoz
közeledésében is. 

„Papíros pápátok van“, csúfolódtak annak
idején az ellenfelek. Válaszolhatnánk talán egy
kicsit ironikusan: az írás legalább nem változik.
Bár miért hallgatnánk el azokat a híreket, ame-
lyek ma már elôírják nyugat-európai egyete-
meken, hogy újra kell írni a Bibliát. Politikailag
korrekt módon. Ki kell hagyni belôle mindent,
ami sérthetne bárkit is. Akkor ki fog a bûnrôl
beszélni? És ki fog beszélni a bûnbocsánatról, ha
majd a Bibliát is újra írják? 

Isten szava megmarad örökké. 
Mondjuk inkább azt, hogy a betû megöl, a

Lélek pedig megelevenít. A szellem. Isten lelki,
szellemi ereje megelevenít és életre hív bennün-
ket. Ezért írja azt az apostol, hogy élô és
maradandó Isten szava. Ami nálunk, embereknél
maradandó akar lenni, abból elôbb-utóbb, ha
meg is marad, hiányozni fog a lélek, a mozgás, a
dinamika, az erô. Isten szava, mely örökre meg-
marad, az nem egyszerûen egy könyv, hanem
egy személy. Maga Jézus Krisztus. Isten igéje,
Jézus Krisztus az Isten egyetlen érvényes szava.
Solus Christus – tanították a reformátorok. ô
marad meg, ô teremt, ô szabadít, ô szeret és ô
jön el újra. Ez az Ige munkálkodik. Ez az ige élô
és ható. Ez az ige olyan, mint a kétélû kard – írja
egy másik helyen az apostol. Ez a kés mil-
liméteres pontossággal különválasztja egymás-
tól a jót és a rosszat, a gonoszt és a tisztességet,
azt, ami elvetendô és azt, ami megtartandó. Ez
az ige egyszerre horgonyoz le bennünket és küld
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el úgy, ahogyan Jézus elküldi a tanítványait:
„tegyetek tanítványokká minden népeket!“ Az
elsô szó, Isten elsô szava ehhez a világhoz így
hangzik: „legyen!“. És lett. Az utolsó szó pedig
az, hogy: „jövel! Gyere! Jövel, Uram Jézus!“ Így
fejezôdik be a kijelentés, a kinyilatkoztatás
könyve, az apokalipszis, János jelenéseinek igé-
jében. Mégsem így! Ezek az utolsó elôtti szavak.
Az utolsó szó az, hogy „ámen“. Így legyen. Van
nekünk ilyen tapasztalatunk, hogy Isten igéje
megváltoztat bennünket? Csömöri reformátu-
sok, magyar reformátusok, szerte a Kárpát-me-
dencében, magyar keresztyének és keresztények!
Vissza, vissza a forráshoz, vissza az alaphoz,
vissza Jézus Krisztushoz, hogy változtasson
meg! Szent Ágoston, amikor az a különleges lá-
tomása volt, azt hallotta, hogy a szomszéd hely-
iségben egy gyermek – azt írja, nem is tudtam,
hogy fiú vagy lány, olyan elementáris erôvel hal-
lottam – ezt a két szót ismételgette: „tolle lege!“
– vedd és olvasd! Kezébe vette a könyvet, olvas-
ta és megváltozott az élete. Van nekünk ilyen
tapasztalatunk? Hogy leülünk a könyv köré,
amelyik itt van az úrasztalán, a református
templomok közepén, kezünkbe vesszük, elkezd-
jük olvasni, és az összehoz bennünket! Össze-
kovácsol, megszabadít, közösséggé teremt, be-

tölt, és így éltet bennünket. E nélkül a tapaszta-
lat nélkül nem fog menni. E nélkül a tapasztalat
nélkül nem csak református, evangélikus, bap-
tista, hanem semmilyen egyház nincs. Nincs
olyan egyház, melyet nem Isten igéje teremtett.
E nélkül hiába az új templom, hiába az igye-
kezet, hiába a tervek. Arra a mély megtapasz-
talásra van szükségünk, hogy az az ige, amelyik
évszázadok, évezredek óta, valójában a világ
teremtése óta nekünk szól, az bennünket átfor-
mál és átalakít Krisztusnak az arcára és ábráza-
tára. Nélküle nem fog menni. De vele igen! Hogy
mondták ôseink? Vele a pokol kapui sem fognak
diadalt venni rajtunk. Akkor majd szabad ember-
ként, szabad közösségként, szabad szeretetben
odafordulunk, rátekintünk arra az életre, amit
ajándékba kaptunk, és arra, ami körülvesz ben-
nünket. És elvégezzük azt, ami ránk van bízva.
Mint ahogy itt is elvégezték, mint ahogy itt is
elvégeztétek a templomnak az építését. És el-
kezdtétek a közösség építését. Mert évszázadok
óta a magyar kereszténység templomokat,
iskolákat épít, szeretetintézményeket, kórháza-
kat… Szolgáltak, szolgálunk. Hadd mondjam így
ironikusan, ha kell, még börtönbe is megyünk,
oda is elvisszük az evangélium igéjét. Ma már
nincs Magyarországon olyan börtön vagy kór-
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ház, ahol a kormányzattal együttmûködve ne
lennének ott azok, akik azt mondják a beteg, a
megkötözött, a bezárt lelkeknek, hogy Isten
igéje megmarad örökké és megszabadít. A
munka, amit itt ezen a templomon az építôk
végeztek, nem más, mint istentisztelet. Benne
van a magyar munkások, a magyar munkaerô
szaktudása, a szakértelme, de a szeretete is ben-
ne van. Minôségi munka. Az Isten dicsôségére
és az ember javára végzett munka istentisztelet.
A szabad, odaforduló szeretetben a közélettôl
sem kell félnünk. Részt vehetünk benne, alakít-
hatjuk. Nem abból a félelembôl, hogy nehogy
kimaradjunk valamibôl, vagy hogy mi is zárkóz-
zunk föl. Nem is valamiyen hatalomvágyból kell
részt venni, hanem mert hálából szolgálni
akarunk. Nem a hatalmat kiszolgálni, hanem a
közösséget építeni.

Aki lát, mert Isten igéje a világosság, aki hisz,
mert Jézus Krisztus megszabadította, „az nem
maradhat a tiszta mellényüket ôrzôk klubjában,
miközben egyébként hasznot húz.“ Miközben
részesül, – azt is mondhatnánk, hogy – profitál
mindabból, ami ebben a világban kenyeret ad, a
családoknak biztonságot és támogatást ad,
szabadságot ad. Nem lehet csak úgy hasznot
húzni abból, hogy mások helyettünk elvégzik a
piszkos munkát a küzdôtéren. Le kell szállni a
küzdôtérre! A keresztény ember küldetése nem
az, hogy tisztán megôrizze és mossa a kezeit:
„semmi közöm ezekhez a világi dolgokhoz“,
hanem az, hogy beszálljon a küzdelembe. És ha
elbukik, és ha vétkezik, akkor pedig kérje a bûn-
bocsánatot. És kezdje újra és induljon újra neki,
mert a világban vagyunk, és a világból nem va-
gyunk kivéve mi, keresztény emberek. Isten igéje
megmarad örökké. Ezért kérheti azt az apostol,
hogy „tisztítsátok meg a lelketeket, testvéreim.
Az igazság iránti engedelmesség, a képmutatás
nélküli testvéri szeretet, a tisztaszívbôl jövô
szeretet azért lehetséges, mert nem romlandó,
hanem romolhatatlan magból született újjá,
Isten élô és maradandó igéje által. Így függ össze
az erkölcs és a tanítás. Nem valami fajta erkölc-
si erôfeszítésre, erôlködésre hív bennünket Isten
igéje. Hanem arra hív, hogy engedjük másoknak

is meglátni rajtunk, az életünkön az újjászületés
jeleit, a képmutatás nélküli szeretetet. Ez mara-
dandó és romolhatatlan magból nôtt ki, Isten élô
és maradandó szava által.

Ámen.

Imádkozzunk:
Hûséges Istenünk, Mennyei Édesatyánk!
Köszönjük Neked a templomot! Köszönjük a

szándékot, az akaratot, köszönjük a munkások
munkáját, köszönjük a támogatók támogatását.
Köszönjük neked a lelkipásztor családjának haj-
lékát, köszönjük a gyülekezet otthonát és kö-
szönjük neked a gyülekezetet, az egyházat, ame-
lyet Te a Te örök, maradandó és élô igéd által
megújítasz! Köszönjük neked az embereket, akik
szabadok, akik szabadon cselekszenek a te dicsô-
ségedre és embertársaik javára! Köszönjük neked
a családunkat, az édesanyánkat, az édesapánkat,
a gyermekünket, a gyermekeinket! Köszönjük
neked országunkat, köszönjük neked nemzetün-
ket, hogy van helyünk ebben a világban, hogy van
helyünk a nap alatt, hogy van hova tartozni!
Köszönjük neked vezetôinket! Köszönjük neked
azokat, akik Isten akarata szerint döntenek és
cselekednek ebben a világban! Kérünk téged ezért
a templomért! Hogy sohase halkuljon el, sohase
fogyjon ki a magyar szó és a magyar ének ebbôl a
gyülekezetbôl. Tedd a hajlékot, tedd a házat
otthonná! Add, hogy gyülekezetedben, egy-
házadban a te szavad uralkodjon, a te akaratod
szerint éljünk! Kérünk téged tanítványaidért,
hogy maradjanak szabadok, hogy maradjunk
szabadok! Kérünk téged családjainkért! A férfiért
és a nôért, a gyermekeink neveléséért, hogy az
evangélium valódi életsegítség legyen számunkra.
Kérünk téged országunkért, nemzetünkért, mely-
nek határai nem esnek egybe országunk hatá-
raival, hogy együtt legyünk erôsek és erôsebbek,
és hogy erôsebb legyen az együtt, mint az egy-
más ellen. Hogy legyôzzük együtt, ne csak a
vírust, ne csak a kicsinyhitûséget, ne csak a rom-
boló erôket, hanem ha kell, legyôzzük önma-
gunkat, hogy veled együtt gyôzzünk. ôrizz meg
minket a Te szeretetedben. Fiadért, az Úr Jézus
Krisztusért kérünk, ámen.
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Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.
Tudós vitát és tisztulást akart.

Világoljon az Evangélium!
Aranyért nincsen kegyelem!

Bûnbánat nélkül nincsen bocsánat!
Ha látta volna már,

hogy 95 tétele,
mint vihar süvítô szele,

söpör végig országokon, világon… -
ha látta volna a nyomában támadt

viharos zivatart, -
s mint vérfagyasztó vízió

szemébe lobbant volna máglyák lángja,
gályarabság és inkvizíció:

vajon megtette volna akkor is?!
Nem verte volna vissza látomása

Nem hullott volna ki csontos kezébôl
Tételszögezô, súlyos kalapácsa?!

Lehet… Ha nem a Hatalmas keze
vezette volna
tételíró kezét,

Akivel ellenkezni kárhozat,
Aki elôtt csak térdre hullni jó…

Lehet… ha nem a Hatalmas szava
mondta volna: Legyen:

Világosság és reformáció!
Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.

Nem tudta, hogy a 95 tétel
útnak indul, és századokon átlép.

Megírta, mert meg kellett írnia.
S kiszögezte, mert „nem tehetett másképp“.

Elôadta: Németh Krisztián, gyermekszínész.

NEM

LEHETETT

MÁSKÉPP

TÚRMEZEI ERZSÉBET
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„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak
az építôk. (...) De akit az Úr szeret, annak
álmában is ad eleget.“ – olvassuk a Zsoltárok
127. könyvében. Mi, csömöri reformátusok most
ezt érezzük: szeret az Úr, mert beteljesítette egy
régi álmunkat, elkészült gyülekezeti otthonunk,
felépült a csömöri református templom. 

Örömünket és hálaadásunkat most az sem
tudja elvenni, hogy nem lehet mindenki velünk
azok közül, akikkel együtt álmodtuk meg ezt a
csodát, és együtt küzdöttünk a megvalósulásért.
Az Úr szeretetében bízva, a feltámadás remény-
ségével a szívünkben mondhatjuk: ôk már a
mennyei magasságokból tekintenek le ránk és
templomunkra.

Nem mindenki tudja, hogy itt, ezen a telken
egykor a BUBIV-fatelep, majd egy betonüzem
állt. Ma ez már a múlté. Ez a terület már nem

tárgyi eszközöket, faanyagot, cementet, betont
fog a csömörieknek adni, hanem az Istennek tet-
szô élethez szükséges lelki táplálékot, igei
életvezetést.

Gyülekezeti otthonunk neve is erre utal: A
MAGVETÔ HÁZA. A bibliaolvasó ember tudja,
hogy Jézus az egyik példázatában beszél a mag-
vetôrôl, akinek az volt a feladata, hogy Isten
igéjét hirdesse az embereknek. Mi is ilyen mag-
vetôk vagyunk. Isten szeretetével a szívünkben,
a Szentlélek vezetésével hirdetjük Isten dicsô-
ségét szóval, tettel vagy éppen most templom-
építéssel. 

A Magvetô Házát 2016-ban kezdtük el épí-
teni, akkor még önerôbôl, így ezeknek a falaknak
az alapjai gyülekezeti tagjaink egyéni felajánlá-
sai, önzetlen áldozatvállalásai, az Isten dicsôsé-
gére tett szolgálatai és imádságai által kezdtek el
formálódni.

2016-ban éppen annyi pénzünk volt, hogy az
elsô ütem szerkezetkész állapotra elkészüljön.
És ekkor valami csoda történt, megtapasztaltuk,
ahogyan Isten végtelen szeretetével egy lehe-
tetlennek tûnô álmot egyik pillanatról a másikra
megvalósít. 2017 januárjában érkezett a hír,
hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület
közbenjárására Magyarország kormányától 290
millió forint céltámogatást kapott közösségünk.
Ez az összeg nemcsak az elsô ütem befejezésére
volt elég, hanem hozzáfoghattunk a templo-
munk megépítéséhez is, amit a Dunamelléki
Református Egyházkerület támogatásával tudtuk
befejezni. Padjaink és a kazettás mennyezetünk
szintén Magyarország kormányának támo-
gatásával valósulhattak meg. 

A templomtér díszítésénél „festett“ és áttört
faragású kazettákat alkalmazunk, amelyek egy-
szerre hagyományos és modern megjelenítésûek.
Ez a mennyezet gyülekezetünk tagjainak egyfajta
hitvallása. A csömöri reformátusok ugyanis (aho-
gyan az agglomeráció sok más helyén) többsé-
gében ezekrôl a vidékekrôl költöztek a településre,
hozva magukkal a szülôföld szeretetét és lelki
örökségét. A mennyezeten a Kárpát-medence
különbözô tájegységeinek kilenc református
templomából vettünk át 9-9 kazettát. 

LELKÉSZI KÖSZÖNTÔ
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A gyülekezeti hitvallás mellett célunk továb-
bá, hogy rámutassunk azokra a gyülekezetekre,
amelyek évszázadok óta ôrzik református sza-
kralitásunk és kulturális kincsünk páratlan örök-
ségeit, és amelyek többsége napjainkban sajnos
anyagi nehézségekkel és a kihalás veszélyével
küzd. Kazettás mennyezetünkkel
valljuk, hogy politikai határokon
átívelve is összetartozunk, mi egy
nemzet vagyunk. Isten különös
kegyelme, hogy minderre éppen
2020-ban, a Nemzeti Összetar-
tozás emlékévében kerülhet sor. 

A mennyezetünkön a kazetta-
másolatok mellett lyukasztott
kazetták is vannak. A „festett
kazetták“ másolatai az évszáza-
dokkal ezelôtt élt református
közösségek lelki és szellemi alko-
tásai. A lyukasztott kazetták az
Atya, a Fiú és a Szentlélek bibli-
kus szimbólumaival mostani
templomépítô közösségünk „kéz-
jegyei“, úgy is mondhatnánk,
öröksége az utókor számára.

Hálaadó istentiszteletünkön a
köszönetnek is helye van. Szeret-

nék e helyrôl köszönetet mondani Orbán Viktor
miniszterelnök úrnak és a kormány tagjainak
támogatásáért és azért a hôsiességért, amellyel
kiállnak a keresztyén és magyar értékek védel-
mében határon innen és túl.

Gyülekezetünk nevében szeretném megkö-
szönni Veres Sándor fôgondnok úrnak, Szabó Ist-
ván püspök úrnak, Nyilas Zoltán esperes úrnak
és P. Tóth Zoltán gondnok úrnak azt a sok imád-
ságot és személyes áldozatvállalást, amellyel
mindvégig szívükben hordozták templomépí-
tésünk sikerét.

Köszönöm gyülekezetünk tagjainak áldozat-
vállalását, imádságát, kitartását, küzdését, hogy
mindezek által templomunk valódi örömforrássá
tudott válni.

De minden köszönet mellett Istené legyen a
legfôbb dicsôség, hiszen ô munkálta ki bennünk
az álmokat, az elhatározást, a döntéseket. Övé
legyen a dicsôség, mert Jézus Krisztus érdemé-
ért úgy szeret bennünket, hogy még az álma-
inkat is megvalósítja.

Köszönöm megtisztelô figyelmüket.
(Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor)

28

Hálaadó istentisztelet

Az idén Kossuth-díjjal kitüntetett Várjon Dénes zongo-
ramûvész és felesége, Simon Izabella zongoramûvésznô,
ünnepségünk alkalmával közösen eljátszották Bach-Kurtág:
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, Sonatina az „Actus tragi-
cus“-ból zenemûvet.
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A költô szavával mondom: „És látod, látod:
ezt ismét Te tetted, Hogy bennem lassan életté
remegnek. A szók.“* Áldás és békesség nektek! 

Szeretettel köszöntöm Magyarország minisz-
terelnökét, kedves testvéreimet, az ünneplô
gyülekezetet. A gyülekezet lapjának elsô száma
2011 Húsvétján jelent meg, címlapján a magvetô
példázatával. Az újságnak is ez a címe mind a
mai napig: A magvetô. Ebben a gyülekezet lelki-
pásztora így fogalmazza meg a gyülekezet
küldetését: „El kell végeznünk maradéktalanul
azokat a feladatokat, amiket Jézus urunk bízott
ránk. Ilyen a misszió, hogy életünk minden per-
cében szavainkkal és cselekedeteinkkel is hirdessük
a bûnbocsánat, a megtérés és az örök élet evan-
géliumát. És ilyen a diakónia, azaz a szeretetszol-
gálat is, amikor az Úr szeretetét, vigasztaló erejét,
türelmes és elfogadó odafordulását képviseljük
embertársaink felé, hozzásegítve ôket a lelki meg-
újuláshoz Krisztus által.“ Az újság további
részében leírja, hogy ezeket a feladatokat a gya-
korlatban hogy kívánják elvégezni. Elkészítették
a következô év missziói munkatervét, és írtak a
hosszabb távú tervekrôl is, amelyek között

kiemelten szerepel egy új templom építése,
amely nem is lehet más, mint A magvetô háza.
Utalást tesznek arra is, hogy a templombelsô-
ben elkészítenek egy kárpát-medencei festett
kazettás összeállítást. 

Most hálás szívvel borulunk le a mi Urunk
elôtt, megköszönve, hogy meghallgatta a kö-
nyörgéseket, és gazdagon megáldotta a gyüleke-
zetet és bennünket A magvetô házával. Ha fel-
tekintünk, láthatjuk a festett kazettákat is. 

Hálát adó ünneplô gyülekezet! Kedves
testvéreim! Lássuk meg, hogy jó az Úr! Velünk
az Isten! Sokan mûködtek közre abban, hogy ez
a látható templom megépüljön. A Dunamelléki
Református Egyházkerület Szabó István püspök
kezdeményezésére és vezetésével több mint tíz
éve elindította Gyülekezetplántálási programját,
amely mintegy húsz települést érintett, köztük
Csömört is. Ezek közül több helyen úgy megerô-
södött a gyülekezet, hogy templomot is építet-
tünk. Ilyen például a szomszédban Monorierdô,
Taksony, a most épülô diósdi és a hamarosan el-
kezdôdô kerepesi templom építése. Magyaror-
szág kormánya miniszterelnök úr személyes tá-

mogatásával 2016 és 2020 kö-
zött húszmilliárd forinttal támo-
gatta a Dunamelléki Református
Egyházkerület templom-, gyüle-
kezeti ház-, parókiafelújítás és -
újépítési programját, amely
mintegy kettôszázharminc gyü-
lekezetet érint. Ebbôl a támoga-
tásból valósult meg itt, Csömö-
rön a templom, gyülekezeti ház,
parókia épületegyüttes, A mag-
vetô háza. 

Tisztelettel megköszönjük, és
Isten áldását kérjük életükre és
szolgálatukra! Megköszönöm
minden további közremûködô
munkáját, a tervezôkét, kiemel-
ten is Berzsák Zoltán vezetô ter-

VERES SÁNDOR 
FÔGONDNOKI KÖSZÖNTÔJE

Veres Sándor a Dunamelléki Református Egyházkerület fôgondnoka.
* Reményik Sándor: Az én lelkipásztorom (részlet)..
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vezôt, tudva, hogy nemcsak fejével és kezével,
hanem szívével és hitével is tervezte ezt a temp-
lomot. Megköszönöm a kivitelezôk, a mûszaki
ellenôrök minôségi, jó munkáját; a gyülekezet
lelkipásztorának, gondnokának és minden tagjá-
nak odaszánását, szívbôl jövô imádságát. 

Ma van a reformáció emléknapja, melynek
legfontosabb üzenete: Vissza a forráshoz!
Vissza az igazsághoz! Vissza Krisztushoz! Az
evangélium hirdetésében a reformáció nagy
üzenete a hívôk egyetemes papsága volt. Az ige-
hirdetésben, a tanításban nagy szükségünk van
a jó lelkészekre, a „palástos emberre“. De nagy
szükségünk van egyháztagjainkra is, akik hét-
köznapi ruhákban járnak. A gondoskodó barátra,
a jó szomszédra, a becsületes munkásra, a gyó-
gyító orvosra, a tisztességes bankárra, a politi-
kusra, aki valóban a közjót szolgálja, a tanít-
ványait szeretô tanárra, aki hitét sem titkolja.
Egyháztagjaink azok, akik Isten igéjét meghallva,

azt megértve hirdetik az evangéliumot a család-
ban, a munkahelyen és általában a társadalom-
ban. Ti vagytok, mi vagyunk, aki harmincszo-
rosát, hatvanszorosát vagy százszorosát terem-
hetjük. Kérjük ehhez Isten áldott Szent Lelkét!

Arról, hogy a csömöri gyülekezetben jó talaj-
ra hullott a mag, jó bizonyosságom van A mag-
vetô 2015. évi pünkösdi számának hátlapjáról:
„A Csömöri Református Gyülekezet adomány-
gyûjtést hirdet a háború miatt válságba került kár-
pátaljai magyar családok megsegítésére.“ A
templomra gyûjtô gyülekezet testvéri szeretete
felülírja a saját szükségletet. Talán ezért is lett
ilyen szép ez a templom?! Mert élô kövek vannak
benne! 

2020. október 31-én – Istennek ma itt élô
népe – térjünk vissza a forráshoz, aki ma is így
szólt hozzánk: „Keressétek elôször Isten országát,
és az ô igazságát!“! Isten áldja a csömöri gyüle-
kezetet! Köszönöm, hogy meghallgattak!

30
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Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt egyházi és világi méltóságok!
Tisztelt csömöri gyülekezet!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Áll a templom. Áll Csömör református temp-
loma, és ezért köszönettel tartozunk. Köszönet
az Úristennek, köszönet és hála mindazoknak,
akik hozzájárultak a templom megépítéséhez.
Köszönöm Magyarország kormányának, Orbán
Viktor miniszterelnöknek a segítséget a megépí-
téshez. Köszönöm Balog Zoltánnak azt az áldo-
zatos és kemény munkát, amely nélkül ez a tem-
plom sem valósulhatott volna meg, és Esztergály
Elôdnek, lelkipásztorunknak is köszönöm szé-
pen azt a munkát, ami számunkra példaértékû,
hiszen kitartásból mutatott mindannyiunknak
példát. 

Köszönöm, mert a templom az más. Köszö-
netet kell mondanunk a gyülekezet tagjainak az
összefogásért, köszönöm azt a munkát, amit

egyenként elvégeztek, még ha csak úgy is érez-
zük, hogy a feladatból legkisebb munkát végez-
tük el. Egy-egy kicsinyke tett olyan, mint a pat-
kószög, lehetséges, hogy nélküle az egész
munkánk értelmetlen lenne. Köszönöm azoknak
is, akik a papírt fogták a kezükben, húzták a vo-
nalat, és azoknak is, akik a téglát téglára rakták.
Igen, áll a templom. 

Nagyon sok fejlesztés valósult meg itt Csö-
mörön. Állami támogatásból utat építettünk,
óvodát bôvítettünk, iskolát újítottunk fel, egész-
ségházat építettünk és sorolhatnám még a fej-
lesztéseket, és mindazt, ami a jövôben meg fog
valósulni, például iskola, bölcsôde, kerékpárút
építése.

De a templom, a templom az más. A temp-
lom Isten háza, a lélek otthona és a közösség
teremtô ereje. Teremtô erô, hiszen nincs kö-
zösség, nincs erôs közösség hit nélkül, és a hitre
épülô értékek nélkül. Az a közösség, amelyik
eldobja magától a hitet, az eldobja magától az
értékalapot. Ekkor az érték üres szóvá válik, fel-
lazul, átértelmezôdik, semmivé foszlik, aztán
mögötte a közösség is eltûnik. Ezért fontos szá-
munkra a templom építése.

Ez a templom az összetartozás szimbóluma
is. Az itt megjelenô kazetták kis mozaikok.
Mozaikok, amelyekbôl ebben a templomban
összeáll a Kárpát- medence. Összeáll a magyar-
ság, összeáll a magyar kultúra és hirdeti, hogy
mi magyarok nyelvünkben, hitünkben, kultú-
ránkban összetartozunk. De ha mi magyarok
összetartozunk, akkor tartsunk is össze! Össze
kell tartanunk, mert vannak feladataink, ame-
lyeket el kell végeznünk a következô idôszakban.
Ha nem felejtjük el az értékalapot, megôrizzük
az értékeinket, akkor itt Csömörön, Dunakeszin,
Fóton, Gödön, Csomádon, Erdôkertesen és Ve-
resegyházon ezeket a feladatainkat el fogjuk
tudni végezni. De csak akkor, ha szilárd érték
alapon állunk. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!

TUZSON BENCE KÖSZÖNTÔJE

* Tuzson Bence a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára, Csömör országgyûlési képviselôje.
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Kedves Testvérek!
Mielôtt elmondanám az ünnepi köszöntômet,

szeretnék mondani egy háziáldást. „Jézus Krisztus
ablakunkon, az Úristen az ajtónkon, házunk négy
sarkában négy szép ôrzôangyal, szent keresztek,
kerüljetek, ôrangyalok, ôrizzetek! Ámen.“ Áldás,
békesség, Isten éltesse e ház lakóit!

Tisztelt Ünneplô Gyülekezet!
Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek

Önökkel együtt, egy lélekszámában gyarapodó,
elszántságban és kitartásban erôs gyülekezet
hálaadó istentiszteletén. Az Önök erejét jól mu-
tatja, hogy néhány év leforgása alatt elôbb paró-
kiát és gyülekezeti házat emeltek, majd ehhez
egy templomot, valamint a magyarok összetar-
tozását kifejezô emlékmûvet is illesztettek.
Felépítettek egy modernnek nevezhetô, mégis a
református templomépítészet hagyományaihoz
illeszkedô lelki otthont, amely egyszerre fejezi ki
Istenhez és a magyar nemzethez tartozásukat.

Mindez meggyôzôen bizonyítja, hogy mi, ma-
gyarok ezer évvel a kereszténység felvétele és
500 évvel a magyar reformáció elindulása után is
templomépítô nemzet vagyunk. Templomépítô
nemzet. Ez egy olyan cím, amelyre a mostani,
templomromboló idôkben igencsak büszkék
lehetünk. Az egyház és a kormány együtt dolgo-
zik, hogy Kárpát-medence-szerte megújuljanak
templomaink, ahol pedig eddig nem voltak, de
szükség van rájuk, mint itt, Csömörön, újak
épüljenek. Kormányzásunk tizenöt éve alatt
3.000 templom megújulását és 130 felépülését
támogattuk. Ezek közül 1.124 volt a református
templomfelújítás és 47 az új református épü-
letek száma. Kér-e valamit cserébe a kormány?
Igen, a kormány azt kéri Önöktôl, hogy legye-
nek. A kormánynak az a dolga, hogy megôrizze
és megvédje az épített örökségünket, és támo-
gassa a tettre kész, bátor gyülekezeteket, akik
templomfelújításba vagy építésbe kezdenek.

MINISZTERELNÖKI KÖSZÖNTÔ

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda. Fotó: Miniszterelnökség.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Magvetô Háza. Beszédes név. Ha jól gon-

dolom, akkor ezzel azt üzenik, hogy az épületen
végzett utolsó simítások az Önök számára nem
a munka végét, nem egy álom beteljesedését,
hanem egy útnak épp csak a kezdetét jelenti. A
munka dandárja, a mag elvetése csak most kö-
vetkezik. Ismerjük a magvetô példázatát és an-
nak magyarázatait. Furcsa történet ez. Egy ma-
gamfajta falusi fenn is akad rajta. Nincs a világon
ugyanis olyan gazda, aki úgy veti a magokat,
ahogy ez a történet elénk adja. Ki hallott már
olyat, hogy valaki kemény talajra, köves helyre
vagy tövisek közé is szórná az értékes magot?
Szemet szúró furcsasága ellenére még a leg-
egyszerûbb ember is azonnal megérti ezt a pél-
dázatot. Mert ez fejezi ki legjobban annak a
munkának a lényegét, amelybôl a kereszténység
kisarjadt, és kisarjad újra és újra, nemzedékrôl
nemzedékre. Azt fejezi ki, ha jól értem, hogy az
egyház nemcsak a hívôk, a megkereszteltek, a
konfirmáltak elôtt nyitja ki templomait, iskoláit,
szeretetintézményeit, hanem azok elôtt is, akik
ma még nem részesültek a keresztyén hit
áldásában. Ennek köszönhetô az egyház ereje,
ennek köszönhetô, hogy a keresztény kultúra
kisugárzása eléri azokat is, akik ma még nem tar-
toznak tagjai közé. Ezt a történelmi tapasztala-
tot nyilvánítja ki Alaptörvényünk, amikor azt
írja, hogy a kereszténység nemzetmegtartó erô.
Mi, magyarok azt is valljuk, hogy a keresztény-
ség egész Európát, sôt az egész világot is képes
megtartani. De az Alaptörvény Nemzeti hitval-
lás fejezete azt is mondja, hogy „a huszadik
század erkölcsi megrendüléshez vezetô évti-
zedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki
és szellemi megújulásra.“ Bármit is mondjanak a
keresztények hitbéli közösségét elhagyók vagy a
ma divatos ideológiák hívei, amit ma európai
kultúraként ismerünk, az egy kétezer éves mag-
vetés eredménye. Ez nem filozófiai, nem párt,
nem ideológiai, nem politikai kérdés, hanem
egész egyszerûen ténykérdés. Ebbôl a magvetés-
bôl nôtt ki a Kárpát-medencében ezer éve a
keresztény magyar állam is. A másfél évszáza-
dos muszlim, oszmán megszállás alatt pedig a
prédikátorok által elvetett ige ôrizte meg, vé-
gezte el azt a lélekmentést, ami megtartotta
Magyarországot magyarnak. Ha nem lett volna

Károli Gáspár, ha nem lett volna az elsô magyar
nyelvû teljes Biblia, ma nem magyarul, hanem
törökül vagy németül beszélnénk.

Tisztelt Ünneplô Gyülekezet!
Azok a magok, amelyeket az apostolok,

misszionáriusok, reformátorok vetettek el, sok-
sok ember életében hoztak vagy százannyit. És
ezt a termést ma ott látjuk építészetünkben,
nyelvünkben, irodalmunkban, jogrendszerünk-
ben, számtalan képzômûvészeti alkotásban és
mindenekelôtt sok-sok család életében. De,
kedves Testvérek, azt is látjuk idôrôl idôre, hogy
a vetésbe konkoly is kerül. Meg azzal a jelen-
séggel is meg kell birkóznunk, hogy a divatos
ideológiák lármás madárserege is megjelenik ve-
téskor, és ezek igyekeznek kikapkodni az em-
berek szívébôl a tanítást, ha az nem került elég
mélyre. Ezért keresztény magyar embernek lenni
szeretet és küzdelem egyszerre. És harminc év
tapasztalata alapján mondhatom Önöknek,
hogy ma ez a kereszténydemokrata XXI. századi
politika krédója is. Szeretet és küzdelem.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Minden ünnep magaslat, ahonnan visszafelé

a megtett útra, elôre pedig a következô sza-
kaszra tekinthetünk. A reformáció ünnepe ilyen
magaslat. A kereszténység kétezer éves taní-
tásának megfelelôen ma ez az ünnep arra int
bennünket, hogy magvetés nélkül nincs aratás
sem. Ahogy emlékeztet minket arra is, hogy
mennyi mindent kaptunk már mi, magyarok a
kereszténységtôl. Mennyi jó dolog sarjadt ki a
magyar földbe hullott keresztény vetésbôl. Mi
ezt a sok jót nem a múlt kedves, megbecsülendô
darabjainak tekintjük, hanem a magyar jövô
építôköveinek. S készek vagyunk, ahogyan eddig
is, a magyar református egyházunk mellett állni,
amikor majd az országos tisztújítás után új
lendülettel fognak a magvetéshez, a vetés gon-
dozásához és a betakarításhoz. De szövetséget
kínálunk azokra az esetekre is, amikor a még
feltöretlen ugar megmûvelésébe fognak majd. A
magyar közélet egyik nemes hagyománya és
öröksége, hogy a kálvinisták, a reformátusok
mindig is számarányuk feletti mértékben vették
ki részüket a közügyek szolgálatából. Katolikus
testvérek szoktak is viccelôdni ezen velünk, de
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ettôl a tény még tény marad: ez régi hagyomá-
nya a magyar politikának. És sok olyan politikust
is ismerünk, akik munkájuk közben egyházukon
belül is vállalták a presbiteri rendnek megfelelô
vezetô szerepet lelkipásztorok, esperesek vagy
éppen püspökök mellett. Így gondolunk ma, a
reformáció ünnepén azokra az eredményekre,
vívmányokra is, melyeket a magyar reformáció-
nak köszönhetünk: az iskolákra, a szeretetintéz-

ményekre, a szép magyar nyelv ôrzésére, a szen-
vedô emberek istápolására és a református
államférfiak közéleti szolgálatára is Bethlen Gá-
bortól Tisza Istvánig. S így köszönjük meg most
ezt a templomot is, a Magvetô Házát, mellyel a
csömöri reformátusok a magvetés csodájára
emlékeztetnek minket.

Soli Deo gloria!

2020 karÆcsony.qxd  2020. 12. 02.  14:53  Page 34



Egy égi hang, 
egy áldott szó
a lelkünk járja át,
ki eltûnt, 
újra megkerült,
ki vak volt, újra lát.

A szívben él a félelem,
de ébred hit, s remény,
és bátorítja szívünket,
e drága égi fény.

Az úr kegyelme elkísért
oly sok veszélyen át,
és elvisz otthonodba is,
csak hidd az Úr szavát!

Már ôsidôktôl éltetônk
a Nap ragyog le ránk,
de nincs oly nap, 
hogy Istenünk
nevét ne áldanánk.

Egy égi hang, 
egy áldott szó
a lelkünk járja át,
ki eltûnt, 
újra megkerült,
ki vak volt, újra lát.

Elôadta: 
Lipcsei Edit, 
énekmûvész

CSODÁLATOS

KEGYELEM

SKÓT IMA

Hálaadó istentisztelet
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Áldás, Békesség!
Az Északpesti Református Egyházmegye

elnöksége nevében ôszinte tisztelettel köszön-
töm a templomszentelésre egybegyûlt testvé-
reket!

Emelkedett hangulatú hálaadó istentisz-
teletrôl jövünk. És valóban sok minden van,
amiért hálát adhatunk Mennyei Atyánknak!
Elôször is azért, hogy egyáltalán itt lehetünk
épségben és a világjárvány dacára egészség-
ben! Másodszor azért, hogy Teremtônk a kez-
detektôl pártfogásába vette a Csömör-Nagy-
tarcsai gyülekezet templomépítési álmát,
adakozó lelkû híveit, nem utolsó sorban pedig
nagylelkû támogatóit és íme – a templom
felépült.

Magam – aki a háború utolsó napjaiban két
légiriadó között jöttem világra, majd pap-

gyerekként ötödmagammal átéltem egy letûnt
kor minden elképzelhetô tehertételét – szemé-
lyesen azért adok hálát, mert egy olyan ország-
nak lehetek hitvalló református polgára,
amelynek vezetôi nemcsak hogy biztosítják a
szabad vallásgyakorlást, hanem kézzelfog-
hatóan támogatják templomok építését.

Végül, a terített asztalért is hálásak lehe-
tünk; abban a reményben, hogy a most fel-
szentelt Magvetô Háza az evangélium igaz hir-
detésének szent helyszíne lesz, ahol az elvetett
mag jó földbe hullik és megtermi akár száz-
szorosát. Erre kérem Isten áldását!

Köszönöm megtisztelô figyelmüket!

dr. P. Tóth Zoltán

egyházmegyei gondnok

AZ ÉSZAKPESTI REFORMÁTUS
EGYHÁZMEGYE KÖSZÖNTÔJE

Hálaadó istentisztelet
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A nemzeti összetartozás évében, a trianoni
békediktátum százéves évfordulójára Csömör
polgárai emlékoszlopot készíttettek, melynek fel-
állításához a református gyülekezet segítségét
kérték. Gyülekezetünk presbitériuma 2019. októ-
ber 25-én tartott ülésén hozzájárult a Trianon
Emlékbizottság kéréséhez, amely az emlékmû
befogadását kezdeményezte. Döntésünket az
motiválta, hogy egyrészt a református gyüle-
kezetben sok határon túli hívünk van, akik a
kisebbségi lét hátrányait saját bôrükön érezték,
másrészt az oszlop mondanivalója, szakrális
üzenete gyülekezetünk krédójának is tekinthetô.

Az oszlopállítás felelôse a Trianon Emlék-
bizottság volt, amely 2018 ôszén kezdte meg
mûködését, nem elôzmények nélkül. A falu
1925-ben határozott egy, az elsô világháború
hôseinek felállítandó emlékmûrôl, melynek át-
adása csak 1939-ben történt meg. Ennek az
emlékmûnek a hátoldalán szerepel a trianoni
országvesztés dátuma: 1920. június 4. A rend-
szerváltozás után 1993-ban az emlékmû elejére
rákerült egy reményt adó kis emléktábla Nagy-
Magyarország körvonalával, az alábbi felirattal:
„Igy volt, így lesz“. Az emlékbizottság forráste-
remtô és koncepcióalkotó munkájában, az osz-
lop felállításában és a leleplezését szolgáló ren-
dezvény programjának kialakításában presbitéri-
umunk két tagja, Deák Ferencz valamint e cikk
írója is jelentôs szerepet vállalt. 

Az emlékbizottság a minden csömöri portára
eljutó felhívással kezdte meg a források össze-
gyûjtését. Ezzel párhuzamosan megbízta Vig Já-
nos szobrászt a bizottsági koncepció kiviteli ter-
vének elkészítésével. Víg János ikeremlékmûve, a
Glória Victis már elnyerte a csömöri lakosság
tetszését, s a bizottság úgy gondolta, hogy Po-
gány Ö. Gábor mûvészettörténész méltatása,
amely szerint Vig János munkásságát „az átvitt
értelmû tömörítés, a formáknak és gondolatok-
nak az összefogása“ jellemzi, a Trianon oszlop-
ban is érvényesülni fog. Nem csalódtunk, mert

az emlékmû, kifejezi a bizottság koncepcióját,
összhangban van környezetével és méltóságot
sugároz.

A fekete gránitból készült emlékoszlop 50 x
50 cm-es alapon 2,4 méter magas, és egy latin
kereszt metszéspontjában áll. A latin kereszt
Krisztus keresztre feszítését, jelen esetben
Magyarország kereszthalálát is szimbolizálja.
Más megközelítésben a trianoni halálra ítélés a
magyarság keresztútjának egy állomása. Az
oszlop felsô részén az eredeti és a csonkává vált
ország egymásba fonódó sziluettje látható. Ezt
egy idézet követi: Wass Albert Hontalanság hit-
vallása címû versének utolsó sora, amelyben a
Trianon-áldozat író-költô azt vallja, amíg él,
„töretlen hittel ember és magyar“ marad. A szo-
bor mondanivalója a nemzeti összetartozás
évében a határon kívülre került magyarság
önrendelkezési jogai melletti felelôs kiállást,
közös értékeink és kultúránk megôrzését hirdeti.
Ezt a hitvallást nemzeti imádságunk elsô sora
követi „Isten, áldd meg a magyart!“ Az oszlop
lábazatán hat nyelven, angolul, németül, szer-
bül, románul, szlovákul és ukránul felszólítás
hívja magára a figyelmet: Önrendelkezési jogot a
Kárpát-medence magyarságának! Tudomásunk
szerint a hazánkban található Trianon-emlék-
mûvek között ez az elsô, amely az ENSZ Polgári
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmá-
nyának elsô cikkében megfogalmazott önren-
delkezési alapjog érvényesítésére hívja fel a
figyelmet.

Az emlékmû közadakozásból épült, amiben
benne van az „özvegyasszony két fillérje“, vala-
mint két vállalkozónk erôn felüli adománya. Je-
lentôs összeggel támogatta emlékmûvünket a
Nemzeti Együttmûködés Alap. Református gyü-
lekezetünk adta a telket, amit térré szélesítet-
tünk, hogy az oszlopot mindenki számára elér-
hetôvé tegyük, és saját költségünkre elvégeztük
az alapozási munkákat. Deák Ferencz adta a
térkövet, ô irányította a vésési és oszlopállítási

DR. SZENNYESSY JUDIT

TRIANON-OSZLOP 
A TEMPLOMKERTBEN
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munkálatokat, és a beszerzési piacon tanúsított
jártasságával közel egy millió Ft-ot takarított
meg. A kômûvesmunkát Kira Zoltán végezte
honorárium nélkül. Az oszlopavató ünnepségre
a 3000 példányban készült gyönyörû meghívót
ingyen kaptuk Hajnal Csabától. 

A Trianon-oszlop leleplezése a koronavírus
járvány miatt június 4. helyett szeptember 5-én
történt. A pontban 16 óra 30 perckor harang-
zúgással kezdôdô rendezvényen Szakály Sándor
egyetemi tanár, a VERITAS Történetkutató Inté-
zet és Levéltár igazgatója mondott ünnepi be-
szédet. Történelmi áttekintésben ismertette az
I. világháború után kialakult helyzetet, a Monar-
chia felbomlásának körülményeit és utalt az em-

lékezés fontosságára is. Tuzson Bence állam-
titkár, országgyûlési képviselônk a békediktátum
máig ható következményeit részletezte. Pesty
László újságíró a Székelyföldrôl a regionális jut-
tatások bevezetése érdekében indított aláírás
fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezután az
emlékbizottság tagjai az „Ott ahol zúg az a négy
folyó“ háttérzenéjével leleplezték az emlék-
mûvet. Végül a történelmi egyházak képviselôi
megáldották az oszlopot. Az új templomunk
elôtt a Trianon-oszlopnak helyet adó református
gyülekezet reméli, hogy az emlékoszlop találko-
zóhelye lesz azoknak a csömöri polgároknak,
akiknek fáj Trianon, s akik tenni akarnak a kár-
pát-medencei magyarság fennmaradásáért.
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Orgona Isten dicsôségére

Mióta foglalkoztok orgona építéssel?
Hogy indult ez a szép hivatás? 

Kántorként szolgáltam éveken keresztül, és az-
zal kellett szembesülnöm, hogy nagyon sok rossz
orgona van templomainkban. Ez arra serkentett,
hogy orgona építészetet tanuljak. 1993-ban el-
mentem a szebeni szász mesterhez, Hermann

Binder orgonaépítô mesterhez, aki annak idején a
szász orgonák építésének és karbantartásának volt
nagy mestere. Három évvel késôbb alapítottam
meg a PÁNSÍP Kft-t, amely lassan 25 éve végez
orgonajavítást, -karbantartást és - építést. 

Hányan dolgoztok a cégben?

Pap Laci a testvérem a legrégebbi és tudásban
a legfelkészültebb munkatársam. Amióta meg-
van a cég, sokat cserélôdtek az alkalmazottak,
de elmondható, Istennek hála, egyre felkészül-
tebb, képzettebb szakemberekkel vagyunk föl-
szerelkezve. Mind fafaragó és kiváló asztalos is
egyben. A feleségem végzi az adminisztrációt,
így vele együtt jelenleg hat fôbôl áll a vállalko-
zás. Ezenkívül van egy fémsíp öntômûhely, a
gyergyószentmiklósi Szabolcsék, akikkel együtt
dolgozunk. Van egy fasíp készítô mesterember
is, Sándor Emil, aki külön mûhelyben fasípokat
gyárt úgy, ahogy elmondom neki. 

Az elmúlt 24 évben hány orgonajavítás, -
karbantartás és -építés végeztetek már el?

Összeszámolni se tudom pontosan, de való-
színû, hogy a restaurálásoknak a száma a két-
százat is meghaladja. Az új orgonák építésével
kb. 31-nél járunk, de a honlapunkon megtalál-
ható a teljes lista.

Fôképpen Magyarországon és Erdélyben
vállaltok munkát?

ISTEN DICSÔSÉGÉRE,
FELAJÁNLÁSBÓL,

ELKÉSZÜLHETETT 
TEMPLOMUNK ORGONÁJA

2020. november 23-28. között megépült templomunk orgonája, az orgonaépítés utolsó
estéjén megterített asztal mellett ülünk elnöktársammal, Deák Ferenczzel és a három,
Székelyudvarhelyrôl érkezett orgonaépítô mesterrel: Pap Zoltánnal, Tamás Károllyal és

Pap Lászlóval. Gyülekezetünk nem találkozhatott velük, viszont a kezük munkáját
éveken, évtizedeken keresztül csodálhatjuk és hallgathatjuk. Mielôtt hazautaznának,

kérdezem Pap Zoltánt a cégvezetôt, életükrôl, munkájukról és nem utolsó sorban temp-
lomunk új orgonájáról. 
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A legtöbbet otthon dolgozunk, Székelyföl-
dön, mivel a megyei tanács támogatja az orgo-
nák felújítását. A híveknek sokszor nem is kerül
pénzbe, hanem az egészet állami támogatással
tudják megvalósítani. Ugyanakkor szívesen te-
szünk eleget más kéréseknek is, így például
Magyarországon, akár régi, mûemlék akár új org-
ona elkészítésében.

Milyen emlékezetes orgona restaurálás
vagy építés van ebbôl a 24 évbôl, amire szí-
vesen emlékszel vissza?

Minden orgona olyan az embernek, mintha a
gyereke lenne, így nem tudok különbséget tenni,
de ha mégis kell, akkor talán a zetelaki ilyen. Ez
oda vezethetô vissza, hogy ott kezdtem a kán-
torságomat. Egy nagyon rossz állapotú, kis orgo-
nán kellett játszanom a nagy templomban, amit
egy régi templomból vittek oda. Mikor vasárnap
a szentmisére megérkeztek a hívek – kb. ezer
ember járt akkor a templomba –, kihúztam min-
den regisztert, és még akkor sem voltam biztos
abban, hogy elôl hallották a kíséretet. Több
évtized telt el, mire jött egy olyan pap, aki meg-
értette a templom méretéhez megfelelô orgona
jelentôségét. Az új orgonát már mi építhettük
meg. 46 szólóregiszteres, kupolákkal együtt 57,
és zeccerkombináció, és már egy modern,
taszigálható játszó asztallal van ellátva. 5 méter
széles, a mélysége 4 méter, a magassága 6-7 mé-
ter között van.

És mit lehet tudni a csömöri református
templom orgonájáról, amit ezekben a na-
pokban építettetek?

Ezt az orgonát a németországi Kussel városá-
nak evangélikus templomából vásároltuk meg.
Ez egy Mayer orgona volt, amit, ha jól emlék-
szem, 1969-ben épített az akkori orgonaépítô
mester. A mellékoltár helyén volt felépítve
egymás fölött elhelyezkedett sípokkal. Ennek a
szélládáit és sípjait hoztuk ide a csömöri refor-
mátus templomba, de úgy, hogy teljesen új or-
gonaházat, új hang- és regiszter mechanikát
kapott, mivel itt teljesen más az elhelyezkedése
a hangszereknek.

Hány regiszteres és hány síppal rendelke-
zik az orgonánk?

Két manuál, pedál, 14 szóló regiszter, a 15. a
tremolója, a kettes manuál redônyben van.
Amúgy az orgonának a fölépítése és szerkezete
a hangkép szempontjából a barokkhoz vonzó-
dik, mivel mindkét mûvön egy-egy alap nyolcas
van. Úgy van megosztás, hogy az egyes szél-
ládán, a fô manuálon a principál kar van erô-
sebben kiépítve, míg a kettes manuálon a hang-
színek, a fuvolák szerepelnek. Egy ekkora temp-
lom számára ez bôségesen elég, bármilyen kon-
certre kellô hangszín mennyiséget tud biztosí-
tani ahhoz, hogy egy mûvész kifejezhesse
magát. A pedálon van szubbassz, oktávbassz és
kétsoros, négy és kettes beépített korál. A sípok
száma 1108.

A csömöri orgona építése során mi jelen-
tette a kihívást számotokra?

A magasság. Új templomoknál állandóan
abba ütközünk, hogy a mérnökök nem hagynak

Orgona Isten dicsôségére
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kellô mennyiségû helyet az orgonának. Egy orgo-
nának hely kell, 4-5 méter magassággal kell szá-
molni, és akkor lehet egy szép orgonát építeni. 

Ha megnézzük az orgonánk játszó asz-
talát, az látszik, hogy a fô billentyûzet feke-
te, a félhangok pedig fehérek. Egy zongorá-
hoz képest éppen fordítva van, mi az oka?

Lehet, hogy sokaknak ez csalódást okoz, de
nekünk, orgonaépítôknek, nem. Számomra
sokkal szebb, ha egy kicsit eltér a szokványostól,
például a zongorán vagy a mûanyag orgonán
megszokott billentyûk színétôl. A hosszú, alsó
hangoknak ébenfa borítása van, a fölsô hangoké
szép, fehér juhar.

Ha jól tudom, innen Csömörrôl a szent-
endrei skanzenbe mentek tovább? Ott
milyen feladat vár rátok? És utána, mi a
következô állomás?

A kolonics másolat orgona elejére hársfából
faragtuk meg a díszeket, azt visszük a skan-
zenbe. Utána hazaérve, a kissolymosi reformá-
tus templom orgonáját már elkezdtük, a hang-
olást kell befejezni. És van Bukarestben egy
nagyon szép munka, aminek neki kell fogjunk.
Illetve karácsonyra egy kis pozitív, három reg-
iszteres orgonát, amely akkora, mint ez a fél asz-
tal, kellene elhozunk ide, a sárospataki reformá-
tus teológiának. 

A gyülekezet nevében is köszönöm a
munkátokat, ezt a szép orgonát, amely
mostantól Csömörön Isten dicsôségét hir-
deti. Sok áldást kívánok a további orgona-
építô és felújító szolgálatotokra! 

AZ ORGONA LEÍRÁSA

Manuál 1: C-g''' = 56 hang 
1. Holzgedackt 8' C-g''' - Fedett fasípok, 
2. Principal 4' Nyitott fémsípok 
3. Blockflöte 2' Spizflöt nyitott fémsípok 
4. Sesquialter II 2',2/3 Nyitott fémsípok 
5. Mixtur IV sor Nyitott fémsípok 

Manuál 2: C-g''' =56 hang 
6. Metakgedackt 8' C-g'''-ig fedett fémsípok 
7. Holzflöte 4' Fémhangoló lemezes nyitott

fasípok 
8. Engprinzipal 2' Nyitott fémsípok 
9. Quint 1,1/3 Nyitott fémsípok. 
10. Zimbel III. 1' Nyitott fémsípok 
11. Krummhorn 8' Fa rezonátorokkal. 
12. Tremulant. 

Pedál: C-f'=30 hang. 
13. Subbass 16' Fedett fasípok 
14. Principalbass 8 Nyitott fémsípok 
15. Choralflöte II 4' Nyitott fémsípok. 
16. Man Kop II/I, 
17. Ped Kop I/P, 
18. Ped Kop II/P 

Orgonaház: Az új orgonaház tervezetét és
látványát a templom tervezôje készítette. Ezért
külsô megjelenése, a templombelsô építészeti
terébe igen szépen illeszkedik. Az új orgonaház
fôbb része tölgybôl készült, de használtunk réte-
gelt fenyôt tölgyborítással a mellékelt ábra sze-
rint. Homlokzata a Principálbass 8' sípokat foglal-
ja magába. 

Játszóasztal: A 2 manuálos játszóasztal bil-
lentyûzete ébenfával borított, míg a felsô billen-
tyûk csontborítást kaptak. A fekete-fehér billen-
tyûzet mindkét manuálon 56 hang. Pedál billen-
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tyûzete 30 hang. A regiszterhúzók a billentyû-
zet bal oldalán, föntrôl lefele vannak elhelyezve.
A manuálokat és pedálokat összekötô kopulákat
lábkapcsolóval lehet mûködtetni. A játszóasztal
pad-pedál, és az orgonaház többi része natúr
tölgy szín, lakkozva. 

Sípok: A Németországból kiválasztott és
megvásárolt sípok együttesen igen szép hang-
képet eredményeznek, olyat, amelyen a legmé-
lyebbtôl a legmagasabbig minden felhang meg-
szólalhat. Amint a fenti hangkép diszpozíció
mutatja, a templom méreteihez, akusztikai
adottságaihoz illeszkedik. 

Szélládák: A szélládák jó minôségû anya-
gokból, a legtartósabb csúszkaláda rendszerrel
épültek. Ennek alapanyaga bükk és tölgy. A láda
felsô részén a síptôkék, a síptartók és a sípok
foglalnak helyet, míg az alsó részen a szélkamra
szelepekkel, rugókkal, és a szelepeket mozgató
hangmechanika, valamint a kiegyenlítô fúvók és
levegôcsatornák épültek. A szélládák végén a
csúszkákat és a regisztereket szintén mechani-
kusan lehet be- és kikapcsolni. A csúszkák, tô-
kék tömítéseihez a jól bevált Schmid gyûrûket
ragasztottuk. 

Fúvó levegôellátás: Az egész orgona a lev-
egô ellátást az orgonamotortól kapja, amely egy
német levegômotor. A motort a fúvóval laza
kötés köti össze, amely a rázkódásokat kiszûri,
aztán egy levegômennyiséget szabályzó szelepen
át eljut a fúvóba. Amikor a fúvó tele van zár,
amikor a fúvó esik, a zárszelep kinyit, így állandó
és egyforma levegôellátást biztosít. A fúvót a
szélládákkal levegôcsatornák kötik össze, így
kapja a szélláda a szükséges mennyiségû levegôt. 

Hangmechanika: Minden billentyût egy két-
karú csuklós emelô, egy húzóléc, egy tengely,
(mely két mozgás áttevô karral van ellátva), egy
további húzóléc és egy huzal (mely bôrtömlôn
keresztül jut át a szélláda fenéklapján) köti
össze a szélládában levô szeleppel. A húzólécek
szabadon fekszenek egymás mellett, az összes
tengely egy deszkán, az úgy nevezett tengely-
deszkán van rögzítve. 

Regisztermechanika: a sípsorok be, illetve
kikapcsolását végzô szerkezet, amely a játszó-
asztalon levô regiszter kapcsolóktól a csúszkákig
tart. A szerkezet nagy része vas, de helyenként
beépültek fa tengelyek, amelyeknek karjai itt is
vasból készültek.
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2020. május 26-án 10 fiatal tett sikeres konfirmációi
vizsgát gyülekezetünk presbiterei elôtt, akik a járvány-
ügyi korlátozások miatt on-line voltak jelen.

A 2020. év konfirmandusai: Bottka Balázs, Dömötör
Laura, Fábik Panna, Fosztó Tünde, Horváth Bence,
Kovács Ákos, Rimai Tamás, Salamon Máté, Salamon
Zsófia, Újhelyi Ádám.

A konfirmációi fogadalomtételre és az elsô úrvacsora-
vételre 2020. június 1-én, pünkösd hétfôjén került sor a
templomban.

Konfirmandus tábor - Pilismarót

KONFIRMÁCIÓ
2019/2020
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2019. december – 2020. november

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Weckermann Boglárka (Kistarcsa, 2010.04.25.) Keresztségben részesült: 2019. december 08.
Szarka Benedek (Budapest, 2019.04.03.) Keresztségben részesült: 2020. február 23.
Kincses Janka (Budapest, 2018.08.09.) Keresztségben részesült: 2020. június 07.
Schweinitzer Noémi Pálma (Budapest, 2019.09.25.) Keresztségben részesült: 2020. június 14.
Móricz Mátyás (Budapest, 2018.11.12.) Keresztségben részesült: 2020. június 21.
Százdi Márton (Budapest, 2017.07.07.) Keresztségben részesült: 2020. július 12.
Elsässer Klaudia (Budapest, 1975.06.28.) Keresztségben részesült: 2020. július 26.
Farkas Ádám (Budapest, 2010.03.30.) Keresztségben részesült: 2020. július 26.
Kóródi Milán (Budapest, 2019.12.16.) Keresztségben részesült: 2020. augusztus 02., Nagytarcsa
Botos Ádám (Kistarcsa, 2019.01.26.) Keresztségben részesült: 2020. szeptember 13.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

ifj. Kocsis Sándor és Mészáros Mónika, 2019. december 31-én (Pannonhalma).
Tanács István és Glasz Nikolett, 2020. június 20-án.

HALOTTAINK:
Varga Gusztáv Tibor (Mágocs, 1949.11.04. – Csömör, 2019.11.08.)
K. Szabó Márton Kálmán (Tiszafüred, 1906.01.08. – Tiszafüred, 1970.05.03.)
K. Szabó Márton Kálmánné (Tiszafüred, 1910.09.01. – Tiszafüred, 1945.04.18.)
Czibolyáné Újvári Erzsébet (Kisvarsány, 1948.02.16. – Csömör, 2020.04.24.)

ORMÁNSÁGI KIRÁNDULÁS

2020. október 9-11. között gyülekezetünk
tagjaival három napos kiránduláson vettünk
részt az Ormánságban, mely során festett ka-
zettás templomokhoz látogattunk el. A meglá-
togatott templomok: Szenna, Patapoklosi,
Adorjás, Kóros, Szaporca, Kisszentmárton,
Vajszló, Drávaiványi. Utunk költségeit a
Dunamelléki Református Egyházkerület pályáza-
tából tudtuk finanszírozni.
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ELÉRHETÔSÉGEINK
Templomunk és a lelkészi hivatal címe:

2141 CSÖMÖR, EMLÉKMÛ KÖZ 4.

Gyülekezetünk internetes levelezési címei:

CSOMOR-NAGYTARCSA@REFORMATUS.HU

ESZTERGALY.ELOD@REFORMATUS.HU

Honlapunk: WWW.CSOREF.HU

YOUTUBE csatornánk:

„CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS

MISSZIÓI GYÜLEKEZET“

FACEBOOK oldalunk:

„CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS

MISSZIÓI GYÜLEKEZET“

Szentner László (Budapest, 1968.08.09. – Csömör, 2020.04.23.)
Pintér Józsefné sz. Kaba Rozália (Jászberény, 1929.01.19. – Budapest, 2020.05.14.)
Özv. Háry Istvánné sz. Iski Rozália (Révleányvár, 1930.07.28. – Csömör, 2020.06.22.)
Somody Kálmánné sz. Paulovics Ilona (Csömör, 1930.05.06. – Csömör, 2020.06.18.)
Birgány Géza Zoltán (Beregszász, 1932.12.24. – Csömör, 2020.09.10.)
Erdôsi Pálné (Szabadszállás, 1928.03.18. – Nagytarcsa, 2020.08.11.)
Agárdi Mihály János (Csömör, 1952.08.08. – Csömör, 2020.10.28.)
Nagy Károly (Csökmô, 1934.07.04. – Csömör, 2020.11.08.)
Gergely Gáspár (Gacsály, 1949.02.26. – Palotás, 2020.11.14.)
Özv. Szabó Lászlóné sz. Bayer Ida (Magyarbánhegyes, 1933.12.01. – Gyömrô, 2020.11.18.)
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GYÜLEKEZETÜNK
TÁMOGATÁSA

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

Gyülekezetünk bankszámlaszáma: 

OTP Bank Zrt. 11742049-20341938

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

lapja. Megjelenik 300 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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GYÜLEKEZETÜNK TÖRTÉNETÉT ÉS AZ OTTHON-
TEREMTÉSÜNKET BEMUTATÓ KÖNYV. 

Megrendelhetô e-mailen vagy telefonon: 
csomor-nagytarcsa@reformatus.hu

+36-30-488-8780

Ára: 2.500,- Ft/db.

M E G J E L E N T
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