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„Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már
jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitûnt, hogy áldott
állapotban van a Szentlélektôl. Férje, József, aki igaz ember volt, és nem
akarta ôt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja.
Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala meg-
jelent neki álmában, és ezt
mondta: József, Dávid fia, ne
félj feleségül venni Máriát,
mert ami benne fogant, az a
Szentlélektôl van. Fiút fog szül-
ni, te pedig majd Jézusnak ne-
vezed, mert ô fogja megsza-
badítani népét bûneibôl. Mind-
ez pedig azért történt, hogy
beteljesedjék, amit az Úr mon-
dott a próféta által: „Íme, a
szûz fogan méhében, és fiút
szül, és Immánuélnak nevezik
majd“ – ami azt jelenti: Velünk
az Isten.

József pedig, amikor feléb-
redt álmából, úgy tett, aho-
gyan az Úr angyala parancsol-
ta neki, és feleségül vette ôt, de
nem érintette addig, amíg meg
nem szülte fiát, akit Jézusnak
nevezett el.“ (Mt 1,18-24)

EGYSZÜLÖTT
FIÁT ADTA
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Jézus születésének története a legismer-
tebb bibliai részek egyike. Már gyermekko-
runkban megismerjük, és felnôttként is mindig
örömteli hálaadással hallgatjuk vagy éppen
olvassuk ezt az igeszakaszt. Ha valamit na-
gyon jól ismerünk, könnyen felszínessé válha-
tunk, és átsiklunk egy-egy olyan apró részle-
ten, amelynek egyébként fontos üzenete len-
ne a számunkra. Jézus születésének a törté-
netében az egyik ilyen részlet: a József lel-
kében történô változás. Miközben Jézus
fogantatására és az angyali üzenetre fókuszá-
lunk, csupán mellékszálként tekintünk a ne-
velôapa életében zajló folyamatokra, ezért meg
sem lepôdünk azon, hogy végül kitart Mária
mellett, pedig az elején még el akarta küldeni.

Máté evangélista így fogalmaz Józseffel
kapcsolatban: „igaz“ ember volt. Abban az
idôben ezt a jelzôt csak akkor alkalmazták,
ha az illetô hitben élô, a zsinagógai isten-
tiszteleteket rendszeresen látogató, Mózes
törvényeit ismerô és megtartó zsidó férfi
volt. József mint ilyen tudta(!), hogy Isten lé-
tezik és munkálkodik az életében. A szentíró
bizonyítékkal is szolgál errôl, amikor azt írja,
hogy titokban akarta elbocsátani az áldott
állapotba került jegyesét. Valóban olyan
hozzáállásról tett ezzel bizonyságot, amely-
ben megjelenik Isten szeretetének és bûn-
bocsátó kegyelmének emberi alkalmazása. 

Azon az estén, amikor megjelent álmá-
ban „az Úr angyala“, és közölte vele, hogy
nem tisztátalan kapcsolat révén lett terhes
Mária, hanem a Szentlélek által foganva Is-
ten Fiát hordozza a szíve alatt, egy új kor-
szak kezdôdik a hitéletében. Már nemcsak
tudta, hogy Isten létezik és munkálkodik
ebben a világban, hanem teljes bizonyossá-
ga lett errôl. Az éjszakai látomásában sze-
mélyes tapasztalatként élte át azt, amit
addig kegyes zsidóként, az ôsatyákról tanul-
tak alapján vallott. Már nem kellett mások
példáját felidéznie ahhoz, hogy bizonyságot
tegyen az élô és jelen való Istenrôl. Attól az
éjszakától kezdve személyes példával tudta
hirdetni, hogyan munkálkodik Isten ebben a

világban és teszi lehetôvé a megváltás ke-
gyelmi ajándékát egyszülött Fia által. Egy-
értelmû bizonyítéka ennek a lelki megújulás-
nak, hogy már nem akarta elbocsátani je-
gyesét, sôt a legnagyobb szeretettel, tisz-
telettel és odafigyeléssel vette ôt körül. 

A mi hitéletünkben is nagy szükség van a
személyes megtapasztalásra. A hittanórá-
kon bevezetést kapunk a hitünk alapjaiba, a
Szentírás olvasása közben láthatjuk, hogyan
munkálkodott Isten az évezredek során, és
miképpen tapasztalták ezt meg az egykor élt
kiválasztottak, próféták és apostolok. Nap-
jainkban is hangzik az ige a szószékrôl, hall-
juk mások bizonyságtételét a gyülekezet-
ben. Mindez nagyon fontos, alapjaiban ha-
tározza meg az Istennel való kapcsolatun-
kat, de mindezek mellet szükség van a sze-
mélyes megtapasztalásra is. Karácsony lé-
nyegi üzenete éppen abban ragadható meg,
hogy a teremtô Atya emberi alakot öltött
ebben a világban. Közösséget vállalt a tôle
elfordult, bûnbe kerülô emberrel, hogy aki
keresi, aki a szívében nyitott felé, az szemé-
lyesen ismerje meg ôt.

Több ezer év telt el Jézus Krisztus meg-
születése óta, de karácsony üzenete ma is
aktuális. Minket nem angyal látogat meg ál-
munkban, hogy megismerjük Isten valóságát
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KÖSZÖNTJÜK
OLVASÓINKAT
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és megértsük az ô akaratát, bennünk már a
Szentlélek Isten munkálkodik. Isten a saját
lelkével ajándékoz meg minket, a földre szü-
letett Krisztus érdeméért, hogy mindig, min-
den élethelyzetben tisztán és érthetôen
halljuk az ô szavát és felismerjük áldó jelen-
létét a mindennapjainkban. Ez az a szemé-
lyes tapasztalat, amely a legmeghatározóbb a
hitéletünkre nézve, és amely alapját adhatja
annak bizonyságtételnek, amellyel megpró-
báljuk gyermekeinket, unokáinkat, rokonain-
kat vagy éppen barátainkat Krisztus útjára
terelgetni. Erre bátorít az ige is, amikor azt ol-
vassuk: „Beszéljétek el dicsôségét a nemzetek-
nek, csodáit minden népnek!“ (Zsolt 96,3)

A személyes tapasztalat az élet más
területén is meghatározó. Gyülekezetünk kis
csoportjával nem olyan régen tapasztaltunk
meg olyat, amirôl addig csupán szépirodalmi
alkotásokban olvashattunk, vagy hírekben
hallhattunk. A déli határvidéken, az Ormán-
ságban jártunk, ahol a természeti és az
épített örökség mellett láthattuk, mennyire
nehéz ott az élet és milyen nagy szükség
van a szeretetteljes, testvéri odafordulásra.
Lelkünkben új érzésekkel és gondolatokkal
tértünk haza a kirándulásról. 

Karácsony csodája arra is hív bennünket,
hogy ha szükségben szenvedô embert lá-
tunk, akkor ne forduljunk el tôle, hanem
gyakoroljuk Isten irgalmas és szeretetteljes
közeledését. Ahogyan az Úr felkarolt ben-
nünket, úgy karoljuk fel mi is elesett feleba-
rátunkat akár anyagi, akár lelki értelemben.
(Az ormánsági kirándulásunk rövid beszá-
molója a 13. oldalon olvasható.)

A világjárvány arra is rádöbbentett ben-
nünket, hogy a személyes találkozások nél-
kül nincs személyes tapasztalat. Az internet
világa és az online tér alkalmas arra, hogy
valamilyen minimális kapcsolat legyen kö-
zöttünk, például  halljuk Isten megszólító
üzenetét a képernyôk elôtt ülve. Ugyanak-
kor mindannyian éreztük/érezzük, hogy ez
hosszú távon kevés, még úgy is, hogy a
Szentlélek Isten, minden akadályt leküzdve
közösségben tart bennünket. (Az online
idôszakunkról beszámoló olvasható a 16.
oldalon.)

Tegyünk azért, hogy ne ismétlôdjön meg
a templombezárás, amikor személyes jelen-
lét nélkül, testvéri közösségen kívül hall-
gathattuk csak az igehirdetéseket. Fontos,
hogy betartsuk a járványügyi elôírásokat és
éljünk a védôoltás lehetôségével. 

Szükségünk van a személyes találkozá-
sokra. Arra, hogy egymás szemébe nézzünk
és megöleljük egymást, és ezzel bátorítsuk,
vigasztaljuk keresztyén testvéreinket, és mi
magunk is növekedhessünk mások hite által. 

A világjárvány második karácsonyán is
imádkozzunk a járvány megszünéséért, és
kérjük mennyei Atyánkat, hogy Jézus Krisz-
tus érdeméért áldó jelenlétével növelje hi-
tünket ebben a nehéz idôben, vigasztalja
gyászolóinkat, erôsítse betegeinket, árassza
ki áldását választott népére.

Családom nevében is békés és szeretet-
ben beteljesedô ünnepeket kívánok gyüleke-
zetünk valamennyi tagjának!

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor

Áldott karácsonyi 
ünnepeket kívánunk
gyülekezetünk 
tagjainak!

A presbitérium
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Régen volt fehér karácsonyunk, de valljuk be
ôszintén, most ez a legkisebb gondunk. Egy
nehéz, próbatételekkel terhes év után vagyunk,
és a próbatételeknek még mindig nincs vége.
Ahogyan a 2020. (2021.) év, úgy karácsony ün-
nepe sem alakul elképzeléseink szerint. Tombol
a koronavírus járvány világszerte, és ez rányom-
ja bélyegét az ünnepünkre. Korlátozott mérték-
ben és korlátozott körülmények között tudunk
csak találkozni szeretteinkkel. Sok család kará-
csonyát a betegség, a gyász vagy éppen a jövô
miatti aggódás árnyékolja be. Most mintha az
ünnepi hangulat helyett Jeremiás próféta keserû
szavai lennének igazak: „Odavan szívünk vidám-
sága, örömtánc helyett gyászolunk.“ (JSir 5,15) –
Gyászoljuk elhunyt szeretteinket, gyászoljuk a
családi együttléteket, a gondtalan ünnepi han-
gulatot, a múlt megszépült emlékeit. Ha ma-
gunkat állítjuk az ünnep középpontjába, akkor
valóban nincs okunk az ünneplésre. 

Ellenben, ha Krisztusra tekintünk, akirôl ez
az ünnep ténylegesen szól, akkor már nagyon is
van okunk a hálaadásra. Ha Krisztust állítjuk
életünk és az ünnepünk középpontjába, akkor –

ahogyan a zsoltáros fogalmaz – az Úr leoldozza
gyászruhánkat és örömbe öltöztet bennünket
(Zsolt 30,12).

Karácsony ünnepe, a földre születô megváltó
példát ad és tanít, hogy ne csak magunkkal le-
gyünk elfoglalva, hanem figyelmünket és szere-
tetünket osszuk meg. Isten is megosztotta azt.
Nem fordult el a bûnös embertôl, nem zárta be
elôttünk sértôdötten a mennyek kapuját, hanem
Jézus Krisztusban közösséget vállalt velünk.

A mai igén keresztül megláthatjuk, hogyan
tudunk Jézus példáját követve a saját nyomo-
rúságunkat és erôtlenségünket hátra hagyva
eljutni Isten végtelen erejéig és szeretetének
beteljesüléséig.

Nemcsak a mi karácsonyunk nem alakult úgy,
ahogyan elterveztük. Ugyanez elmondható a
szent családról is. Lukács evangéliumából meg-
tudjuk, hogy Augusztus császár rendeletet
adott ki a nép összeírására. Abban az idôben ez
azt jelentette, hogy a Római birodalom vala-
mennyi lakosának a szülôföldjére kellett utaznia,
hogy ott regisztrálják a nevét. József, a családfô,

„De amikor eljött az idô 
teljessége , Isten elküldte Fiát,
aki asszonytól született a
törvénynek alávetve, hogy a
törvény alatt levôket megváltsa,
hogy Isten fiaivá legyünk.“ 
(Gal 4,4-5)

AZ ÚR

ÖRÖMBE

ÖLTÖZTET

BENNÜNKET

* Elhangzott 2020. december 25-én, a világjárvány elsô karácsonyán a Magvetô Házában.
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betlehemi származású volt, ezért feleségével,
Máriával útra keltek. Nagy valószínûséggel nem
így képzelték el ezt az idôszakot, hiszen életük
nagy eseményére, elsô gyermekük megszületé-
sére készültek. A gondtalan babavárás helyett
egy hosszú és fáradságos út állt elôttük. 

Csak érzékeltetésül mondom: a Názáret és
Betlehem közötti távolság 156 km. Ma már 2 óra
alatt megtehetô ez a táv személygépkocsival, de
abban az idôben, ehhez minimum 4-5 nap kel-
lett. Nappal sivatagi forróság, éjszaka dermesztô
hideg, idegen környék, az ellenséges samáriaiak
fenyegetése, és ha mindehhez hozzávesszük a
terhesség megannyi nehézségét és kihívását,
akkor könnyû belátni, hogy nem ilyen babavá-
rásról álmodott a szent család. És mintha ez
még nem is lenne elég, Lukács beszámol arról,
hogy Betlehembe érve, „a szálláson nem volt szá-
mukra hely“. 4-5 nap gyaloglás után megérkezve
azzal szembesülnek, hogy nincs szállásuk. Bát-
ran kijelenthetjük, nem úgy alakult a babavárás
és az elsô gyermek megszületése, ahogyan Mária
és József eltervezte. 

Végül is minden jóra fordult. Ha fûtött szoba
nem is, de lett fedél a fejük fölött, az állatok
melege megvédte ôket a hidegtôl, puha jászol is
került az újszülött Istenfiúnak, és talán a leg-
fontosabb: EGYÜTT VOLT A CSALÁD. (Csak zá-
rójelben jegyzem meg: mennyire másképpen
hangzik ez ma: „együtt volt a család“. A járvány
miatt mi most ezt nem tudjuk megélni, ezen az
ünnepen nem tudunk együtt lenni szerette-
inkkel.) 

Lukács evangéliumában, Jézus földre születé-
sének leírásánál megláthatjuk, hogy bár sok
megpróbáltatást és nehézséget kellett elviselnie
a szent családnak Jézus születésével kapcsolat-
ban, de Isten kegyelme és szeretete ebben a
helyzetben is megtapasztalható volt.

Jézus Krisztus megváltása által ez a csoda, ez
az isteni kegyelem és szeretet számunkra is
megtapasztható. A galatákhoz írt levélben
olvassuk: „...amikor eljött az idô teljessége, Isten
elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek
alávetve, hogy a törvény alatt levôket megváltsa,
hogy Isten fiaivá legyünk.“ (Gal 4,4-5) – Pál
rámutat arra, hogy Krisztus érdeméért Isten fiai-
vá váltunk. A római levélben arról is olvasha-

tunk, hogy „örököstársai“ lettünk Krisztusnak.
Mindez bizonyságát adja annak, hogy az a
szeretet és kegyelem, amit Jézus megélt a fogan-
tatásától kezdve a földre születésén át a menny-
be meneteléig, azt mi is megtapasztalhatjuk.
Számunkra is átélhetô a megpróbáltatások és a
nehézségek közepette Isten áldó jelenléte,
kegyelme és szeretete.

Mennyei Atyánk Jézus Krisztus érdeméért
szeret bennünket, és bátorít az igén keresztül.
Ahogyan a szent család életében jelen volt, úgy
jelen van a mi életünkben a legnagyobb nyomo-
rúság idején is.

Nagy szükségünk van az ige bátorítására,
mert emberek vagyunk, akiket megvisel a ma-
gány, ha nem tudunk a családtagjainkkal együtt
ünnepelni. Egy életen át hordozzuk magunkban
elhunyt szeretteink hiányát. És ha megbeteg-
szünk, akkor erôtlenül és bizonytalanul tekin-
tünk a jövôbe, függetlenül attól, hogy éppen
karácsony van vagy sem.

Ezt olvassuk Lukács beszámolójában: mikor
„eljött szülésének ideje, és megszülte elsôszülött
fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a
szálláson nem volt számukra hely.“ – Mikor újra
és újra olvasom ezt a részt, mindig megdöb-
benek, hogy ennyire érzéketlen tud lenni az
ember egy várandós asszonnyal szemben? 

Magukkal voltak elfoglalva az emberek, és
ezért nem látták meg a várandós asszonyban és
az elcsigázott férfiben Isten küldötteit, a szent
családot. Nem ismerték fel, hogy milyen csoda
van készülôben abban a kicsi, poros faluban. Ha
tudták volna...!

Az elsô karácsony eseményei rádöbbentenek
bennünket arra, ha a magunk problémájával
vagyunk elfoglalva, ha csak magunk körül jár a
gondolatunk, hogy milyen nehéz a sorsunk,
milyen rossz az életünk, akkor lemaradhatunk a
csodákról, arról, ahogyan Isten megjelenik és
munkálkodik az életünkben. Különösen is
aktuális ez most a járvány fenyegetettségében,
amikor a magány, a gyász, a betegség, az egzisz-
tenciális problémáink beárnyékolják a minden-
napok mellett az ünnepünket is. Ha nem tudunk
önmagunkon túlra tekinteni, ha nem Krisztus áll
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életünk és ünnepünk középpontjában, akkor a
mi szívünkben sem jut hely Istennek és
embertársainknak.

Isten fiaivá lettünk Jézus Krisztusban, akkor
nem lehetünk éppen mi azok, akiknek a szívében
nincs hely Krisztusnak? 

Mit tehetünk azért, hogy a mi hajlékunkban
szülessen meg Krisztus?

Ki kell lépnünk az önsajnálatból, és miközben
Krisztusra tekintünk, megnyitjuk a szívünket
embertársaink elôtt. Úgy, ahogyan erre példát
adott Jézus egész földi élete során. 

Egy történet arról, mit jelent a saját prob-
lémáinkon túlra tekinteni és Isten áldott ere-
jének eszközévé válni.

„Amikor a sürgôsségi osztály várótermében
ültem, a gondolataim az asztma okozta légzési
nehézségeim körül forogtak. Nem terveztem,
hogy aznap a kórházban töltöm az idôt. Mellet-
tem egy ötéves kisfiú, Dominic ült, egy kis
kötést viselve a fején. A nôvér elárulta nekem,
hogy a kislegény igencsak fél. Közelebb húzód-
tam hozzá és édesanyjához, majd megkérdez-
tem, akar-e látni néhány állatképet a mobiltele-
fonomon. Figyelmem lassan magamról a kisfiúra
terelôdött, és hamar összebarátkoztunk. Domi-
nic nemsokára észrevett egy idôsebb asszonyt,
aki csendesen sírdogált a váróterem másik
oldalán. „Átjönnél velem, hogy megnézzük, mi a
baj?“ – kérdeztem. Amikor elmondtam az ass-
zonynak, hogy Dominic aggódik érte, bemutat-
kozott, és a kezét nyújtotta a kisfiúnak. Hama-
rosan együtt nézegették az asszony kedvenc
unokáinak és kutyáinak fényképeit.“

Amikor a saját fájdalmunkkal és bajunkkal
vagyunk elfoglalva, akkor szinte blokkoljuk Isten
erejének mûködését. Viszont amikor önmagunk-
ról áthelyezzük a fókuszt Krisztusra, az ô szere-
tetének megélése és átadása válik a legfontosab-
bá számunkra, akkor az isteni erô és hatalom
eszközeivé válunk.

Ezt tapasztalhatták meg azok a testvérek is,
akik részt vettek a telefonos szolgálatunkban.
Mivel személyes találkozásra jó ideje már nincs
lehetôségünk, ezért az elmúlt két hétben tele-
fonon próbáltuk elérni gyülekezetünk beteg és
nehéz sorsú tagjait. Voltak örömteli, egymást
bátorító beszélgetések, de voltak nehéz és hitet
próbáló hallgatások. Több szolgálóval beszélget-
tem a tapasztalataikról, és egyöntetûen azt
mondták, felemelô és erôt adó érzés volt. Olya-
nok telefonáltak, akiknek megvan a maguk baja,
de arra néhány percre félre tudták tenni gond-
jaikat, hogy Isten erejével az embertársukra
figyeljenek. 

Ha Mária és József szemszögébôl nézzük az
elsô karácsony eseményeit, akkor a szenvedés, a
fáradozás, a tehetetlenség uralja azokat a na-
pokat. De karácsony nem róluk szól, és még csak
nem is rólunk, a mi fájdalmunkról, hanem a föld-
re születô Krisztusról. Ezért, ha a saját nyo-
morúságos életünkrôl áthelyezzük a fókuszpon-
tot az Istenfiúra, akkor már nem is látjuk annyi-
ra sötéten a helyzetet. Az öröm és a hálaadás
kerül középpontba, amiért Isten Jézus Krisztus-
ban beteljesíti végtelen kegyelmét és szeretetét.
És gyermekeivé fogad bennünket, hogy végig
kísérje életünket e földi vándorlás során, hogy
majd, ha eljön az idô, akkor magához vegyen és
ott legyünk, ahol a Fiú is van. 

Errôl az örömrôl szólt az angyali kórus éneke,
amikor karácsony éjszakáján megjelentek a
pásztoroknak. És a napkeleti bölcsek ajándé-
kaiban is ez az öröm és hála fejezôdik ki. Gaz-
dagítsuk mi is, a Szentlélek erejével az örülôk és
hálaadók táborát. Ámen.

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor
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Karácsony ünnepén
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A csömöri református gyülekezet karácsonyi adománygyûjtést hirdet
kárpátaljai magyar családok megsegítésére 2021. november 14-december
8. között. A szeretetdobozokba tartós élelmiszert, tisztálkodási- és tisz-
títószereket, cukor- vagy gluténmentes termékeket, gyermek- és felnôtt
pelenkát stb. várnak. Az adományt elôre egyeztetett idôpontban lehet
leadni a Lelkészi Hivatalban. Elérhetôség: Esztergály Elôd Gábor lelkipász-
tor +36/30-488-8780; csomor-nagytarcsa@reformatus.hu. Pénzbeli
adományozásra is van lehetôség a gyülekezet bankszámláján keresztül
(név: Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség, bankszám-
la: 11742049-20341938, közelmény: „adomány Kárpátaljára“).

Karácsonyi szünet volt! Ilyenkor talán még jobban fáj a gyermekeknek a magány. Odamentem az
egyik szomorú kislányhoz, olyan 5-6 éves volt – sajnos hozzá sem jött el senki – huncutul
rámosolyogtam, és kérdezem: „Jössz játszani?“ (Egy árva gyermektôl sohasem kell azt kérdezni, mi
a gond, mert gond az van elég, minek ráirányítani a figyelmet a sebekre, azokat olyan könnyû elka-
parni!)

Felcsillant a csöpp gyermek szeme, és azt mondta: „Játszuk azt, hogy te megtalálsz!“ Nagyra
kerekedett a szemem, mert sokféle játékra gondoltam, de erre nem. Hamar kitaláltam a szabályokat,
ölbe kaptam a kislányt, feldobtam jó magasra egy párszor, és közben örvendeztem, hogy jé, milyen
jó, hogy én ôt megtaláltam! ô meg gurgulázva kacagott és próbálta elkapni a biztonságos kikötôt
jelentô nyakamat. Persze nem hagytam. Örömömben, hogy megtaláltam , még egy párszor jó ma-
gasra feldobtam, majd pihegve átöleltem. Az árva kislány, kit karácsonykor senki sem keresett, és
telefonon sem hívott fel, kacagott, kacagott, majd mosolyogva megkérdezte: „Te is boldog vagy, mert
megtaláltál?“

Az évek elmúltak, a kislányból nyugodt, szép édesanya lett. Nekem nem sikerült megoldani az ô
akkori problémáját a szüleivel, de sikerült átsegíteni életének ezen a nehéz, súlyos idôszakán. Most,
ha találkozunk, – még ha nem is dobom fel kacagva, – ma is eljátsszuk a régi játékot, mert valóban
jó, hogy mi megtaláltuk egymást! 

Böjte Csaba testvér

A SZERETET BEGYÓGYÍTJA A
SEBEKET
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Nemrég kezembe akadt egy régebbi interjút
Baritz Sarolta Laurával. A 80-as évek végén és a
90-es évek elején sikeres közgazdász volt, ma
viszont már Laura nôvérként ismerik. Laura
nôvér ma a domonkos rend tagja, mellette a
Corvinuson egyetemi tanár. Az interjúban sokat
mesélt sikeres közgazdász életérôl, melyet a
PEPSI-nél kezdett. Ebben a cikkben fogalmazta
meg: „én kicsit kiégtem ebben. Csak ez volt. Amíg
ez egy munka, addig nagyon is kielégítô, kitel-
jesítô, de mint élet, nem. Az embernek szerintem
ennél több célja kell, hogy legyen az életben, mint
hogy most tízezertôl tizenötezerre emelem a lóba-
beladás arányát. Jártam Izraelben, Tajvanon,
Szingapúrban, Dubai, Abu-Dhabi, Németország-
ban, Ausztriában és különösen sokat Amerikában.
Sok ember azt hiszi, hogy az utazás boldoggá tesz
– és tényleg. Nagy kaland, de amikor már tíz év
eltelt, megint az USA-ba mentem, megint repül-
tem, megint szállodában aludtam, az már kiéget-
té tett. Nem a repülôn van a boldogság, meg nem
a szállodában van a boldogság.“

Megragadott ez a mondata: Mint munka
kielégítô, de mint élet nem. De mi is az élet?
Hogyan kell élni? Mert Laura nôvér sok mindent

tett le az asztalra, büszke lehetne magára-
bátran olvassunk utána élettörténetének, rend-
kívül érdekes és értékes. De ô mégis inkább
bevonult a domonkos rendbe. Miért? Ha elôzô
élete nem volt élet, akkor mi az? Filozófusok
százai keresték a választ arra a kérdésre, hogy mi
az élet. Platontól, Agustinuson és Kanton
keresztül sokan keresték és mind a mai napig
sokan keresik a választ, így mi is…

Az élet ma talán ez: tartalom, élvezet, megélt
pillanatok, kihasznált lehetôségek, jól fel-
használt idô, elégedett hátra dôlés, célok
kitûzése és azok hajszolása, a siker vagy éppen
az egészség. Mindenkinek egyenként mást jelen-
thet az élet. Mert van, aki a hatalomra teszi fel
az életét: irányítani akarja saját életét, majd a
körülötte levôkét, majd szinte mindenkiét. Van,
aki a sikereket hajszolja, mert azt gondolja, hogy
a sikerek száma fogja majd megmutatni élete
végén, hogy az élete élet volt. Van, akinek a
gyerekek száma az élet: felneveltem sok
gyereket, segítettem az unokáknál: igen éltem,
hiszen hány gyermeket adtam a világnak! – gon-
dolják. Van, aki a pénzben látja az életet: az az
igazi élet, amikor mindenre van pénzem, amit

Ünnepi igehirdetés
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VÁGNER-VARGA FANNI

MEGJELENT AZ ÉLET

* Az igehirdetés elhangzott 2020. december 26-án a Magvetô Házéban.

„Mert megjelent az élet, 
mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, 

és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, 
és megjelent nekünk.“ 

(1Jn 1,2)
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csak megkívánok! Van, aki állandóan megy,
mozog, csinál valamit. Nem ül le, nem pihen
meg, nem nyugszik le, nem csendesedik le, mert
azt érzi: Olyan rövid az élet, minden percét ki
kell használnom, hogy életem végén azt mond-
hassam: Igen, éltem! Mást gondolunk az életrôl,
így mások a céljaink is, mindenkit más motivál:
van akit a félelem, van akit a megfelelési kény-
szer, van akit a szeretetre vágyás. Ismerjük-e azt
az érzést, amikor félünk a magánytól, ezért min-
dig keresünk magunk mellé valakit? Ismerôs-e a
szegénységtôl való félelem? Minden nap dolgo-
zunk, ha kell, napi 12 órában, mert sosem elég,
ami van? Ismerôs-e az a vágy, hogy engem fo-
gadjon el és szeressen mindenki? Bár én lennék
mindenki számára a tökéletes anya, apa, barát
vagy barátnô! Ezért hát bármibe is kerül,
megteszem, csak szeressenek, hiszen errôl szól
az élet: szeretni és szeretve lenni! Madonna
mondta, ôt az hajszolta, hogy félt a középsze-
rûségtôl. Nem akart középszerû maradni, így
mindent arra tett fel, hogy ebbôl kitörjön. Mert
ô ki akart tûnni, hiszen az élet akkor élet, ha az
különleges, ha az tartalommal, élvezettel teli!
Így van, aki minden nap igyekszik megtölteni
életét: szerelemmel, bulival, partnerek válo-
gatásával próbálja színesebbé, érdekesebbé,
többé tenni azt. Vagy többé akarja tenni életét
azzal, hogy minél több dolgot tesz le az asztal-
ra: sikerek, tökéletesnek tûnô családi kép – akár
hazugságok árán is. Sokan azért élünk, és úgy
élünk, hogy visszatekintve ezt a mondatot
mondhassuk el: Igen, az én életem élet volt a
javából! 

De vajon tényleg ennyi az élet? A földön
megkereshetô javak, a földön átélhetô érzelmek
sokasága? János apostol ezt írja a levelében:
Megjelent az élet. De ô közel sem ilyen életrôl ír.
ô közel sem arról a képrôl írja ezt, amit mi
elképzelünk, amikor meghalljuk ezt a szót, hogy
élet. Ô egy teljesen más életrôl ír. Egy életrôl,
ami ezeknél sokkal többrôl szól. Egy életrôl,
mely nem csak erre a földre szól. Egy életrôl, ami
a mi elképzelésünknél is sokkal-sokkal több.
Mennyiségben és minôségben is. 

Az eredeti nyelvû biblia két szót is használ az
életre. Az egyiket akkor használja, amikor a
fogantatástól a meghalásig tartó életrôl szól. Ez
a biológiai értelemben vett élet szónak felel meg.

A másik életet jelentô szó, a dzoé, ez az életet
jelentô szó azt az életet jelenti, ami akkor
kezdôdik, amikor befogadom szívembe Jézust.
Ez nem egy biológiai élet, hiszen nem a szüle-
téssel kezdôdik, és nem is ér véget a halállal. Ez
az élet túlmutat halálunkon, ez az élet halálunk
után is tart, ez az élet folytatódik Jézussal, az
örökkévalóságban. A két különbözô szó teljesen
jogos, hiszen két teljesen más életrôl beszélünk.
Más a kezdet és más a vég, olyannyira más a
vége ennek a két életnek, hogy az egyiknek so-
sincs vége!

János az utóbbiról ír itt a levelében. ô a
sokkal többrôl, a jóval többról szóló életrôl írja
azt, hogy megjelent, illetve az eredeti görög
nyelvben passzív szerkezetû az ige, így helye-
sebb a fordítás így: megjelentetett az élet! 

Mit tudunk meg errôl az életrôl, amit János
megemlít? János két nagyon fontos dolgot
jegyez fel: Az Atyánál volt és hogy örök. Ez
elôször is azt jelenti, hogy ez az élet az Atyáé,
az ô tulajdona, nekünk ehhez nincs jogunk, vagy
hozzáférhetôségünk. Nem a miénk, az Atyáé,
hiszen nála volt már a kezdetekben is. De az
Atya elküldte nekünk, így az Atya jóvoltából, az
ô kegyelmébôl elérhetôvé vált számunkra, de ez
továbbra sem azt jelenti, hogy automatikusan a
miénk lenne. Ez továbbra is az Atyáé, így ne-
künk az Atyához kell tartozunk ahhoz, ha ebbôl
részesedni akarunk, ha ezt az életet szeretnénk
megnyerni. És hogyan lehet megnyerni? Jézus
maga ez az élet, amirôl most beszélünk, így
Jézust kell befogadnunk ahhoz, hogy ezt az
életet birtokolni tudjuk. És igen, már itt a földön
is birtokolhatjuk, ne tartogassuk a halálunk
utánra, mert ennek az életnek pont az a célja,
hogy már itt a földön a miénk legyen! 

Másrészt azt olvassuk errôl az életrôl, hogy
örök. Az élet, az igazi élet nem errôl a földrôl
szól, nem az itt eltöltött 70-80-90 évünkrôl,
hanem jóval többrôl. Az igazi élet örökké tart,
nem is mérhetô években! Az az élet, amirôl
János ír, nem a földi értelemben vett, biológiai
élet, hanem az Atyánál lévô, örök élet, mely
megjelent Krisztusban. Mely így elérhetôvé vált,
de csak a Krisztusban. Mely érzékelhetôvé vált:
látható és hallható volt a biblia korában, azóta
pedig látható és halható a Szentlélek által!

Mit jelent ez nekünk ma? Azt, hogy meg kel-
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lene látnunk, Jézus sosem úgy beszél a halál
utáni életrôl, mint ahogyan mi látjuk. Nála nem
a halál a választóvonal, ô nem életrôl és halálról
beszél, ô hitetlen életrôl és hívô életrôl beszél. A
választóvonal ez: Jézusban vagy-e vagy sem.
Nem a halál a nagy vízválasztó, amikor majd
aztán valami új kezdôdik. Már itt a földön eldôl:
ha Jézusban vagy, tiéd az élet. János ezen levele
végében írja: Akié a fiú, azé az élet. Kategórikus
kijelentés. Az élet nincs Krisztus nélkül, csak is
benne! Nem nála, nem körülötte, nem valahol
mellette. BENNE. Mert ô maga az élet, aki 2000
éve megjelent azért, hogy ennek az életnek,
ennek a többrôl szóló életnek a lehetôségét
felkínálja nekünk, elérhetôvé tegye nekünk. 

A kérdés már csak az: Mi mit kezdünk ezzel
az élettel? 

És kedves Testvérek, most itt nem csak az
örök életrôl beszélünk. Ne legyenek olyan gon-
dolataink, hogy ez engem egyenlôre nem érint,
mert a jövômrôl, az örök életemrôl ráérek
késôbb is dönteni. Ez most a földi életünkrôl is
szól. Mert az, aki ezt az életet elnyeri, annak
már itt a földön is másmilyen lesz az élete. Élete
békességgel, nyugalommal telik meg. Életében
ott lesz a soha el nem múló szeretet, megjelenik
benne a közöség az Istennel és a közösség
azokkal, akik szintén az Istent követik. Igen, az
ilyen élet nem mondja, hogy én nekem nincs
szükségem a gyülekezetre, az ilyen élet pon-
tosan tudja, hogy a gyülekezeti közösség szük-
ségszerû, és a szolgálatot hálából teszi. Az ilyen
élet, ha nem is bûntelen és tökéletes, de már itt
a földön más élet: mert más motiválja. Moti-
vációja lehet az Isten iránt érzett szeretet, az
örök élet miatt érzett hála, a bûnbocsánat miatt
érzett köszönet, motivációja lehet az, hogy
végre már csak az Istennek szeretne megfelelni.
Az ilyen élet szabad élet. Szabad attól, hogy
csak vétkezni tudjon, mert az ilyen élet már tud
nemet mondani a bûnre, az ilyen élet szabad az
ördögtôl, mert az ilyen életnek meg van a sza-
badsága arra, hogy a kísértônek nemet mondjon.
Az ilyen élet szolgáló élet, az ilyen élet Istennek
szentelt élet. Az ilyen élet szép élet, tartalom-
mal teli – nem földi javakkal teli, hanem Isteni
tartalommal teli. És az ilyen élet végérôl nem
tudunk beszélni, itt nem tudjuk azt mondani,
hogy ezen élet végén hátra dôlve majd mit lá-

tunk. Mert ennek az életnek nincs vége. Ez az
élet örökké ilyen marad. 

Próbáltam szavakba foglalni ezt az életet, de
csak arra jöttem rá, hogy leírhatatlan. Az Isten
ölelésében élni, az Isten teljes közelségében élni
és lenni, és ott megnyugodni. Ezt az érzést
nehéz bármilyen szóval is körbe írni. Ez a nyu-
galom szigete – ahol igen, vannak viharok, de ott
a biztos pont, a biztos kéz, amibe belefogózkod-
hatunk a legnagyobb bajban is. Olyan élet ez,
melynek tudjuk, hogy nem árthat semmi és
senki. Fájdalom lehet benne itt a földön, de
mennyire más, ha úgy fáj valami, hogy tudom,
nem egyedül hordozom. Mennyivel más úgy
benne lenni egy problémában, hogy tudom, nem
egyedül kell megbirkóznom vele, hanem a
MINDENHATÓ ISTEN harcol a jobbomon. Ez az
élet nem mentes az ördög kísértésétôl, de
mentes lehet attól, hogy igent mondjuk rá! Ez az
élet Istenben van, és ebben az életben Isten van
ott. És így ebben az életben minden ott van, ami
Istenben: a szeretet, a béke, a nyugalom, az erô,
a megbocsátás, a bizalom. Ez az élet nagyon jó,
nagyon szép – figyeljünk, nem azt mondtam,
hogy könnyû! Ez az élet az a valami, amire azt
hiszem mindenki vágyik. Egy élet Istenben, és
egy élet melyben Isten van jelen. Mennyiségben
és minôségben is több ez az élet. Istennel több,
és így Isten minden tulajdonságával, erejével
több ez az élet. Egy élet melyben vannak bûnök,
de ott van Isten bocsánata. Egy élet, mely
legyôzi a sátánt! Egy élet, mely legyôzi a halált!
Egy élet melyben túlteng a hála. Egy élet a min-
denható kezén. 

Drága Testvérem, vágyom erre az életre. Azt
hiszem, mindannyian vágyunk erre. S talán nem
is hisszük el, hogy valóban van ilyen, vagy hogy
megérdemeljük. 

De János ezt írja: megjelentetett az élet. Jé-
zus elôtt nem volt ilyen értelemben vett élet.
Mert Jézus elôtt csak halál volt. A mi életünk
csak biológiai élet önmagában, de Isten akara-
tából megjelent ez a többrôl szóló élet a földön.
Ezt az életet pedig Jézus hozta el, mégpedig
önmagában. 

Az élet (a mennyiségben és minôségben is
többrôl szóló élet) tehát nem volt mindig megra-
gadható, hozzáférhetô, elérhetô az ember
számára. Csak azóta az, mióta testben, vagyis

Ünnepi igehirdetés
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Jézus Krisztusban megjelent. A megjelent élet
elérhetô lett! János le is írja: „amit, hallottunk,
láttunk, szemléltük, és tapintottunk, arról írok
nektek,“ Tanúbizonyságot tett János és tanúbi-
zonyságát hátra is hagyta nekünk, hogy se-
mennyi kétségünk se legyen. Ez az élet érzékel-
hetô volt Krisztusban, és még most is az.
Láthatjuk, amikor egy keresztyén családot szem-
lélünk, láthatjuk a gyülekezetben és tagjaiban,
láthatjuk, amikor valaki megbocsát másnak,
láthatjuk akkor, amikor valaki egy szerette halála
után tovább lép, és boldogan tud hitvallást tenni
arról: az ô szerette már hazatért. Mi az életet
láthatjuk ezekben az életekben! És hallhatjuk is
az életet. A Szentlélek minden nap kopogtat az

ajtónkon, a Szentlélek minden nap üzenetet
hoz, hogy így mi is hallhassuk ezt az életet, s így
be tudjuk fogadni azt. 

Így igen, már értem mirôl mesélt Laura nôvér.
Van a földi élet, mely lehet bármennyire sikeres,
bármennyire élvezetekkel teli, bármennyire tar-
talmas, de az nem az igazi élet. Az igazi élet
ugyanis ezen túl van. Karácsonykor arra
emlékezünk, hogy a mennyiségben és minôség-
ben sokkal többrôl szóló élet számunkra is
elérhetôvé vált Krisztusban! Karácsony kérdése
így ma az: Megjelent az élet, te megragadod? 

ÁMEN

Gyülekezeti közösségünk és a pres-
bitérium ezúton is gratulál nagytiszteletû
Vágner-Varga Fanni lelkipásztornak, aki
2021. szeptember 15-én kíváló ered-
ménnyel letette az egységes lelkészképe-
sítô vizsgát.

A kép a lelkészszentlésén készült
2021. november 11-én a budapesti
Nagyvárad téri református templomban.

Felszentelési igéje:
„Menjetek el szerte az egész világba,

hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek!“ (Mk 16,15)

ISTEN ÁLDJA ÉLETÉT ÉS SZOLGÁLATÁT!

Vágner-Varga Fanni lelkipásztor 2021.
október 1-tôl rendszeres szolgálatot
végez gyülekezetünkben. 
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Támogatás

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

GYÜLEKEZETÜNK TÁMOGATÁSA
Református egyházunk egyik jellemzôje, hogy gyülekezetei önfenntartó módon mûköd-

nek. Amit az egyházközség tagjai adományként felajánlanak, abból kerül finanszírozásra a
misszió, a szeretetszolgálat, a rezsiköltségek, az épületek biztosítása, a lelkipásztor
munkabére. Bár közös teherviselésrôl van szó, mégsem mondhatjuk, hogy mindez teher
lenne számunkra. Krisztus megváltottjaként az Úr szolgálatában állunk, ezért feladatunk
az egyház és a keresztyén hit fennmaradásának elômozdítása, támogatása. Minden
adományunkkal gyermekeink, unokáink és a felnövekvô nemzedékek hitre jutását segítjük
elô. Az egyház támogatásának és az Istennek felajánlott adományoknak évezredes hagyo-
mányai vannak a Bibliában, ezért amikor így cselekszünk, akkor elmondhatjuk biblikusan
és Istennek tetszô módon járunk el („Add meg a tizedet vetésed minden termésébôl, ami a
mezôn évrôl évre terem!“ – 5Móz 14,22).

Az egyház, azon belül gyülekezetünk támogatásának többféle módja van: egyrészt a
perselyadomány, amelyet döntôen a vasárnapi istentiszteletek alkalmával ajánlunk fel (a
járványhelyzetben banki átutalással). Másrészt az Isten dicsôségére felajánlott
adomány, amelyet életünk meghatározó alkalmai (születésnap, házasság, keresztség,
munkahelyi sikerek stb.) során ajánlunk fel. Harmadrészt az egyházfenntartói járulék,
amely egyúttal a gyülekezethez való elôkötelezôdésünk jele is. 

A bevételek közül egyedül az egyházfenntartói járulék tervezhetô elôre, így kiadá-
saink finanszírozásának legfôbb forrása. A korábbi években gyülekezetünk nagy része dön-
tôen az év végére halasztotta ennek befizetését (volt olyan év, hogy decemberben annyi
járulékbefizetés történt, mint addig az egész évben). Gyülekezeti otthonunk és a templom
elkészültével a havi szinten jelentkezô rezsiköltségek és a lelkipásztor fizetése szükségessé
teszi, hogy az egyházfenntartói járulékot havi rendszerességgel fizessük be.

A járulékot minden 18. életévét betöltött református családtag után fizetjük.
Mértéke anyagi lehetôségeink függvényében változhat, kötelezô összeg nincs
meghatározva. Presbitériumunk tájékoztatásul minden évben meghatároz egy iránymu-
tató összeget, amelynek alapja gyülekezetünk éves költségvetésének egy fôre esô mértéke.
A 2021. évben az egyházfenntartói járulék havi javasolt összege: 2.000,– Ft/hó/fô.
Ezzel a személyes áldozatvállalással fenntartható és zavartalanul végezhetô krisztusi
küldetésünk. 

A befizetésének lehetséges módjai:
1. Banki átutalással – Név: Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség, 
OTP Bank: 11742049-20341938, közlemény: „Egyházfenntartói járulék“.
2. Gyülekezetünk pénzbefizetési („sárga“) csekkjén.
3. Személyesen a pénztárosunknál vagy a lelkipásztornál.

Hálaadásra indít bennünket, hogy gyülekezetünk tagjai adományaikkal bi-
zonyságot tesznek Isten iránti hálájukról és belé vetett bizalmukról! Ugyanakkor
köszönjük, hogy támogatandónak találják gyülekezetünk krisztusi küldetését! 

Áldás, békesség!
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„Az Ormánság vagy Ormányság a Dráva te-
rületén található tájegység, aprófalvas vidék. Köz-
pontja Sellye, járási székhely (2400 lakos), má-
sodik legnagyobb települése Vajszló (1400 lakos).
Lakossága hagyományosan református. Etnikai
megoszlás: magyarok, romák.“ (Wikipédia)

A Wikipédia szûkszavú meghatározása nem
sok érzelmet keltett bennem, kivéve a „hagyo-
mányosan református“ lakosságra utalást. Há-
rom napos ormánsági utunk végére azonban
nemcsak a lassan hömpölygô, erôs sodrású
Dráva, a hol vadregényes, hol szelíden lankás tá-
jak, „az ormányok“, az ezekbôl gyöngyszemen-
ként elôbukkanó, felújított vagy éppen omla-
dozó református templomok látványa rögzült
emlékeim közé, hanem érzelmeim is telítôdtek.

Elsô délután Nagyharsányban a szoborpar-
kot, Kovácshidán a felújított református temp-
lomot néztük meg. 

Második napon a kórosi, az adorjáni, a dráva-
iványi és zalátai református templomokat,
valamint a sellyei Draskovich-kastélyt körülvevô
arborétumot (a kastély zárva van, így belülrôl
nem láthattuk) és Drávasztáránál a Dráva folyót
néztük meg. E hosszabb útra idegenvezetôt is
kaptunk, a vajszlói református gyülekezet pres-
biterét, Pálfay Lászlót, aki foglalkozását tekintve

biológia-földrajz szakos tanár. Kiválóan ismeri
szülôföldje természeti leírását, állat- és növény-
világát, történelmét, építészetét, népmûvésze-
tét, demográfiáját, s szombati szabadidejét
áldozta fel, hogy nekünk a csömöri-nagytarcsai
reformátusoknak mindezt bemutassa.

A csodás látnivalók sem tudták feledtetni
Pálfalvy tanár úr elôadásából kibontakozó, az itt
élô emberek napi küzdelmét bemutató nehéz
életet.

Kórosban a polgármester úr is megtisztelte
gyülekezetünket a személyes jelenlétével és
beszélgettünk vele. Megtudtuk, Magyarország
egyik legelmaradottabb régiója az Ormánság,
melyet szinte megbénított a szegénység. A Du-
nántúl legdélebbi tájegysége, 52 kisebb-nagyobb
elfelejtett, gyönyörû aprófalvas vidék, legtöbbje
100-300 lakossal. A falvak egy részében nincs
iskola, orvosi rendelô, posta. A munkanélküliség
nehezen megoldható probléma, ezért sokan
elhagyják szülôföldjüket, külföldre vagy az
ország gazdagabb régióiba költöznek. A köz-
munka-program javított a helyzeten, de sajnos
nem eleget. Utunkon végignéztük az egykor
szebb napokat látott, gazdag református por-
tákat az omladozó falakkal. Kettôs érzést keltett
bennünk, hogy a szépség ott van az utcákon és
a természeti környezetben is, a falvak felújított
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Élménybeszámoló

AZ ORMÁNSÁG ÜZENETE
PINTÉR ÉDUA
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kazettás református templomai, a felújí-
tott és rogyadozó talpas házak e kettôs-
séget tükrözik. Létrehozták az ôs-Dráva
Látogató Központot, szálláshelyeket
alakítottak ki, kerékpár kölcsönzôket
nyitottak, a településeket mégsem isme-
rik eléggé a turisták. Bár lakosságuk fo-
gyatkozik, adottságaik mesébe illôek. 

Frissen szerzett tapasztalatainkkal itt
és most szeretnénk felhívni református
testvéreink figyelmét az Ormánságra, az
ország ismeretlen gyöngyszemére

14

Élménybeszámoló
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Gyülekezeti életünk a járvány idején
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Kedd reggel 9 óra. Megkaptam az online
értesítést, hogy ma lesz bibliaóra. Elôveszem
bibliám, énekeskönyvem, beülök az autóba és
elindulok. Negyed tízre szállingóznak a testvé-
rek, hogy maszkban, fertôtlenített kézzel, egy-
mástól távol ülve egy szék kihagyásával felké-
szüljünk a foglalkozásra. Lelkészünk, Elôd, biz-
tosítja a technikai feltételeket. Egy térmikrofon
az asztal közepén, egy kamera a sarokban, a
telefon kéznél. Most már túl vagyunk a kísérleti
szakaszon, a múlt héten fél óráig tartott a tech-
nikai beállítás.

Megérkezik másodmagával, az alvó Johan-
nával végzôs egyetemi hallgatónk, Fanni, akit
Elôd mentorál. Most már nyolcan vagyunk.
Bekapcsolódik az online térbe Édua. Elôször nem

hall semmit. Mi azonban halljuk, hogy Karcsival
beszélget. Lexikonokat reklamál, amit való-
színûleg a laptop felemelésére szán. Tímea is
feltûnt a képernyôn. Ö azonnal lát és hall. A
képernyôn egy villanásra feltûnik Mártika.
Hangja nincs és a képe is elmegy. Elôd telefonon
keresi és instruálja: „Márti néni ne azt a gombot
nyomja meg, hanem a mikrofont kapcsolja be, bal
oldalról a harmadik gomb“. Feszült várakozás,
Márti még nincs. Édua telefonja cseng és halljuk,
hogy mit cseveg. Fel kellene ôt világosítanunk,
hogy az online tér minden megszólalást közve-
tít. Egy ügyes manôverrel végül Mártika is meg-
érkezik. Sikerült valamit bekapcsolnia, amivel
láthatóvá vált. Most már mind együtt vagyunk,
kezdôdhet az alkalom. 

BIBLIAÓRA 
A DIGITÁLIS TÉRBEN
(SZEMÉLYES JELENLÉTTEL ÉS ONLINE RÉSZVÉTELLEL)

SZENNYESSY JUDIT

2021 karÆcsony.qxd  2021. 12. 02.  18:04  Page 15



Sokunk számára ismerôsek lehetnek Szennyes-
sy Judit elôbbiekben megfogalmazott tapasztalatai.
Az elmúlt másfél évben bôven lehetett részünk
hasonlókban. 

A koronavírus járvány új kihívások elé állítot-
ták egyházunkat, gyülekezeteinket, családjain-
kat és a lelkészeket. Ebben a kényszerû élet-
helyzetben egyházunk és a gyülekezetek külön-
bözô tempóban és különbözô módon tudtak
reagálni a fellépô problémákra. 

Abban talán mindannyian egyetértünk, hogy
a közösségi hitélet online térben történô meg-
élése még mindig jobb, mintha tétlenül várnánk
a járvány elmúltát és nem tennénk semmit. A
Covid tulajdonképpen kényszerített bennünket,
hogy felvegyük a tempót, technikai fejlesztése-
ket hajtsunk végre és behozzuk ezen a téren a
lemaradásokat. 

Az alábbiakban megfogalmazott gondolatok
nem egy kutatás eredményei, hanem személyes

tapasztalat, éppen ezért nem térek ki minden
helyzetre és problémára. Gondolatébresztônek
szánom, amelybôl egyházunk megújulását szol-
gáló konstruktív és elôre mutató beszélgetések
születhetnek.

I.
Az elsô kérdés, amire választ kell adnunk:

Mennyire voltak felkészülve gyülekezeteink az
online térbe történô megjelenésre?

Technikai felszereltség tekintetében általános-
ságban elmondható, hogy a nagyobb, döntôen vá-
rosi gyülekezetek már járvány elôtt is korszerûsí-
tették eszközeiket. A kisebb, leginkább falusi gyü-
lekezetek ezzel szemben jellemzôen nem. Az ilyen
jellegû modernizáció nagyban függött a gyüle-
kezeti tagok átlagéletkorától, valamint a közösség
anyagi helyzetétôl. Nem volt korábban jellemzô,
hogy egy istentiszteletet élôben közvetít a gyüle-
kezet a Youtube vagy a Facebook oldalán. Ha fel is
került valami az internetre, akkor az leginkább a
prédikáció írott változata vagy a hanganyaga volt.
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TAPASZTALATOK ÉS KÉRDÉSEK
AZ ONLINE TÉRREL 

KAPCSOLATBAN

ESZTERGÁLY ELÔD GÁBOR

Elôd érdeklôdik, hogy kivel mi történt az
elmúlt héten. A Bacsó házaspár lelkes, mert az
új evangélikus lelkész nagyszerûen prédikált a
héten, s ez igazi megnyugvást kelt a hívek
körében, hogy jól választottak. Évi a Karitasz
élelmiszerbanktól kapott adományának a kato-
likus hívek körében történô szétosztásáról
tájékoztat bennünket. Én unokám diplo-
maosztásának örömét osztom meg a többiekkel.
Új belépô van, Johanna bekapcsolódott a foglal-
kozásba, éhes és reklamál. Fanni nála a „nemcsak
kenyéren él“ igét tagadásban értelmezi, enni kap. 

Énekkel kezdünk. Elôd kikapcsolja az online
résztvevôk hangját, így csak a maszkokon át-
szûrôdô bágyadt hangok hallatszanak. Az ének
után imádkozunk, majd lelkészünk felolvassa a
Prédikátor könyve negyedik fejezetét, amibôl a

hiábavalóság új dimenzióját ismerjük meg. Ezen
az alkalmon az emberek közötti irigység megje-
lenésérôl elmélkedünk. 

A maszkos megszólalás nem nyerô. Fanni
hosszú monológjának néhány szavát sikerül
beazonosítanom. Fogalmam sincs, mirôl beszélt.
A digitális térben is látom az értetlenséget.
Hallani lehet a szót, de érteni nem, mert a maszk
torzítja a hangot. Ezt is tanulnunk kell még. 

Imával zárjuk a foglalkozást. Elköszönünk az
online módon üzemelô testvérektôl, és hálát
adunk, hogy ebben a formában is tudunk
találkozni. Ígéretet teszünk, hogy egy hét múlva
újra itt leszünk, mert nem hiábavalóság az
együttlét, a közös hitgyakorlás különleges
élménye.
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Gyülekezeti életünk a járvány idején

A modernizáció alapvetôen generációs prob-
léma is. A fiatalabb lelkészek és azok a közös-
ségek, ahol sok a fiatal, nyitottabbak, és
könnyebben veszik fel a technika fejlôdésének
fonalát. Az ilyen gyülekezetek a vírus berob-
banásakor sokkal gyorsabban és gördü-léke-
nyebben tudtak reagálni a kialakult helyzetre.

Ebbôl következik, hogy a járvány elôtti idô-
szakban, ha egy gyülekezet használt valamilyen
hang- vagy képtechnikát, akkor azt egy fiatal,
naprakész ismeretekkel bíró gyülekezeti tag
kezelte, nem pedig a lekész. A járvány ideje alatt
ezzel szemben, nem egy lelkész kényszerült rá,
hogy elmélyedjen informatikai, videó-szerkesz-
tôi vagy hangosítási kérdésekben. 

Még egy jellemzôrôl érdemes beszélni a
járvány elôtti idôszakból: szélsôséges esetben a
szószékrôl lehetett hallani a közösségi média és
az internet kárhoztatott voltáról, amelyek szét-
választják a családokat, a gyermekek lelki fejlô-
dését rossz irányba viszik, a különféle eretnek
gondolatok tárháza, a keresztyén-ellenes szek-
ták manipulációs eszköze. Ez is generációs prob-
léma, ugyanakkor a negatív megítélés nehezítet-
te nemcsak a lelkészek, hanem a gyülekezeti ta-
gok viszonyát az online közvetített lelki alkal-
mak iránt. 

Összegezve: egyházunkat és gyülekezetink
többségét felkészületlenül érték a járvány miatti
korlátozások. Mindez rámutat arra, hogy szük-
ség van hosszú- és rövid távú stratégiai ter-
vezésre. Érdemes lenne több figyelmet fordítani,
milyen területek vannak az egyház és a gyüle-
kezetek életében, amelyekre nincs kellô hang-
súly és figyelem fordítva, miközben a világ fejlô-
dése szükségessé tenné az azokkal való foglal-
kozást.

II. 
A következôkben azt nézzük meg, hogyan

szerveztük a közösségi alkalmainkat a járvány
alatti idôszakban.

A templombezárás bennünket is váratlanul
ért Csömörön. Gyorsan kellett valamilyen meg-
oldást találni arra, hogy vasárnap ne maradjanak
a hívek igehirdetés nélkül. Az interneten keresz-
tül rendeltünk egy új, HD felbontású webka-
merát, amelyet a megnövekedett kereslet miatt,
csak több héttel késôbb vehettünk kézbe. Addig
valakitôl kölcsön kértünk egy régebbi típust. Az

internet és a laptop mellett kameránk is lett, a
kérdés ezután az volt: felvételrôl vagy élô köz-
vetítés mellet jelenítsük meg a zárt ajtós isten-
tiszteleteinket. 

A felvételrôl közzétett alkalom elônye, hogy
szépen, gondosan meg lehet szerkeszteni, a
zavaró részeket ki lehet vágni és nem mellesleg
feliratozni lehet a könnyebb érthetôségért. A
lelkészek jó része ezt a megoldást választotta,
annak ellenére, hogy sokkal több idôbe és ener-
giába telik, mint az élô közvetítés. Egyik lelkész-
nô kolleginám készített is egy werkfilmet,
amelybôl kiderül, milyen sokszor fut neki, mire
vállalható módon sikerül a felvétel. (A nehéz-
séget az adja, hogy az igehirdetés egy szabad
beszéd, amely elmondás közben is változhat,
még akkor is, ha le van írva az elejétôl a végéig.)

A zárt ajtós istentiszteletek közreadásának
másik megoldása az élô közvetítés. Ennek a mód-
szernek az egyik legnagyobb hibája, hogy a tech-
nika nem mindig mûködik úgy, ahogyan szeret-
nénk. Ingadozik az internet, szakadozik vagy le-
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fagy a kép, elcsúszik a hang a képtôl és millió más
probléma léphet fel, amely egyaránt megzavarja a
templomban szolgáló lelkész és a közvetítést nézô
gyülekezeti tagok lelki ráhangolódását. Ha nincs
megfelelô szakember a gyülekezetben, aki biztos
kézben tartaná a technikát, akkor sok türelemre és
kitartásra van szükség mindenki részérôl. 

Az élô közvetítés másik problematikáját az
adja, hogy a családok tagjai nem mindig egyfor-
mán érdeklôdnek az online istentiszteletek
iránt. Egyik aktív gyülekezteti tagunk mesélte el,
hogy ô csak késôbb, felvételrôl tudja visszanézni
az istentiszteletet, mert vasárnap délelôtt a TV-
t a férje nézi, a számítógépet és a tabletet pedig
a gyerekek használják. Egyszerûen nincs felület,
ahol megnézheti, feszültséget pedig nem szeret-
ne a családban. 

Az online alkalom során az egyéni hitélet
akarva, akaratlanul is a családi élet részévé válik,
és ezt nem minden esetben tolerálja jól a kör-
nyezet. Ez komoly kihívás, amelyhez az egyház
támogatására van szükség.

Az élô közvetítés rengeteg problémát vet fel, a
magam részérôl mégis az élô közvetítés mellett
döntöttem. Számomra ez sokkal életszerûbb, még
akkor is, ha az ének nem mindig szól olyan szé-
pen, vagy valamilyen baki történik a közvetítés
során. A legfontosabb érvem: egy idôben tudunk
imádkozni és egyszerre tudjuk mondani: „Ámen“.

Gyülekezetünkben most is minden vasárnap
élô közvetítéssel zajlik az istentisztelet, függet-
lenül attól, hogy már személyes jelenlét mellett
tarthatjuk alkalmunkat. Ennek több oka van:
egyrészt, a járványtól függetlenül, eredetileg is
úgy terveztettük a templomunkat, hogy alkal-
mas legyen az élô közvetítésre (beépített kamera
és hangrendszer lett kialakítva). De ha ez nem
így lett volna, akkor is megtartanám az élô köz-
vetítést, mert még mindig nem múlt el a fejünk
fölül a veszély, és sokan nem tudnak vagy nem
mernek templomba jönni. Ugyanakkor a techno-
lógia fejlôdése és a fiatalabb generációk szokásai
ebbe az irányba vezetnek. 

Beszélgetések jó témája lehet: maradjon-e az
élô közvetítés vagy sem? Érdemes lenne össze-
szedni, hogy a misszióra nézve milyen elônyei
és hátrányai lennének, ha maradna és milyen, ha
nem?

III.
A hétközi alkalmak tekintetében elmond-

ható, hogy egyik részüknél könnyen ment az
online térbe történô átállás, a másiknál nem. A
fiatalok esetében egyáltalán nem jelentett prob-
lémát. Tulajdonképpen még elôny is származott
belôle, hiszen betekintést nyerhettünk abba a
virtuális világba, amelyben egyébként életük egy
jelentôs részét élik. Hiszem, hogy közelebb is
kerülhettünk a fiatalokhoz azáltal, hogy az ô
kommunikációs módszereikkel léptünk velük
kapcsolatban. 

A konfirmáció felkészítô esetében, bár fia-
talokról van szó, mégis problémásnak éreztem a
személyes jelenlét hiányát. Ahhoz, hogy szemé-
lyes bizonyságtételeim által segítsem a fiatalo-
kat a hitre jutásban, a közvetlen kontaktnak és
szeretetteljes légkörnek komoly jelentôsége van. 

A fiataloknál maradva a gyermekistentisz-
telet problematikájáról érdemes még beszélni.
Ahogyan az egyház, úgy a hitoktatóink és a gyü-
lekezeti szolgálóink sem voltak felkészülve a vir-
tuális átállásra. Örömteli volt látni, ahogyan
egy-egy rátermettebb szolgáló kis videófilmet
készítve próbálta elérni a gyermeket. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a törekvés
csak akkor tud eredményes lenni, ha a gyermek
mellett ott van a szülô is, és együtt vesznek
részt az online alkalmon. Ennek hiányában a
gyermek nem tud kérdezni a tanártól, és ezért
nem biztos, hogy mindent megért, vagy ha unal-
masnak találja alkalmat, egyedül könnyebben
elkapcsol más csatornára.

Az iskolai hitoktatásról itt most nem beszél-
nék, mert ott egy központilag meghatározott
rendszerbe illeszkedik bele az egyház. Annyit
jegyeznék meg, hogy a Református Pedagógiai
Intézet viszonylag gyorsan összeállított egy jól
alkalmazható virtuális tananyagcsomagot,
amely nagy segítségére volt hitoktatóinknak.

Az online térbe történô átállás leginkább az
idôsebb generáció számára jelentett komolyabb
kihívást. Éppen ezért számos gyülekezetben
ezek az alkalmak szüneteltek a korlátozások
ideje alatt. Mi, Csömörön, mindegyik alkalmat
megtartottuk. 
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Ahogyan Szennyessy Judit írásából is kide-
rült, nem volt zökkenômentes ez az átállás. Volt
olyan, hogy az idôsebb testvér háza elôtt a ko-
csiban ülve, kesztyûben és maszkban állítottam
be a laptopot a ZOOM-os alkalom fogadására.
Nem egyszeri eset volt, hogy a Bibliaóra elsô fél
órája azzal telt el, hogy telefonon egyeztetve
magyaráztam el a lépéseket, vagy próbáltam
tökéletesíteni a közvetítés teljesítményét. 

Érdekes volt megfigyelni, hogy amíg az isten-
tiszteletek estén mûködik a hibrid módszer
(egyszerre van személyes jelenlét és online élô
közvetítés), addig a Bibliaórák esetében ez nem
mûködik jól. A legfôbb okát abban látom, hogy
az otthonaikban a képernyôk elôtt ülôk nem hal-
lottak minden hozzászólást rendesen, így nem is
tudtak mindig jól reagálni és ez feszültséghez
vezetett. 

Ahogyan az online istentiszteleteknél, úgy az
online Bibliaórák esetében is elôfordul, hogy az
egyéni hitélet akarva-akaratlanul is a családi élet
részévé válik. Nekünk pozitív tapasztalatunk
van: a 11 fôs Bibliakörünkben 4 nôtestvérünknél
húzódott meg a háttérben a férj. Nem leplezte le
jelenlétét, hanem mindig ott ült és némán hall-
gatta a közös igetanulmányozásunkat. Így
olyanok is részt vettek az alkalmunkon, akik
személyesen már nem jöttek volna el. Hiszem,
hogy részvételük lelki megerôsítést és hitbeli
növekedést eredményezett. 

Minden próbatétel és nehézség ellenére
összességében hálaadással tekintek erre az
idôszakra. Egyrészt bebizonyosodott, hogy a
generációs különbségek nem jelentenek aka-
dályt, ha az alkalmon való részvétel fontos az
illetô számára. Másrészt ebben a nehéz idôszak-
ban is tudtuk tartani a kapcsolatot, láttuk
egymás arcát, részeivé váltunk a másik életének,
és mindez óriási ajándék volt ebben nehéz
helyzetben.

Végezetül vázlatszerûen összeszedtem né-
hány pozitív és negatív tapasztalatot gyüle-
kezetünk online térben történô megjelenésérôl:

Negatívum:
a. személyes kapcsolat hiánya;
b. gyülekezeti összetartozás és az egység

megélésének csökkenése;
c. a hibrid alkalom már nem olyan

hatékony; 
d. a nyitás után sokan otthon maradtak,

pedig jöhetnének templomba; 
e. feszültség forrása lehet otthonainkban,

hogy vasárnap délelôtt a TV-n vagy a számí-
tógépen az istentisztelet élô közvetítését akar-
juk nézni;

f. a nappalink vagy a hálószobánk ünnepi
jellegének hiánya az istentisztelet alatt;

g. nem vagyunk rákényszerítve, hogy alka-
lomhoz illô ruházatot vegyünk fel;

h. nem mindig érthetô jól a beszéd;
i. technikailag ki vagyunk szolgáltatva a

gyenge minôségû eszközöknek;
j. folyamatos karbantartás igényel;
k. extra feladatot jelent a közvetítés.

Pozitívum:
a. A lelkészek számára nem voltak olyan

megterhelôk az ünnepek, többet tudtunk együtt
lenni családjainkkal; 

b. a betegek otthonról is részesei tudnak
lenni az alkalmaknak;

c. nemcsak a településen élôk, vagy a
gyülekezethez tartozók lehetnek részesei az
alkalmaknak, hatalmas missziói lehetôség;

d. az online közvetítéseknek köszönhetôen
mi magunk is részesei lehetünk bármely kárpát-
medencei gyülekezet istentiszteletének (refor-
mátus egység megélése);

e. a legfontosabbat a végére hagytam: egy-
értelmûen megtapasztalható, ahogyan a Szent-
lélek a fizikai korlátok és távolságok ellenére
munkálkodik mindannyiunk életében és össze-
tartja a közösséget.

Pál apostol szavával zárom: „...hirdesd az
igét, állj elô vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan
az idô...“ (2Tim 4,2)

...ezt tesszük, most online is.
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A házigazda szolgálat felelôse és elérhetôsége: 
FARKAS FERENC presbiter, +36/30-231-5773; ferenc.farkas@freemail.hu.

A házigazda szolgálat felelôsének feladatai: 
o Minden év elején összeállítja az adott esztendô beosztását, amelyrôl tájékoztatja az érin-

tetteket (a szolgálatvállalókat, a presbitériumot és a lelkipásztort).
o Vállalja, hogy minden istentiszteletet megelôzôen SMS-ben vagy Messengeren vagy egyéb

módon emlékezteti a soron következô szolgálattevôt vállalt kötelességére.

* * *

Házigazda szolgálatra azon gyülekezeti tagok jelentkezhetnek, illetve kérhetôek fel,
akik legalább egy éve tagjai a közösségünknek és az istentiszteleteket rendszeresen láto-
gatják.

A szolgálattevô feladatai: 
o Az istentiszteletet megelôzôen fél órával érkezik a templomba (vasárnap 9.30-ra), amelyet

a lelkipásztor vagy az erre felkért gyülekezeti tag kinyit. 
o Felkapcsolja a világítást (a bejárattól jobbra a falon található az érintô kapcsoló

„Istentisztelet“ felirattal).
o Nyári idôszakban szükség esetén kinyitja a tetôablakokat. A távirányítós ablaknyitók a

szószék melletti pengefal hátoldalán találhatóak.
o Köszönti az érkezô gyülekezeti tagokat, az új látogatókat segíti a tájékozódásban. 
o Ha valaki virágot hoz az úrasztalára, segít azok elhelyezésében. A vázák a szószék melletti

pengefal mögött találhatóak.
o A járvány ideje alatt ellenôrzi a maszkviselést, szükség esetén a kihelyezett dobozból

eldobható maszkkal kínálja az érkezôt. 
o A járvány ideje alatt minden istentiszteletre érkezôt felszólít a kézfertôtlenítésre (bejárat-

tól jobbra a falon).
o Közvetlenül az istentisztelet kezdete elôtt a lelkipásztorral közösen imádkoznak.

A csömöri református 
templomban végzendô

HÁZIGAZDA SZOLGÁLAT
leírása

„Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok
tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten
akaratát: lélekbôl, jóakarattal szolgál-jatok, mint az Úrnak,
és nem mint embereknek, mert tudjátok, hogy ha valaki vala-
mi jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad.“
(Ef 6,6-8)

ÉRVÉNYES: 2022. JANUÁRJÁTÓL
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A takarítási szolgálat felelôse és elérhetôsége: 
MAJCHER MARIKA, +36/70-592-7615; marika.donna12@gmail.com.
ESZTERGÁLY-PINTÉR BRIGITTA, +36/30-488-8779; pinterbrigi80@gmail.com.

A takarítási szolgálat felelôsének feladatai: 
o A heti szolgálatra jelentkezôk nevét és elérhetôségét felírja. 
o Takarítás alkalmával nyitja és zárja a kertkaput és a templomot.
o Kezeli a „Márta-Kör“ Messenger csoportot. Az éves nagytarkarítás és a rendkívüli takarítá-

sok alkalmával szervezi a takarítók munkáját.
* * *

Takarítási szolgálatra azon gyülekezeti tagok jelentkezhetnek, illetve kérhetôek fel,
akik legalább egy éve tagjai a közösségünknek és az istentiszteleteket rendszeresen láto-
gatják.

o Az istentisztelet kezdetekor becsukja a templomtér ajtajait, és öt percet még várakozik a
bejáratnál, hogy a késve érkezôket szükség szerint eligazíthassa. 

o Lehetôleg a hátsó sorban, a kijárat közelében, a padsor végén foglaljon helyet, hogy szük-
ség esetén rögtön tudjon intézkedni.

o Az istentisztelet alatt megszámolja a templomlátogatók létszámát, külön a fel-nôtteket és
külön a gyermekeket. Az adatokat az istentisztelet után a perselynaplóba rögzítik.

o Amennyiben az istentisztelet alatt valamilyen nem várt esemény történik, intézkedik azok
megoldásában. 

o Az istentisztelet végén, amikor a lelkipásztor elindul a kijárat felé, kitárja a fôbejárat
duplaszárnyú ajtajait.

o A lelkipásztor eligazítása alapján vagy a kijárathoz áll elköszönni a hívektôl (a lelkésszel
együtt), vagy valamilyen egyéb szolgálatot lát el. 

o Az istentisztelet végén miután a gyülekezet elhagyta a templomot a pénztárossal együtt
megszámolják a perselyadományokat és aláírásával hitelesíti a perselynaplót. 

o A templom bezárása elôtt ellenôrzi, hogy a gyülekezeti tagok nem hagytak-e valamit
véletlenül a templomtérben, ha igen, jelzi a lelkipásztornak. Ha nyitva van a tetôablak, bezárja. A lám-
pákat lekapcsolja (a bejárattól jobbra a falon található az érintô kapcsoló „Kikapcsolás“ felirattal).

o FONTOS: ha a szolgálattevô akadályoztatva van, és nem tud eljönni az istentiszteletre,
akkor idôben jelzi a Házigazda szolgálat felelôsének és/vagy a lelkipásztornak, hogy gondoskodhas-
sanak helyettesrôl. 

A csömöri református 
templomban végzendô 

TAKARÍTÁSI SZOLGÁLAT
leírása

ÉRVÉNYES: 2022. JANUÁRJÁTÓL
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HETI TAKARÍTÁS ALKALMÁVAL:

- Padlózat (templom, közlekedô, lépcsôház, lift): seprés, felmosás, pókhálótalanítás.
- Padok, szószék, úrasztala karzatkorlát: éppen, hogy nedves törlôkendôvel áttörölni. Sima

folyóvizet használjunk, vegyszer nélkül. Fontos, hogy alaposan kicsavart törlôkendôt használjunk a
tölgyfa bútorzat megvédése érdekében!

- Mosdóhelységek: Mosdópult letörlése, tükör áttörlése, WC-kagylók és pissoirok kimosása,
WC-ülôkék áttörlése fertôtlenítô kendôvel, felmosás. A kéztörlô adagoló, a WC-papír adagoló és a
szappanadagoló ellenôrzése, szükség esetén tartalmuk pótlása.

- A templom fôbejárata elôtti terasz, lépcsô és felvonulási útvonalak: seprés.
- Kültéri padok: portalanítás, szükség esetén lemosás.
- Lelkészi hivatal elôtere, lépcsôház, alagsori imaterem és konyha: Söprés, felmosás. a kor-

látok áttörlése fertôtlenítô kendôvel. Szükség esetén mosogatás, a megszáradt eszközök elpakolása.
A kávégép megtisztítása.

AZ ÉVES NAGYTARKARÍTSOK ALKALMÁVAL (A FENTIEKEN KÍVÜL):

- Lift: a korlát és a nyomógombok áttörlése fertôtlenítô kendôvel, szükség esetén a tükör
megtisztítása.

- Lépcsôház: a korlátok áttörlése fertôtlenítô kendôvel.
- Alagsori gyülekezeti terem és konyha: Söprés, felmosás. Szükség esetén mosogatás, a

megszáradt eszközök elpakolása.
- Ajtók és ablakok: Ablakok megmosása, a fa rész lemosása. Ezeknél a nyílászáróknál használ-

ható vegyszer.
- Kerti közlekedési útvonalak, hátsó terasz: Seprés, gazolás, slaggal történô lemosás.
- Kert: gazolás, metszés, permetezés.

Rendelkezésre álló eszközök:
Kärcher akkumulátoros seprô-felmosó gép, egyéb seprûk és felmosó készségek, szivacsok, tör-

lôkendôk, fertôtlenítô kendôk, gumikesztyû, teleszkópos pókhálóseprû, 12 méteres ablakmosó
szett, ablakmosó robot. WC-papír, papír kéztörlô, folyékony szappanbetét.

Szolgálati leírás
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GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK
KÉPEKBEN

2021. május 24-én, Pünkösd hétfôjén 9 ifjú tett bizonyságot hitérôl Isten és a gyülekezet színe elôtt. Balról jobbra: Rózsahegyi
Abigél, Tóth Bíborka, Sipos Boglárka, Török Anna, Török Zsófia, Derzsi Zsófia, Jassó Tünde, Patai Fruzsina, Tóth Balázs.

2021. június 18-án templo-
munkban tartotta nyári köz-

gyûlését az Északpesti Reformá-
tus Egyházmegye, melyen Balog

Zoltán, a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület püspöke,

a Zsinat lelkészi elnöke köszön-
tötte a résztvevôket.

2021. június 4-én a
templomunk elôtti
Trianon-emlékmûnél
megemlékezést tartot-
tunk. Közremûködött:
Mezô Miklós kárpátaljai
lelkipásztor, dr. Marino-
vich Endre (a képen nem
látható), dr. Tuzson
Bence országgyûlési
képviselô, Mátyás
Sándor és a helyi egy-
házak lelkészei.
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Gyülekezeti életünk képekben

2021. július 1-3. között
gyülekezetünk Ifi-közösségé-
vel háromnapos kirándulá-
son vettünk részt a
Balatonfelvidéken.

Július utolsó napjaiban a Fe-
kete- és a Kettôs Kôrösökön
evezett közösségünk Apa-Fiú
csapata.

2021. június 5-7.
között gyülekezetünk

frissen konfirmált
fiataljaival háromna-
pos tárborozáson vet-

tünk részt a
Kôröshegyi
Református

Egyházközség szál-
láshelyén.
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Gyülekezeti életünk képekben

2021. november 12-én ünnepélyes keretek között felavattuk
templomunk 15 regiszteres, két manuálos orgonáját, amely
gyülekezetünk tagjainak nagylelkû adományaiból valósult
meg. A képen balról a második Pálúr János orgonamûvész,
mellette Pap Zoltán orgonaépítô mester és a jobb szélen
Berzsák Zoltán, templomunk tervezôje.

Varga Éva és Pintér Édua segítségével elkészült templomunk kic-
sinyített mása mézeskalácsból a Tót Hagyományok Házában
megrendezésre kerülô adventi kiállítás keretén belül. A „Mi kis
édes falunk...“ címû kiállítás november 28-tól megtekinthetô.
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Hírek

Megvásárolható
gyülekezetünk

történetét és az
otthonteremtésünket

bemutató könyv. 
Ára: 3.000,– Ft/db.
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Hírek

Az elmúlt évszázadban énekeskönyvünk a
református egyház egyik leghitelesebb, büszke-
ségre méltán okot adó alkotása volt. A megújítás
ennek ellenére már régóta esedékes volt – mond-
ta Fekete Károly tiszántúli püspök az egyház
szeptember 24-i zsinati ülésén. Az énekeskönyv
210 új énekkel bôvült. Az új énekeskönyvvel
több mint tízéves munka fejezôdött be.

Szeptember 27-e, hétfôtôl kapható az új re-
formátus énekeskönyv. Az énekeskönyv ára
3300,- forint. Református közösségeink beveze-
tô áron, a megszokottnál nagyobb kedvezmény-
nyel vásárolhatják meg az új énekeskönyvet a
Kálvin Kiadónál, emellett értékhatárhoz kötött
kedvezmények is elérhetôk. A részletekrôl a
kiadó honlapján tájékozódhatnak. Digitális for-
mában az enekeskonyv.reformatus.hu oldalon
érhetô el az énekeskönyv, illetve hamarosan
mobiltelefonos applikáció is készül majd hozzá.

Az új református énekeskönyv többféle szín-

ben és egyelôre egyféle méretben kapható a
Kálvin Kiadónál.

Az énekeskönyv advent elsô vasárnapjától,
november 28-tól a Magyarországi Református
Egyház hivatalos énekeskönyve, errôl döntött
szeptember 24-i ülésén egyházunk Zsinata. Az
új énekeskönyv megjelenésérôl Bódiss Tamás, a
Zsinati Hivatal Országos Egyházzenei Irodájának
vezetôje elmondta:

„Új énekeskönyvünk megújult tartalommal
és megújult beosztással kívánja segíteni isten-
tiszteleteinken az éneklés liturgikus funkcióját,
az adott istentisztelet rendjének és az egyházi
év ünnepi idôszakainak megélését. Elhagytunk
nem használt énekeket, megtartottunk minden
ismert, használatban lévô éneket, szükség
esetén igazítva azok kottaképén, szövegezésén.
A kevéssé ismert, ám értékes tételeknél szöveg-
és dallamigazítással próbáltuk növelni azok
használatának jövôbeni esélyeit, végül pedig

MEGJELENT A
MAGYARORSZÁGI

REFORMÁTUS EGYHÁZ
ÚJ ÉNEKESKÖNYVE

A cikk a reformatus.hu-n jelent meg 2021. szeptember 24-én.
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kiegészítettük az énekeskönyvet már ismert és
igényelt, valamint az eddigi énekanyagot témá-
ban, illetve stílusban gazdagító új énekekkel.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az
énekeskönyv összeállításán áldozatos munkával
fáradoztak. Legyen ez az új énekeskönyv Isten
eszköze egyházunk és gyülekezeteink megúju-
lásában!“

Az énekeskönyvben a korábbi változat öt-
venöt, legritkábban használt énekének kivéte-
lével fellelhetô az elôzô énekeskönyv teljes
énekanyaga. Emellett kétszáztíz új éneket is tar-
talmaz. Annak érdekében, hogy a korábbi éne-
keskönyv számozásához szokott olvasók szá-
mára megkönnyítsék az új énekeskönyvben a
tájékozódást, a készítôk összehasonlító táblá-
zatot tettek közzé.

Az elmúlt évszázadban énekeskönyvünk a
református egyház egyik leghitelesebb, büszke-
ségre méltán okot adó alkotása volt. A megújítás
ennek ellenére már régóta esedékes volt. Mint
arra Fekete Károly, a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke felhívta a figyelmet:

„Hetven év telt el 1948 óta, ami az éneklés
változásait tekintve nagyon hosszú idô. Az a
reménységünk, hogy okulni fog egyházunk en-
nek a korszaknak a vitáiból és az énekeskönyvvel
kapcsolatos hiányérzetbôl. Az énekcsoportokra
osztott számozással, amely az énekanyag
további bôvítésére hív, azt szeretnénk ösztö-
nözni, hogy az énekeskönyv ügyének gondozá-
sa, a használat közben megmutatkozó további
alakítás ne várasson olyan hosszú ideig magára,
mint ahogyan az most történt.“ 

GYÜLEKEZETÜNK 
IRATTERJESZTÉSÉBEN A KÉSZLET

EREJÉIG KEDVEZMÉNYES ÁRON,
2.500,- FT-ÉRT VÁSÁROLHATÓ MEG 

AZ ÚJ ÉNEKESKÖNYV
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT – 2022. JANUÁR 16-23.
A csömöri és a nagytarcsai alkalmakról idôben adunk tájékoztatást.

F E L H Í V Á S
Tördelôi és szerkesztôi ismeretekkel rendelkezô gyülekezeti 

tagot keresünk, aki vállalná a negyedévente 
megjelenô újságunk, A Magvetô elkészítését. 

Jelentkezni Esztergály Elôd Gábor lelkipásztornál lehet email-en: 
csomor-nagytarcsa@reformatus.hu, 
vagy telefonon: +36/30-488-8780.

GYÜLEKEZETÜNK
TÁMOGATÁSA

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

Gyülekezetünk bankszámlaszáma: 

CIB Bank 10700196-68982485-51100005
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Kengyel, gyufa, golyóstoll, összecsuk-
ható esernyô, színes TV, C-vitamin, Holo-
gram, Plazma TV – hogy csak néhány talál-
mányt említsek, amelyek jelen vannak a
mindennapi életünkben, és melyek mögött
egy-egy kiemelkedô magyar géniusz ta-
lálható. Bár kicsi nép vagyunk, Isten mégis
nagy dolgokat bízott ránk, és elmond-
hatjuk, hogy az emberiség történelmében a
magyarok nagyon sokszor kiemelkedôt
alkottak. 

Most, a koronavírus elleni világméretû
küzdelemben is megtaláljuk a magyar
kutatók és orvosok kézjegyét, gondoljunk
például Karikó Katalin biokémikusra, akit a
„Covid-vakcina anyja“-ként tartanak szá-
mon. 

Tehetséges nép a magyar, és ezért én
megbízom orvosaink és kutatóink vélemé-
nyében. Ha ôk azt mondják, hogy az általuk
bevizsgált vakcinák biztonságosak és

hatékonyak, és csak ezzel tudjuk megfé-
kezni a járványt, akkor nem kételkedem a
szavukban. 

Én már megkaptam a harmadik vakcinát
is, hogy a lehetô legnagyobb védettség
elérésével gondtalanul és minden korlá-
tozás nélkül végezhessem lelkipásztori
szolgálatomat és élhessem családommal a
mindennapi életemet.

Isten szereti népünket, mert nem min-
dennapi tehetséget, tudást és leleményt
adott nekünk. Bízzunk hát honfitársaink
szaktudásában, fogadjuk el orvosaink és
kutatóink véleményét, és éljünk az oltás
lehetôségével, hogy a kellô nyájimmunitás
elérésével minél hamarabb korlátozások
nélkül folytathassuk életünket Isten dicsô-
ségére. 

Esztergály Elôd Gábor

SZERESSÜK EGYMÁST ÚGY,
HOGY VIGYÁZUNK A

MÁSIKRA

Jézus mondja: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.“ (Jn 13,34)
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ELÉRHETÔSÉGEINK
Templomunk és a lelkészi hivatal címe: 2141 CSÖMÖR, EMLÉKMÛ KÖZ 4.

Telefon: +36/30-488780

E-mail: CSOMOR-NAGYTARCSA@REFORMATUS.HU; 

ESZTERGALY.ELOD@REFORMATUS.HU

Honlap: WWW.CSOREF.HU (ÁTMENETILEG NEM ÜZEMEL)

YOUTUBE: „CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET“

FACEBOOK: „CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET“

ANYAKÖNYVI HÍREK
2021. május – november

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJAI:

Bacsó Adél (Kistarcsa, 2021.03.14.) Keresztségben részesült: 2021. május 30.
Gábor Anna (Kistarcsa, 2011.12.08.) Keresztségben részesült: 2021. június 27.
Németh Máté László (Kistarcsa, 2020.07.07.) Keresztségben részesült: 2021. július 11.
Márky Natália (Budapest, 2015.01.13.) Keresztségben részesült: 2021. július 25.
Rádeczki Nara Zoé (Lodon, 2020.12.30) Keresztségben részesült: 2021. augusztus 8.
Magos Milán (Budapest, 2020.08.26.) Keresztségben részesült: 2021. szeptember 12.
Soeder Erik (Kistarcsa, 2008.07.18.) Keresztségben részesült: 2021. szeptember 26.
Farkas Nelli (Budapest, 2021.06.06.) Keresztségben részesült: 2021. november 7.
Török Tétény Tamás (Budapest, 2017.06.12.) Keresztségben részesült: 2021. november 14.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

Orsányi Norbert és Papp Hajnalka Ibolya 2021. június 24.

HALOTTAINK:
Plesz Györgyné sz. Mészáros Ida (Szentpéterszeg, 1939.12.28. – Csömör, 2021.04.25.)
Hajnal Gáborné sz. Kovács Ilona (Nyírbogdány, 1933.03.18. – Csömör, 2021.06.18.)
Prof. Dr. Resch Béla Árpád (Paks, 1938.01.07. – Szeged, 2021.06.22.)
Gyõri Zoltán Sándor (Cibakháza, 1936.10.05. – Nagytarcsa, 2021.06.25.)
Nagy László (Budapest, 1928.07.06. – Csömör, 2021.09.11.)
Fekete György (Karcag, 1938.04.06. – Csömör, 2021.09.07.)
Ecser Lászlóné sz. Oláh Erzsébet (Cegléd, 1937.05.08. – Budapest, 2021.09.30.)
Koós István (Bélmegyer, 1949.04.07. – Csömör, 2021.10.13.)
Dr. Juhász József (Nyírbogdány, 1931.01.05. – Regensburg, 2021.09.28.)
Ursz Sándor (Marosvásárhely, 1939.10.10. – Kunhegyes, 2021.10.15.)
Lampa Gyöngyi sz. Stian Gyöngyi (Marosvásárhely, 1969.03.17. – Csömör, 2021.11.16.)

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

lapja. Megjelenik 200 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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