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...eljön 
világosságod.

„Miért böjtölünk – kérdik –, ha te meg sem látod, miért gyötörjük magunkat, ha
nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedv-
teléseteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok. Hiszen pörölve és
veszekedve böjtöltök, sôt
bûnösen, ököllel verekedve.
Nem úgy böjtöltök, aho-
gyan ma illenék, nem úgy,
hogy meghalljam hango-
tokat a magasságban. Ilyen
az a böjt, amely nekem tet-
szik? Ilyen az a nap, melyen
az ember a lelkét gyötri? Ha
lehajtja fejét, mint a káka,
zsákruhát ölt, és hamut
szór maga alá, azt nevezed
böjtnek és az Úr kedves
napjának? Nekem az olyan
böjt tetszik, amikor leoldod
a jogtalanul fölrakott bilin-
cseket, kibontod a járom
köteleit, szabadon bocsátod
az elnyomottakat, és össze-
törsz minden jármot! Oszd
meg kenyeredet az éhezô-
vel, vidd be házadba a sze-
gény hajléktalant, ha mez-
telen embert látsz, ruházd
fel, és ne zárkózz el testvé-
red elôl! Akkor eljön vilá-
gosságod, mint a hajnalha-
sadás, és hamar beheged a
sebed. Igazságod jár elôt-
ted, és az Úr dicsôsége lesz
mögötted.“ (Ézs 58,3-8)
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„Nincs új a nap alatt“ – szoktuk mondani,
amikor úgy érezzük, hogy a régi idôk ese-
ményei, élményei, emberi reakciói napja-
inkban is aktuálisak és megtapasztalhatóak.
Nem véletlen egybeesésekrôl van szó, ha-
nem arról az egyszerû tényrôl, hogy maga az
emberi természet nem vagy alig változik.
Évszázadok múlnak el, generációk váltják
egymást és az ember nem tanul hibáiból,
elfelejti a múlt botlásait, ezért újra és újra
elköveti azt. Ennek egyik látható jele nap-
jainkban az orosz-ukrán háború, amely a két
világháborúhoz hasonlóan a nagyhatalmak
versengésérôl szól.

„Nincs új a nap alatt“ – Hallgatva a híre-
ket, olvasva a fórumokat országok és nem-
zetek képviselôi egymásra mutogatva keresik
a felelôst ebben a konfliktusban. „A másik
kezdte az egészet!“ – „Ô szegte meg az egyez-
séget!“ – „Ô miatta alakult ki ez a lehetetlen
helyzet.“ – Hangoznak a médián keresztül a
vádak, amelyek oly jól ismertek a minden-
napi életünkbôl is. Az ember nagyon
könnyen hajlik arra, hogy ne magában,
hanem a másikban keresse a hibát a kialakult
helyzetért, és ez nemcsak a mostani orosz-
ukrán összetûzésre igaz, hanem akár egy há-
zassági krízisre vagy a mindennapok nyo-
morúságaira is. 

Két és félezer évvel ezelôtt a babiloni fog-
ságból éppen csak kiszabadult zsidóság az
Istent hibáztatja, mert nem az elképzelésük
szerint alakul az életük (lásd. címlapon
olvasható igeszakasz). „Miért böjtölünk –
kérdik –, ha te meg sem látod, miért gyötörjük
magunkat, ha nem akarsz tudni róla?“ –
Istent vádolják tétlenséggel és vaksággal,
amiért a mindennapok küzdelmeiben nem
segít választott népén, hagyja, hogy szen-
vedjenek a próbatételek súlya alatt. A
mennyei Atya azonban nem hagyja válasz
nélkül ezt az igazságtalan vádat. Ézsaiás
prófétán keresztül tükröt tart a választott
nép elé, hogy meglássák saját felelôsségüket
a kialakult helyzetben: „De hiszen ti a böjti
napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, és
az embereiteket mind munkára hajszoljátok.
Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sôt
bûnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöl-

tök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meg-
halljam hangotokat a magasságban.“ (Ézs
58,3-4)

Nagyböjtben járunk. Mögöttünk van az
évkezdet, a farsang, figyelmünk húsvétra
fókuszál, miközben a szívünket a háborútól
való félelem, az energiaválság miatti aggó-
dás, az országgyûlési választások feszült-
sége terheli napról napra. Nehéz idôket
élünk meg, amelyek egyaránt próbára teszik
az emberi és az Istennel való kapcsolatunkat
is. A böjt nagyszerû lehetôséget ad, hogy
elcsendesedve önvizsgálatot és bûnbánatot
tartva saját magunkon kezdjük a változást
és ne a másikban keressük a hibát. Pál apos-
tol is erre tanít, amikor azt írja: „újuljatok
meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az
új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos
igazságban és szentségben teremtetett.“ (Ef
4,23-24)

Isten kegyelmébôl magunk mögött tud-
hatjuk a gyülekezetplántálás és az otthon-
teremtés áldott, de nem könnyû idôszakát.
Gyülekezetünkkel most a bizonyságtétel
idôszakába lépünk, amely során lámpásként
kell világítanunk ebben a földi sötétségben.
Ahhoz, hogy Istennek tetszô módon tel-
jesíthessük küldetésünket megújulásra van
szükségünk, ahogyan Pál fogalmaz: lélekben
és elmében egyaránt. 

A böjti elcsendesedés, a böjti bûnbánat
segít, hogy közelebb kerüljünk mennyei
Atyánkhoz és ahhoz az önmagunkhoz,
amely Teremtôje képmására képes megújul-
ni, képes a Szentlélek segítségével jobbá és
szebbé tenni ezt a világot. Nagy feladat ez,
de nem vagyunk magunkra hagyva, hiszen a
feltámadott és élô Krisztus nap mint nap
közben jár értünk az Atyánál és Szentlel-
kével munkálkodik az életünkben. Ez a hús-
véti örömhír, ez ad erôt immár kétezer éve
Isten népének, hogy ne adja fel, hanem foly-
tassa útját, bármilyen nehéz is legyen az.

Áldott böjti idôszakot, a feltámadás
reménységében megerôsödô hitet és kitar-
tást kívánok Krisztus útján járó gyülekezeti
tagjainknak!

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor
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KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
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Ünnepi köszöntô
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Áldott húsvéti ünnepeket 
kívánunk gyülekezetünk 

tagjainak!
A presbitérium

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.
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Nagyböjtre
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Alapige: Máté evangéliuma 24. rész válogatott versei (6-14.29-30.36-39.44):
Jézus mondja: „Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne

rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen
és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a
vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és
gyûlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyûlö-
lik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik
a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten
országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden
népnek; és akkor jön el a vég. (...)

Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a
csillagok lehullanak az égrôl, és az egek tartóoszlopai megrendülnek. És akkor feltûnik az
Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az Emberfiát
eljönni az ég felhôin nagy hatalommal és dicsôséggel. (...)

Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem
csak az Atya egyedül. Mert ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele
is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz elôtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez
mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg
el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele
is. (...)

Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is
gondoljátok!“

A

VÉGSÔ

IDÔKET

ÉLJÜK
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Bekövetkezett az, amit szerettünk volna elke-
rülni: 2022. február 24-én hajnalban kirobbant a
21. század elsô európai háborús konfliktusa. A
keleti szomszédunk, Ukrajna fôvárosát orosz
csapatok támadják, hogy megdöntsék az Ameri-
ka-barát kormányt. A 20. század két nagy
világháborúja is a nagyhatalmak egymásnak fes-
zülése miatt robbant ki. Megnyugtató, hogy az
eddigi nyilatkozatok szerint egyik fél sem akarja,
hogy ebbôl az orosz-ukrán konfliktusból 3.
világháború legyen. Ugyanakkor ennek veszélye
folyamatosan jelen van, hiszen „a háború az
Istentôl elfordult bûnös emberi élet következ-
ménye, amíg bûn és hitetlenség uralja ezt a vilá-
got, addig lesz háború is“ – ahogyan Sebestyén
Jenô professzor fogalmaz református etikájában.

A mostani háborús konfliktusban Magyar-
ország számára a legfontosabb cél a békéltetés
szolgálata, a humanitárius segítségnyújtás és a
kárpátaljai magyarok érdekének képviselete.
Hálásak lehetünk Istennek, hogy jelenleg olyan
kormányunk van, amelyik nem vesz részt aktí-
van a harcokban, a semlegességet választja és
minden eszközével a békét szolgálja.

Egyre inkább úgy érezzük, hogy a végsô idô-
ket éljük. Ez nem költôi túlzás, hiszen ugyan
azokat a jeleket tapasztaljuk meg, amelyekrôl
Megváltó Krisztusunk közel kétezer éve bizony-
ságot tett. Ahogyan az imént felolvasott alap-
igénkben hallhattuk: háborús híreket fogtok hal-
lani, „nemzet nemzet ellen és ország ország ellen
támad, éhínségek és földrengések lesznek minden-
felé. …átadnak titeket kínvallatásra, megölnek
benneteket, és gyûlöl titeket minden nép az én
nevemért. …Sok hamis próféta támad, és sokakat
megtévesztenek.“ 

Nemcsak a háborúknak, a természeti ka-
tasztrófáknak, a több milliárd embert érintô
éhezésnek lehetünk tanúi nap mint nap, hanem
azt is megtapasztalhatjuk, hogy a keresztyénség
lett a legüldözöttebb vallás a világon. Naponta
13 keresztyén hal meg, mert Krisztus követôje
lett. És ha mindez még mindig nem volna elég,
akkor ott van az a tény is, hogy valóban egyre
több a hamis próféta és a hamis tanítás.
(Gondoljunk csak a család fogalmának és a

nemiség kérdésének eltorzított magyarázására a
progresszív keresztyének részérôl.) 

A kérdés, amely mindannyiunkat foglalkoz-
tat, hogy mikor ér mindez véget? Mikor jön már
el végre a mennyek országának korszaka, amikor
nem kell félten férfiainkat, fiainkat, hogy értel-
metlen háborúkba áldozzák életüket? Amikor
nem lesz több szenvedés, háború, járvány vagy
éhezés? 

NEM TUDJUK. 
Nem tudhatjuk, mert ahogyan Jézus mondta:

ennek ismeretét az Atya a maga hatalmába
helyezte, és errôl nem kapunk kijelentést. 

Az tény, hogy a végsô idôket éljük, a
„vajúdás kínjainak kezdetét“, de hogy meddig
tart ez a korszak, mikor ér véget ez a világ, nem
tudjuk. Ezért hiábavalóság lenne a részünkrôl
ezt boncolgatni. Amivel nekünk foglalkozni kell,
még egy ilyen vészterhes idôszakban is, amilyen
a mostani, hogy HITBEN ÉLJÜK AZ ÉLETÜNKET
ÉS ISTEN AKARATÁT MARADÉKTALANUL
BETELJESÍTSÜK. Ahogyan a mai alapigénkben
Jézus mondja: „…legyetek készen, mert abban az
órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gon-
doljátok!“

Jézus a végsô idôket ahhoz a korszakhoz
hasonlítja, amikor Isten özönvizet bocsátott a
földre és csak Noé meg családja élhette túl azt.
Így fogalmaz Jézus: „…ahogyan Nóé napjaiban
történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert
amiképpen azokban a napokban, az özönvíz elôtt,
ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen
addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és
semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz,
és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az
Emberfiának eljövetele is.“

Mózes elsô könyvébôl tudjuk, hogy az özön-
vizet megelôzôen az egész földön EGYEDÜL csak
Noé volt „igaz és fedhetetlen“ ember, az emberi-
ség többi része megromlott és rossz útra tért.
Isten ezért megbízta Noét a bárka építésével,
amellyel túlélhetô az ítélet. Mindeközben a
többi ember látszólagos gondtalanságban élte
Istentôl elfordult életét, mit sem tudva Isten íté-

Elhangzott: 2022. február 27-én az orosz-ukrán háború 4. napján a Magvetô Házában.
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letérôl. Amikor végzett Noé a bárka építésével és
családja, valamint az állatok biztonságba kerül-
tek, a 40 napon és 40 éjen át tartó esô MEG-
LEPTE az emberiséget. Számukra menekülésre
már nem volt lehetôség, mind odavesztek.

Jézus az özönvíz történetével egyértelmûvé
teszi, hogy csak azok tudnak felkészülni a végsô
ítéletre, akik Istenre figyelve, hitben járnak.
Azokra, akik Istentôl elfordulva, az ô kijelentéseit
semmibe véve élik életüket, a biztos pusztulás vár. 

A szomorú tapasztalat, hogy nemcsak az
özönvíz elôtti idôkben, hanem napjainkban is a
társadalom nagy része Istentôl elfordulva, az ô
kijelentéseihez közömbösen viszonyulva éli az
életét. Modern korunkban a „carpe diem!“ élet-
érzés uralkodik, azaz az emberek nagy része
nem törôdik a következményekkel, csak a mának
él. Ebbôl következôen a világ vége kérdése sem
foglalkoztatja ôket, és nincs késztetésük arra,
hogy változtassanak az életükön és a hit útjára
lépjenek. 

Ez a hatalmas, névtelen tömeg nemcsak min-
dennapos próbatételt jelent számunkra, keresz-
tyének számára, hanem kísértést is egyben.
Látjuk, ahogyan sok esetben következmények
nélkül marad, ha valaki Isten törvényeit sem-
mibe véve éri el céljait. Pl. ha adóelkerüléssel
próbál nagyobb profitra szert tenni, ha mások
megtévesztéssel, félrevezetésével, akár meglo-
pásával ér el sikereket, gazdagodik meg. 

Komoly kísértés a keresztyén ember számára,
hogy a krisztusi példát hátra hagyva, a többségi
társadalom mintájába illeszkedjen. Csábító csak
a mának élni és nem foglalkozni a követkemé-
nyekkel, az erôsen korlátozott keskeny út
helyett a széles út által kínált gyors elôrejutást
választani. 

Az alapigénk FIGYELMEZTET, hogy komoly
kockázatot vállal az ilyen keresztyén, mert aho-
gyan Jézus mondja, nem tudhatjuk, mikor jön el
az a nap, amikor meg kell állnunk Isten ítélô-
széke elôtt. Nem tudhatjuk, életünk melyik pil-
lanatában és korszakában ér bennünket a végsô
ítélet, amikor majd számot kell adni tetteinkrôl.
Mégpedig úgy, ahogyan az ige mondja: „akik a
jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a
rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.“ (Jn
5,29)

Noé számára sem lehetett könnyû a keskeny
úton járni. Megkapta az üzenetet Istentôl, hoz-
zálátott a hatalmas munkához, a bárka meg-
építéséhez, de nem tudta, mikor jön el az özön-
víz. Közben a környezetében élôk gondtalanul
„ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek“.
Látszólagos nyugalomban élték az életüket az
emberek, miközben Noé a bárka építésén fára-
dozik. Nagy kísértés lehetett Noé számára, hogy
inkább beilleszkedjen a többségi társadalom
mintájába, minthogy a „fura szerzet“ bélyegét
hordja magán.

De Noé ellen tudott állni a kísértésnek és ki-
tartott Isten akarata mellett, így amikor eljött a
vég órája megmenekülhetett családjával együtt.
Példát állít elénk az ô személyében megváltó
Krisztusunk, amikor azt mondja: „…legyetek ti is
készen, mert abban az órában jön el az Emberfia,
amelyikben nem is gondoljátok!“

Hogyan tudunk készen állni erre az elôre
kiszámíthatatlan idôpontra? Hogyan tudunk éle-
tünk minden percében és pillanatában ellenállni
a világ kísértésének és megállni a hit útján?

Pál apostol ezzel kapcsolatba azt írja:
„…okos istentiszteletként szánjá-tok oda maga-
tokat élô, szent, Istennek tetszô áldozatul, és ne
igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg
értelmetek megújulásával, hogy megítél-hessétek,
mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszô
és tökéletes.“ (Róm 12,1-2)

Úgy tudunk készen állni az Isten elôtti
megállásra, ha okos istentiszteletként odaszán-
juk magunkat élô, szent, Istennek tetszô áldo-
zatul. NEMCSAK VASÁRNAP, NEMCSAK AMI-
KOR HÍVô TÁRSASÁGBA VAGYUNK, HANEM
ÉLETÜNK MINDEN NAPJÁN. Akkor is, amikor
senki nem látja tetteinket, amikor senki nem
hallja kimondott szavainkat.

Úgy tudunk készen állni, ha „nem“-et mon-
dunk a „széles útra“, és „igen“-t a krisztusi kes-
keny útra. Ha „nem“-et mondunk óemberünk
gyarlóságából fakadó vágyainkra, szokásainkra,
világlátásunkra és Krisztust követve új ember-
ként élünk. Ezért mondja Jézus: „Ha valaki én-
utánam akar jönni, tagadja meg önmagát és
vegye fel a keresztjét.“ (Mk 8,34-35)
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Különös aktualitást ad ennek a tanításnak a
jövô hét szerdán, hamvazószerdán kezdôdô
nagyböjti idôszak. Mi reformátusok, vastag-
nyakú kálvinisták, nem vagyunk nagyon böjtölôs
keresztyének, pedig minden böjt nagyszerû
alkalmat ad arra, hogy okos istentiszteletként
odaszánjuk magunkat élô, szent és Istenek tet-
szô áldozatként és megújuljunk lelkünkben. 

A böjt során mellôzünk az életünkbôl min-
den olyan tényezôt, amely ehhez a világhoz bi-
lincsel, amely gátolja és gyengíti Istennel való
élô kapcsolatunkat. Lemondunk számunkra
kedves dolgokról, szokásokról, hogy még na-
gyobb intenzitással, koncentrációval Istenre
tudjunk figyelni. 

A böjt olyan számunkra, mint a sportban az
edzés. Ahhoz, hogy a sportoló sikert érjen el egy
versenyen, kitartó edzéssel és gyakorlással kell
formába hoznia magát. Minél többet böjtölünk,

minél többször éljük meg az elcsendesedés, a
világ kívánságaitól való tartózkodást, annál
inkább megerôsödik hitünk. Minél többet
böjtölök, annál közelebb kerülök ahhoz az új
emberhez, amelyik már nem e bûnös világhoz
igazodik, hanem „Teremtôjének képmására
állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje
ôt.“ (Kol 3,10)

A jövô héten kezdôdô nagyböjt nemcsak
lehetôség arra, hogy lélekben felkészüljünk az
idei Húsvét ünnepére, hanem egyben az Isten
elôtti megállásunkban is segít. A Szentlélek
Isten segítsen bennünket, hogy a nagyböjt idô-
szakában, önmegtartóztató és Istenre figyelô
életünkkel megtapasztaljuk, milyen érzés az,
amikor az ember félre teszi a világ dolgait és
kész az Isten elôtti megállásra. Ámen.

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor

Nagyböjtre

7

A kép forrása: 888.hu
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Nyolcvanas éveit taposó ember imája.

URAM! ISTENEM!*

Köszönöm, hogy hosszú
életet adtál, köszönöm,
hogy szellemileg épen,

fizikailag pedig kevés korlá-
tozással értem meg a mai
napot. Köszönöm, hogy

életem végén olyan társat
adtál, akivel az apostol

szavait használva a nagy
dolgokban egyetértésben, a
kisebbekben megértésben,
de mindenekelôtt szeretet-

ben élünk.
Köszönöm, hogy

kényelmes otthonom van,
hogy nincsenek anyagi

gondjaim, hogy – mások
által megítélt módon is –

hasznos munkát
végezhetek. 

Tudom, hogy életpályám leszálló ágában vagyok, de szeretném ezt a
korszakot szellemi és fizikai leépülésem ellenére úgy megélni, hogy a
legkevésbé terheljem szûkebb és tágabb környezetemet. Tudatában
vagyok annak, hogy negatív tulajdonságaim az évek számának soka-
sodásával elôtérbe kerülnek, add, hogy ezt szabályozó önkontrollom

mûködtetése ne kapcsolódjon ki öregségem idején.
Tudom, hogy szellemi és fizikai teljesítôképességem csökken, mégis

naponta vizsgáznom kell: emberségbôl, toleranciából, szervezôkész-
ségbôl, szakmaiságból. Add, hogy embertársaimnak ne kelljen 

csalódniuk bennem.
A végsô elszámolásnál pedig úgy szeretnék elôtted állni, mint aki

megfelelôen gazdálkodott a reá bízott talentumokkal.

2022. január 17. 
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LELKÉSZI BESZÁMOLÓ 
A 2021. ÉVRÔL

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK

A 2021. évet sajnos továbbra is a koronavírus
fenyegetettségében és különféle korlátozások
között élhettük meg. Örömmel üdvözöltük az
elérhetôvé vált vakcinákat, és hálásak voltunk
mennyei Atyánknak, hogy Magyarország Kor-
mánya gyorsan reagált és felelôsen koordinálta a
járványhelyzetet. Gyülekezetünk presbitériumá-
val folyamatosan nyomon követtük a fejlemé-
nyeket, és nem egyszer a kormányzati döntést
megelôzôen már meghoztuk döntéseinket a
közösség egészségének védelmében. Lelkipász-
torként felelôsséget érzve a rám bízottak iránt,
rendszeresen hirdettem a szószékrôl az olta-
kozás szükségességét, valamint példát mutatva
magam is éltem az védôoltás lehetôségével (3x).

A 2021. év zárt ajtós istentiszteletekkel vette
kezdetét. A 2020. november 15. óta tartó be-
zártság ellenére az interneten élôben közölt és
közzétett istentiszteleteinket többen nézték
meg, mint amennyi a templomi jelenlét volt ko-
rábban. Vasárnaponként az online istentisztele-
tek megvalósítását szolgáló közösség segítette:
Deák Vivien kántor, Solymári Tímea és Nagy Ré-
ka ének, Esztergály Benedek technika. Munká-
jukat ezúton is köszönöm a gyülekezet nevében.

Templomunk ajtaját, 175 napos (25 hét)
bezártság után, 2021. május 2-án az érvényes
kormányrendelet értelmében nyithattuk meg
gyülekezeti közösségünk elôtt. Ettôl kezdve
egész évben személyes jelenlét mellett tartottuk

hétközi alkalmainkat, istentiszteleteinket, sôt
újra visszatértünk az úrvacsorai közösség meg-
tartásához is.

A járványügyi enyhítések ellenére óvatosan
terveztük a több generációt egyszerre megmoz-
gató nyári alkalmakat. Családi tábort nem, de
családi napot (június 26.) szerveztünk, mert
annyira ki volt éhezve közösségünk a személyes
találkozásra, hogy ezt mindenképpen szük-
ségesnek éreztük. Hála az Úrnak, minden rend-
ben zajlott, s bár sokan távol maradtak, így is
közel 40-50 fô vett részt alkalmunkon. Az azo-
nos korosztályúak esetében nem éreztük veszé-
lyét táborok megszervezésének. Június 5-7. kö-
zött konfirmált fiataljainkkal, július 1-3. között
gyülekezetünk ifijével táboroztunk. Július 29-
augsztus 1. között nyolcadik alkalommal szer-
veztük kenutúrát gyülekezetünk apái és fiai
számára, idén a Körösökön.

2021 ôszén, még a negyedik hullám elôtt,
zavartalanul meg tudtuk tartani a járvány miatt
korábban elhalasztott alkalmainkat, így a zon-
gorabemutató koncertet (szeptember 16.),
melyen Simon Izabella és Várjon Dénes zongo-
ramûvész házaspár, valamint kislányuk, Várjon
Liána szolgált. Az orgonabemutató koncertün-
ket, melyen részt vett Pálúr János orgonamûvész
és Pap Zoltán orgonaépítô mester, november 12-
én tartottuk meg. 

Az elôzô évben megszervezett, de a járvány
miatt erôsen korlátozott ormánsági buszos
kirándulásunkat 2021-ben megismételtük, hogy

A 2021. esztendô értékelése vegyes érzelmeket vált ki: egyrészt a gyülekezetünk min-
dennapjait meghatározó járványhelyzet miatt, másrészt Isten végtelen kegyelmének és
szeretetének mindezek mellett való szüntelen megtapasztalása miatt. Bár az év elsô négy
hónapjában zárva kellett tartanunk a templomot és döntôen az online térbe költözött
gyülekezeti életünk, mégis a gyarapodás és a gazdagodás jellemezte évünket úgy a lelkiek,
mint az anyagiak terén. Talán a Zsoltárok könyve 50. fejezetének 15. verse fejezi ki leg-
találóbban a 2021. évünk tapasztalását: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én
megszabadítlak, és te dicsôítesz engem.“
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azok is részesülhessenek a feledhetetlen élmé-
nyekben, akik lemaradtak az elôzô évben. Hogy
milyen nagy igény volt erre az utazásra, jól
mutatja, hogy elsô körben 52-en jelentkeztek rá
(végül 38 fô tudott eljönni). ôszi alkalmaink
záróakkordja a november 27-én megrendezett
jótékonysági adventi koszorúkészítés és gyer-
tyaöntés. Ezt követôen, a negyedik hullám be-
robbanása miatt az istentiszteleteinken és a
hétközi alkalmainkon kívül nem tartottunk
nagyobb rendezvényt. A decemberre tervezett
új református énekeskönyv bemutatását célzó
koncertet és a Forrás Nôi Kar karácsonyi kon-
certjét le kellett mondanunk és a járvány szem-
pontból biztonságosabb idôszakra halasztottuk.

A 2021. év egyik meghatározó változása,
hogy lelkészi szolgálatomban segítséget kaptam
Vágner-Varga Fanni, egykori hatodévesünk, most
már végzett teológa személyében. Közös mege-
gyezéssel és presbitériumi jóváhagyással Fanni
egy évre kötelezte el magát gyülekezetünk felé.
Teljes állást még nem tud vállalni, hiszen
kislánya, Johanna mellett kell most helytállnia,
de ahol tud, segít a szolgálatban: havi egyszer
igét hirdet, vezeti a Nôi-Kör hétközi alkalmun-
kat, valamint távollétemben helyettesít. Szolgá-
lataiért adományt adunk, melyet jelenleg a gyü-
lekezet 10 családja ad össze (az adományozók
köre bôvíthetô, a felajánlás megnevezése:
„Timóteus-adomány“).

Közösségünk 9 konfirmált fôvel bôvült 2021-
ben. Pünkösd vasárnapján ünnepélyes keretek
között tett fogadalmat: Derzsi Zsófia (Nagy-
tarcsa); Jassó Tünde (Csömör); Patai Fruzsina
(Csömör); Rózsahegyi Abigél (Csömör); Sipos
Boglárka (Nagytarcsa), Tóth Balázs (Csömör);
Tóth Bíborka (Csömör); Török Anna (Csömör);
Török Zsófia (Csömör). Az októberben indult
2021/2022. konfirmációs évfolyamra 6 fiatal
jelentkezett.

A lelki gyarapodás mellett az anyagi és
eszmei értékek terén is gazdagodott gyülekezeti
közösségünk. Néhai gyülekezeti tagunk, Zsoldos
Rozália öröksége az a nemzeti lobogó, amellyel
1940-ben, a második bécsi döntést követôen a
Székre (Erdély) bevonult magyar hadsereget
fogadták a helyiek. A lobogó templomunk
bejáratánál lett kihelyezve. Szintén ebben az
évben kaptunk két muzeális értékû könyvet:

Tóth Andortól egy 1675-ös kiadású magyar
nyelvû katekizmust, Deák Ferencz gondnokunk-
tól pedig egy 1551-ös francia nyelvû hugenotta
Újszövetséget. Az eszmei értékkel bíró könyvek
számára egy vitrint fogunk készíteni, amely a
templom elôterében lesz kihelyezve. Nem
gyülekezetünk tagja és nem is csömöri az a
Csontó Sándor, aki megajándékozta közössé-
günket egy Debreczeni László linómetszettel,
amely a Lelkészi Hivatalban került kihelyezésre.

A múlt emlékei és öröksége után egy új kon-
certzongorával is gazdagodtunk. Gyülekezeti
tagunk sikeres pályázatának köszönhetôen
került templomunkba a Shigeru Kawai SK-3
típusú japán koncertzongora, amely gyülekezeti
zenekarunk fellépéseinek és koncertjeink méltó
szereplôje lett. 

Eszmei értéket ugyan nem képvisel, de a min-
dennapi munkát és a keresztyén missziót haté-
konyan segíti a Dunamelléki Református Egyház-
kerülettôl használatra kapott 0-km-es Opel
Crossland szolgálati személygépkocsi. 

Mind a lelki, mind az eszmei és anyagi értéket
képviselô gyarapodásainkért Istennek legyen
hála és dicsôség!

NAGYTARCSAI SZÓRVÁNY

A járványhelyzet a nagytarcsai szórvány
gyülekezetünk életében is változást hozott. A
járvány elôtt vasárnaponként az evangélikus
templomban 8.30-as kezdéssel tartottuk isten-
tiszteleteinket. A május 2-i templomnyitást
követôen az evangélikus gyülekezet lelkésze
megkért bennünket, hogy ne reggel, hanem
délután legyenek az alkalmaink, hogy a két is-
tentisztelet között kellô idô legyen átszellôztet-
ni a templomot. Megértve a helyzetet, délután
16.30-ra tettük alkalmunkat, aminek szomorú
következménye az lett, hogy több, fôképpen
gyermekes család nem tudott már rendszeresen
részt venni rajta. Az evangélikus lelkész vilá-
gossá tette számunkra, hogy csak a járvány-
helyzet teljes elmúltával térhetünk vissza a reg-
geli idôpontunkhoz. Mivel az oltás nem hozta a
remélt eredményt és a járványhelyzet teljes
megszûnésének dátuma kitolódott, így szep-
tembertôl szórvány gyülekezetünk átköltözött a
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katolikus kápolnába, ahol a megszokott és be-
vált 8.30-as kezdéssel tarthatjuk alkalmunkat. A
reggeli idôpont újra növekedést hozott az isten-
tiszteleti látogatottság tekintetében, és ennek
következtében a nagytarcsai egyháztagok száma
és a hívek aktivitása is növekedett. Örömteli,
hogy számos csömöri hitéleti alkalmunkra, bus-
zos kirándulásunkra és zenei rendezvényünkre a
nagytarcsai testvérek is szép számmal eljöttek.

A vasárnapi istentiszteletek látogatottsága,
a példamutató áldozatvállalás anyagiakban és a
szolgálatok terén is hálaadásra indít. Sok még a
feladat Nagytarcsán, a rétegalkalmak beindítása
még várat magára, de reményteljesen tekintünk
a jövô felé.

HITOKTATÁS

A csömöri és nagytarcsai köznevelési intéz-
ményekben folyamatos a jelenlétünk. A 2021/-
2022. tanévben összesen 172 gyermek válasz-
totta a református hittant. Az iskolai hitoktatást
Deák Bettina, Solymári Tímea és a Nagytarcsai
Csillagszem Óvodában Lovasi Andrea végzi.

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskolában
8 csoportban 108 diákot oktatunk. A Nagy-
tarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskolában
szintén mind a 8 évfolyamon tanítunk reformá-
tus hittant, összesen 48 diáknak. A Csömöri
Rózsakert Evangélikus Óvodában 1 csoportban
11 gyermeknek, a Nagytarcsai Csillagszem Óvo-
dában szintén 1 csoportban 5 gyermeknek tar-
tunk hittant. A Csömöri Nefelejcs Óvodában a
2021/2022. tanévben nem indult hittan. Csö-
mörön és Nagytarcsán mindösszesen 4 oktatási
intézmény 18 csoportjában 172 fô részesül
református hitoktatásban.

SZERETETSZOLGÁLAT

A nehéz anyagi körülmények között élô
családjainkat a 2021. évben is segítettük tartós
élelmiszer-, ruha- és pénzbeli adományokkal,
közel 700.000,- Ft összértékben. Családjaink
mellett egyházi, világi közösségek számára is
szerveztünk adománygyûjtést. Az evangélikus
gyülekezet adománygyûjtést hirdetett Csömör
néhai temetkezési vállalkozója, John Gray sírjá-

nak felújítására, amelyet gyülekezeti közössé-
günk 50.000,-Ft-tal tudott támogatni. Szintén
50.000,- Ft adománnyal tudtuk segíteni Csömör
elsô bronzszobrának, a Szent István királyt ábrá-
zoló köztéri alkotás megvalósulását. 

2021 karácsonyát megelôzôen, ahogyan a
korábbi években is tettük, kárpátaljai magyar
testvéreink számára hirdettük meg az adventi
adománygyûjtésünket. Több mint 30 szeretet-
doboz telt meg tartós élelmiszerrel, játékkal,
tisztítószerekkel, ezen kívül 10 db használt mo-
nitorral, számos kisebb háztartási készülékkel és
több zsáknyi ruhával sikerült megtöltenünk a
Református Szeretetszolgálat kisteherautóját,
akik vállalták adományaink határon túlra történô
kiszállítását. Kárpátaljai adománygyûjtésünk
kiegészült a Református Zsinati Hivatal Elnök-
sége által kezdeményezett kárpátaljai nyugdíjas
református lelkészek megsegítésével. Presbité-
riumunk erre a célra fordította az orgonabemu-
tató koncertünk bevételét, ami kiegészült egyéni
felajánlásokkal, a kárpátaljai nyugdíjas lelkészek
megsegítésére összesen 220.000,-Ft-ot tudtunk
átutalni.

Egyházunk rendje szerint az október utolsó
vasárnapi templomi perselypénzünket (42.800,-
) egy épülô református templom támogatására
fordítjuk, ebben az évben a kisvárdai gyülekezet
otthonteremtését tudtuk segíteni. 

November 27-én jótékonysági adventi koszo-
rúkészítést szerveztünk, melynek eredménye-
képpen 14 koszorút tudtunk ajándékozni idôs,
rászoruló, magányos, vagy éppen özvegy test-
véreinknek. 

ANYAKÖNYVI ADATOK

A pandémia negatív következménye legjob-
ban a kazuális alkalmak esetében mutatható ki,
azokon belül is a keresztelések és a temetések
számának alakulásában. A korábbi évekre
jellemzô 13-15 keresztelés helyett 2021-ben
csupán 10 keresztelôi alkalmunk volt. Ennek
legfôbb oka, hogy a harmadik és negyedik hul-
lám idôszakában nem egy esetben elôfordult,
hogy az alkalmat megelôzô napon mondta le a
család elôvigyázatosságra hivatkozva az ese-
ményt, mert vagy gyermeken vagy a családtagon
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megbetegedés tünetei kezdtek elôjönni. Jó
reménységünk van afelôl, hogy ezek az elmaradt
keresztelôk 2022-ben pótlásra kerülnek.

Sajnálatos módon a temetések száma a
korábbi évekhez képest megnôtt. Bár hivatalo-
san covidos halottunk nem volt, de a világjár-
vány okozta lelki teher és nyomás az idôsebb
generáció egyes tagjai számára végzetesnek bi-
zonyult. 2021-ben 7 olyan gyülekezeti tagunk-
tól vettünk végsô búcsút, akik szorosan kötôd-
tek közösségünkhöz, így a családok gyászában
mi is osztoztunk. 

Mindezzel szemben örömteli a 9 fiatal konfir-
mandus és az is, hogy a 2021. év sem múlt el
Isten elôtti házasságkötés nélkül.

GYÜLEKEZETI OTTHONUNK

A templomépítésünket 2020-ban lezártuk,
így a 2021. évre már építkezéssel kapcsolatos
fejlesztésünk nem volt. Templomunk méltó
képviselôjévé vált az újkori szakrális építészet-
nek, melyet elsôsorban nem is mi vallunk, ha-
nem a szakma. Például a Magyar Építômûvészet
c. folyóirat több oldalon keresztül mutatta be
lelki otthonunkat. Rendszeresek a csoportos
templomlátogatások, sôt már Skóciából is jött
egy magyar származású református építész-
mérnök, aki hallotta hírét templomunknak.

Az elsô ütemben megvalósuló szolgálati
lakás, lelkészi hivatal és imaterem három éves és
a templom egy éves garanciális bejárására 2021
nyarán került sor, mely során feltárásra kerültek
a kivitelezés kisebb-nagyobb hibái. ôsszel
kezdetét vették a helyreállítási munkálatok,
amelyek átnyúlnak 2022-re is.

Gyülekezeti tagunk felajánlásából egy Led-
megvilágítású hirdetôtáblát tudtunk kihelyezni a
kertkapu mellé, valamint felszerelhettük szem-
ben a szószékkel, az orgona alá a templomtér 3.
kijelzôjét, amely többek között a lelkipásztor
munkáját segíti. Mindezek után elmondhatjuk,

hogy Isten kegyelmébôl az utolsó hiányzó elem
is a helyére került templomunkban, így befe-
jezettnek jelenthetjük ki otthonteremtésünket.

KÖZEGYHÁZI SZOLGÁLATAIM

2021. január 1-vel hivatalba lépett egyház-
kerületünk új és egyházmegyénk újraválasztott
vezetése. Az Északpesti Református Egyházme-
gye január 8-i alakuló közgyûlésén gyüleke-
zetünk elnöksége is mandátumot kapott köz-
egyházi szolgálatokra. A Közgyûlés újra megvá-
lasztotta Deák Ferencz gondnok urat egyházme-
gyei világi tanácsosnak, engem pedig újraválasz-
tott egyházmegyei lelkészi bírónak és egyházke-
rületi lelkészi képviselônek. 

Nagy megtiszteltetés érte közösségünket,
mikor Balog Zoltán püspök úr felkért, hogy a
Kossuth Rádió élô adásában közvetített pün-
kösd vasárnapi istentisztelet templomunkból
hangozzék. A nem mindennapi alkalom lehetô-
séget adott arra, hogy 9 ifjú konfirmandusunk
bizonyságtételét a rádió hullámosszán az egész
ország hallhatta.

Új templomunk elôször biztosíthatott helyet
az Északpesti Református Egyházmegye Köz-
gyûlésének június 18-án. Egyházmegyénk alkotó
tagjai (lelkészek, gondnokok, intézmény-veze-
tôk) közel 150 fôvel képviseltették magukat,
megvendégelésüket, a rendezvény koordinálását
gyülekezetünk közössége Isten dicsôségére
kiválóan végezte el.

A Balatonszárszói Református Találkozót
szervezô Református Közéleti és Kulturális Ala-
pítvány meghívott az egyik kerekasztal beszél-
getés moderálására. A kerekasztal résztvevôi:
Varga Mihály pénzügyminiszter, Csath Magdol-
na egyetemi tanár, közgazdász és Gér András
zsinati tanácsos voltak, téma: „A pénz minden
rossznak gyökere?“.

November 11-én egyházmegyei képviselô-
ként vettem részt a Dunamelléki Református
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Egyházkerület közgyûlésen, melynek keretén
belül került sor többek között Vágner-Varga
Fanni felszentelésére is. Gyülekezetünk nevében,
az alkalom emlékére egy Bibliával és egy új éne-
keskönyvvel ajándékoztam meg szolgatársamat.

November 14-17. között került megren-
dezésre az Északpesti Református Egyházmegye
éves rendes lelkészi csendeshete Mátraházán,
ahol egyházmegyénk lelkészi közössége találko-
zott.

Az ôsz utolsó napjaiban november 20-ra
meghívást kaptam a Keresztyén Mérnökmisszió
konferenciájára, ahol a gyülekezetünk online
térbe történô átállásáról és annak tapaszta-
latairól tartottam elôadást „Egyház és virtualitás
a járvány idején“ címen.

GYÜLEKEZETÜNK EGYÉB
SZOLGÁLATAI A TELEPÜLÉS

ÉLETÉBEN

2021. tavaszán, mikor tetôzött a koronavírus
járvány harmadik hulláma, de már elérhetôvé
váltak a védôoltások, Csömör országgyûlési
képviselôje, Tuzson Bence államtitkár úr felkért,
hogy vegyek részt az oltási kampányában egy
rövid buzdító üzenettel. Mivel lelkipásztorként
felelôsséget érzek a rámbízottakért, ezért kész-
séggel vállaltam a felkérést. A felvétel Tuzson
Bence Facebook oldalán volt látható, és több
ezer embert ért el.

Csömör önkormányzatának Népjóléti és
Kulturális Bizottságának elnöke, Hermányos
Mária képviselô asszony azzal a kéréssel kereste
meg gyülekezetünket, hogy anyagilag támogas-
suk a csömöri Szent István szobor megvaló-
sulását. Presbitériumunk úgy döntött, szem
elôtt tartva költségvetésünk egyensúlyát, hogy
50.000,-Ft összegben tudjuk támogatni tele-
pülésünk elsô bronzszobrának megvalósulását.

A templomunk elôtti téren helyet kapó,
2020. június 4-én leleplezett Trianon-emlék-
mûnél végre korlátozások nélkül szervezhettük
meg megemlékezésünket a Nemzeti Összetar-
tozás Emléknapján. Az egyházak képviseletében
megjelent Eszes Zoltán baptista, Kendeh Péter
evangélikus, Esztergály Elôd Gábor református
lelkipásztorok, valamint díszvendégünk Mezô

Miklós (Kárpátalja) református lelkipásztor.
Ünnepi beszédet tartott a Veritas Történetku-
tató Intézet és Levéltár fôigazgató-helyettese
prof. dr. Marinovich Endre, valamint Csömör
országgyûlési képviselôje dr. Tuzson Bence.

2021. ôszén az evangélikus gyülekezet nevé-
ben Kendeh Péter lelkipásztor azzal a kéréssel
fordult gyülekezetünkhöz, hogy a néhai John
Gray temetkezési vállalkozó megrongálódott sír-
jának felújításához közösségünk is, ha teheti,
járuljon hozzá. Presbitériumunk támogatólag
állt a megkereséshez, és úgy döntött, hogy erre
a célra külön perselyes adománygyûjtést hirde-
tünk. Az így összegyûlt 50.000,-Ft adományt
Kendeh Péter nagytiszteletû úrnak adtuk át, és a
megújult síremléket evangélikus testvéreink
november 1-én ünnepélyes keretek között lep-
lezték le. 

Templomunkkal nemcsak gyülekezetünk
számára, hanem a településen élôk számára is
értéket teremtettünk. Kialakításának köszön-
hetôen a hitélet mellett a missziót erôsítô kul-
turális események helyszínévé is vált, így szol-
gálva a településen mûködô szervezetekkel és
közintézményekkel való kapcsolat elmélyítését
és a bizalom erôsítését. Ennek egyik szép példá-
ja az október 4-i koncert, melyen a Krammer
Teréz Zeneiskola tanárai léptek fel. Az ilyen jel-
legû elôadások új missziói lehetôséget terem-
tenek, amelynek során az ige üzenetével meg-
szólíthatóvá válnak egyházhoz még nem kötôdô
személyek és családok templomunk lelket és
szívet megérintô környezetében.

Végezetül, 2021 adventjében személyes je-
lenlét mellett, a régi megszokott módon vehet-
tünk részt gyülekezeti közösségünkkel a községi
gyertyagyújtáson úgy Csömörön, mint Nagy-
tarcsán.

PÁLYÁZATAINK

Magyarország elmúlt években elért kiemel-
kedô gazdasági eredményei és a keresztyénséget
támogató kormányzati szándéknak köszön-
hetôen az egyházaknak egyre több lehetôsége
van pályázati forrásokkal élni. A lehetôségeket
mi is próbáljuk maximálisan kihasználni az egy-
házi pályázatok mellett. Ezeknek a pályázatok-
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nak köszönhetjük például templomunk padjait,
kazettás mennyezetét, a koncertzongoránkat és
részben a templomunkat is. 

A 2021. évben is pályáztunk több alkalom-
mal, amelyeket csupán vázlatosan sorolok fel:

ÖKUMENÉ

A felekezetközi együttmûködéseinket, aho-
gyan minden más szolgálatunkat a járványhe-
lyzet erôsen befolyásolta 2021-ben. Az öku-
menikus imahét alkalmait nem tudtuk szemé-

lyes jelenlét mellett megtartani, de lelkészkol-
légáimmal együtt úgy döntöttünk, hogy ha
gyülekezet nélkül is, de prédikálunk egymás
templomaiban. Gyülekezeteink tajai sem marad-
tak azonban igehirdetés nélkül, köszönhetôen
Csömör polgármesterének, akinek a jóváhagyá-
sával a Csömör Tv közvetítette ezeket.

Amióta új lelkészek szolgálnak a katolikus és
az evangélikus gyülekezetben, töretlen lelkese-
déssel tudjuk megtartani lelkészi imaköreinket.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy közös imádság-
ban hordozhatjuk a település lelki és hitbeli
fejlôdését.
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GYÜLEKEZETÜNK A SZÁMOK
TÜKRÉBEN

A bevételek tekintetében kiemelkedô évet
zárhattunk. Annak ellenére, hogy az év elsô
négy hónapjában zárva volt a templomunk,
eddig soha nem tapasztalt összegben nôtt a
vasárnapi perselyadomány. Több mint egymillió
forinttal adakoztunk többet a korábbi évekhez
képest, ami számomra azt mutatja, gyüleke-
zetünk tagjai Isten iránti hálájukban és bizal-
mukban megerôsödve jöttek ki a világjárvány
idôszakából.

Az egyházfenntartói járulék mértéke is nôtt,
mégpedig közel a kétszeresére. Ennek oka, hogy
a presbitériumunk 2021 januárjában úgy határo-
zott, az egyházfenntartói járulék ajánlott
mértékét 2000,-Ft/fô/hónap összegben határoz-
za meg, a gyülekezeti közösségünk nagy része
pedig úgy tûnik, ezt elfogadta. Persze még min-
dig vannak olyanok, akik szerény körülményeik
miatt nem tudják ezt az összeget kigazdálkodni,
de nem is az a cél, hogy mindenki egyformán
fizessen. A cél, hogy Isten iránti hálánkat és
bizalmunkat ilyen formában is – anyagi lehetô-
ségeinkhez mérten – kifejezzük, támogatva
ezzel a krisztusi missziót követve hitvalló eleink
példáját és a Biblia tanítását.

A választói névjegyzékünk Isten kegyelmébôl
növekedést mutat, még úgy is, hogy 7 olyan
testvérüktôl búcsúztunk a tavalyi évben, akik
gyülekezetünk fenntartásában évek óta áldozat-
kész módon részt vállaltak. Amíg 2020-ban 240
fô szerepelt a névjegyzékben, addig 2021-ben
258 fô vállalt anyagi áldozatot gyülekezetünk
missziójáért. Nemcsak a csömöri közösségünk-
höz csatlakoztak új családok, hanem a nagytarc-
sai szórvány közösségünkhöz is.

Bár az istentiszteleti látogatottságunk még
mindig nem tért vissza a járvány elôtti idôszak-

ban tapasztalt létszámhoz, de 2020-hoz képest
20%-kal javult. Azonban nem mehetünk el szó
nélkül amellett az örömteli tény mellett, hogy az
online istentiszteleti közvetítés jelentôsen meg-
növelte az igehallgatók számát. Az isten-
tisztelettel egy idôben kb. 20-25 készülékrôl
nézik az alkalmunkat, ami jelenthet ugyanennyi
nézôt, vagy akár a többszörösét is, ha egy egész
család ül a képernyô elôtt. Ez a szám a nap
végére három-négyszeresét is eléri, azoknak a
személyében, akik már nem élôben követik a is-
tentiszteletet, hanem felvételrôl. Nem ritka eset,
hogy egy vasárnapi istentisztelet felvétele akár
120 vagy még több megtekintést ér el. Gyüle-
kezetünkben többen vannak, akik vagy betegség,
vagy munkahelyi és egyéb elfoglaltság, vagy a
járványtól való félelem miatt választják a felvé-
telrôl való megtekintést. Ugyanakkor az átlag-
ban 137-es megtekintés feltételezi, hogy olya-
nok is részesei lesznek az alkalmainknak, akiket
lehet, nem is ismerünk és nem is csömöri vagy
nagytarcsai lakosok. 

Mindenesetre kijelenthetô: 2021-ben a
járvány a személyes jelenlétben ugyan vissza-
esést eredményezett, de az online közvetítésnek
köszönhetôen mégis növekedést érhettünk el az
istentiszteleti látogatottság tekintetében, ami-
ért egyedül Istené legyen a dicsôség.

Az 2021. év lelkészi jelentését az ige szavá-
val zárom:

„…és adjatok hálát Istennek, az Atyának min-
denkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus
nevében.“ (Ef 5,20)

Csömör, 2022. február 2.

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor
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Kiemelt gyülekezeti alkalmaink

ZENEI PROGRAM
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Kiemelt gyülekezeti alkalmaink

ZENEI PROGRAM
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Festett kazetták nyomában

FESTETT KAZETTÁK
NYOMÁBAN A TISZAHÁTON

GYÜLEKEZETI BUSZOS
KIRÁNDULÁS 

2022. MÁJUS 6-8. (3 NAP/2 ÉJSZAKA)

TERVEZETT ÚTVONAL:
1. nap: Vámosatya-Csaroda-Tákos-Tarpa-Beregdaróc
2. Nap: Csengersima-Gyügye-Fehérgyarmat-Sonkád-Túristvándi-Szatmárcseke-Tiszacsécse
3. nap: Tokaj-Vizsoly-Csömör

INDULÁS: 
pénteken a lelkészi hivatal elôl reggel 8 órakor

ÉRKEZÉS: 

vasárnap a lelkészi hivatalhoz 18 óra körül
SZÁLLÁS: 

Hétcsillag Református Üdülô (4934 Beregdaróc, Alkotmány út 5., 
info: www.hetcsillag.hu)
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KÖLTSÉGEK:

- Útiköltség: pályázati támogatásból fizetjük
- Szállásköltség: Az ár 10.500 Ft/fô/éj teljes ellátással. A gyermekek részére 3 éves korig

nem kell fizetni. Betöltött 3 évtôl 12 éves korig 50% kedvezményt biztosítanak. A 400,- Ft/fô/éj (18
év felett) idegenforgalmi adó külön fizetendô.

ÉTKEZÉS:

- Reggeli: svédasztalos kínálat, a szállásdíj tartalmazza. 
- Ebéd: hideg ételcsomag, a szállásdíj tartalmazza. 
- Vacsora: svédasztalos kínálat, a szállásdíj tartalmazza. 
- FONTOS: Elsô napra mindenki hozzon otthonról ebédnek valót! 

A kitöltött jelentkezési lap visszajuttatásának határideje: 2022. március 25.

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL: csak teljesen egészséges gyülekezeti tag jöhet az útra.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK: április 29-ig kötbérmentesen lehet lemondani.

További információ személyesen, telefonon (+36/30-488-8780) vagy
esztergalyelod@gmail.com email címen. 

A RENDKÍVÜLI HELYZET MIATT FENNTARTJUK ANNAK LEHETÔSÉGÉT, 
HOGY A KIRÁNDULÁST ELHALASZTJUK.
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Iratterjesztés

Megjelent a Magyarországi Református

Egyház új énekeskönyve.

Iratterjesztésünkben kedvezményes

áron, 2.500,- Ft-ért megvásárolható.

Megvásárolható
gyülekezetünk történetét és az
otthonteremtésünket bemutató

könyv. Ára: 3.000,– Ft.
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Hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
2021. december – 2022. február

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Vass Márton Balázs (Budapest, 2019.02.20.) Keresztségben részesült: 2022. február 20.

HALOTTAINK:
Varga Zoltán (Tarpa, 1944.04.02. – Csömör, 2021.12.08.)
K. Szabó Kálmán Márton (Tiszafüred, 1931.09.20. – Budapest, 2022.02.13.)
Kertész Lajos György (Budapest, 1946.03.02. – Budapest, 2022.02.08.)

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“
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Hírek

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 11742049-20341938

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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Hírek

„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 2022. 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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