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2022.
PÜNKÖSD

M I  A K A R  
E Z  L E N N I ?

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás
támadt az égbôl, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami-
lyen lángnyelvek jelentek meg elôttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak
mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken
kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok
kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete
közül jöttek. Amikor ez a zúgás
támadt, összefutott a sokaság,
és zavar támadt, mert minden-
ki a maga nyelvén hallotta
ôket beszélni. Megdöbbentek,
és csodálkozva mondták: Íme,
akik beszélnek, nem vala-
mennyien Galileából valók-e?
Akkor hogyan hallhatja ôket
mindegyikünk a maga anya-
nyelvén? Pártusok, médek és
elámiták, és akik Mezopotámi-
ában laknak, vagy Júdeában
és Kappadóciában, Pontusz-
ban és Ázsiában, Frígiában és
Pamfíliában, Egyiptomban és
Líbia vidékén, amely Ciréné
mellett van, és a római jöve-
vények, zsidók és prozeliták,
krétaiak és arabok: halljuk,
amint a mi nyelvünkön beszél-
nek az Isten felséges dolgairól.
Megdöbbentek mindnyájan, és
tanácstalanul kérdezgették
egymástól: Mi akar ez lenni?
Mások azonban gúnyolódva
mondták: Édes bortól része-
gedtek meg.“
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Pünkösd ünnepe egy kicsit mostohagyerek
a három nagy egyházi ünnep között. A tár-
sadalom nagy része karácsonyt el tudja fogad-
ni, mint a szeretet ünnepét, Nagypéntek és
Húsvét bûnre mutató és a megváltás szük-
ségességét feltáró üzenete sokakat megállásra
késztet. Pünkösd üzenete viszont mintha alig
érintené meg a nagyobb rétegeket. Mi lehet az
oka? Például a racionális és tudományos
érveket keresô közfelfogás vagy az ünnep
erôsen egyházias jellege (a Szentlélek kitöl-
tetése mellett az egyház születésnapját is ünne-
peljük, illetve a Krisztusról szóló elsô igehirde-
tést is). Pünkösd ugyanis látszólag az egyház és
a hitvalló keresztyénség belsô ünnepe, így
érthetô, hogy akik esetleg karácsonykor még
csak-csak eljönnek a templomba, ilyenkor
inkább kirándulni mennek, élvezve a nyár elsô
napjait. Megállapítható, ezen az ünnepen
sokkal látványosabban kettéválik a társadalom
hívôre és hitetlenre, egyházira és világira.

Ez a megosztottság már kétezer évvel
ezelôtt, az elsô Pünkösd idején is megmutatko-
zott. Az Apostolok Cselekedeteirôl írott könyv
2. fejezetében arról olvashatunk, hogy az apos-
tolok együtt voltak Jeruzsálemben, amikor
„szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az
égbôl“, „lángnyelvek jelentek meg elôttük“, és
„mindnyájan megteltek Szentlélekkel“. Ennek
következtében elkezdtek nyelveken beszélni
és a körülöttük álló sokféle nemzetiségû em-
ber mind értette, amit mondanak. Nem min-
dennapi eseménynek lehettek tanúi a jeruzsá-
lemiek, hiszen a Szentlélek munkálkodott a
szemük elôtt. A szentíró azonban beszámol ar-
ról, hogy az emberek egy része megdöbbent és
csodálkozott azon, amit láttak és hallottak.
Ugyanakkor, voltak, akik kétségbe vonták a
csodát, és gúnyolódtak a nyelveken szóló
tanítványokon.

Napjainkban is munkálkodik a Szentlélek,
és nem mindennapi dolgokat visz véghez az
emberek szeme láttára – függetlenül attól,
hogy hívô valaki vagy sem. Gyülekezetünk a
saját életében tapasztalhatta meg a Lélek
csodálatos munkálkodását, például, ahogyan
egy maroknyi református közösség temp-
lomépítô közösséggé formálódik. Sokfé-
leképpen reagált erre a környezetünk. Voltak,
akik értetlenül csodálkoztak és ugyanazt
kérdezték, amit a jeruzsálemiek az elsô
pünkösdkor: „Mi akar ez lenni?“ De voltak
gúnyolódók is, akik mindenféle racionális és
logikus magyarázattal próbálták megfosztani
a templomépítés csodáját a Szentlélek
munkálkodásától – persze mindhiába.

Hálásak lehetünk megváltó Urunknak, hogy
az otthonteremtésünk után, most is megtapasz-
talhatjuk és átélhetjük az Atya örök Lelkének
áldásait. Nem mindennapi eseményeknek

lehetünk tanúi és résztvevôi gyülekezeti
közösségünkben. Csodaként élhetjük meg,
ahogyan az ifjú tehetségek, a Príma Junior Díjas
Korossy kvartett, vagy a nemzet elsôszámú zon-
goramûvész házaspárja, Simon Izabella és
Várjon Dénes koncertet ad templomunkban.
Ugyanúgy csodaként élhetjük meg, hogy Pest
Megye Önkormányzatának támogatásával há-
romnapos (június 24-26.) komolyzenei kon-
certsorozatot szervezhetünk az ország és a világ
élvonalához tartozó mûvészek részvételével. A
csodák közé sorolhatjuk a júliusi napközis tá-
borunkat is, ahol a budapesti Vígszínház három
kiváló színmûvésze lesz segítségünkre. 

Alkalmaink és missziós programjaink a
gyülekezeti közösségünk mellett a társadalom
szélesebb rétegét is megszólítják, ezért mindig
számolhatunk azzal, hogy lesznek, akik
csodálkozva kérdezik: „Mi akar ez lenni?“, és
lesznek olyanok is, akik gúnyolódva próbál-
nak komolytalanná tenni mindent.

Péter apostol pünkösdi beszéde rámutat
arra, hogy nekünk nem az emberek reakciójá-
val kell foglalkozni, hanem tennünk kell azt,
amire a Lélek indít: hirdetnünk kell Krisztus
evangéliumát, „akár alkalmas, akár alka-
lmatlan az idô“ (2Tim 4,2). A zene, a kultúra,
egy tábor vagy egy buszos kirándulás nem cél,
hanem csupán eszköz ahhoz, hogy betöltsük
krisztusi küldetésünket: a Szentlélek erejével
tanítvánnyá tegyük a népeket.

Az elsô Pünkösd leírása azzal fejezôdik be,
hogy azon a napon „mintegy háromezer lélek
csatlakozott“ a tanítványokhoz. Férfiak és
nôk, fiatalok és idôsek, egészségesek és bete-
gek, szegények és gazdagok érették meg
akkor a Szentélek segítségével a világ mûkö-
désének legnagyobb titkát, és vált világossá
számukra Isten igazsága. Nem a hangzatos
prédikáció nyomán, nem is Péter személye
volt a kulcs, hanem Isten Szentlelkének erejét
csodálhatjuk a megtérésekben. 

Eltelt ugyan kétezer év és messze vagyunk
Jeruzsálemtõl, de ma sincs ez másképpen. Ha
ôszintén szeretjük Jézus Krisztust és feltétel
nélkül engedelmeskedünk az ô parancsolata-
inak (Jn 14,15-16), akkor mi is megtapasztal-
hatjuk azt, amit egykor a tanítványok vagy a
háromezer megtért lélek: részesülhetünk a
Szentlélek keresztségében, tetteinket, szava-
inkat, istentiszteleteinket, gyülekezeti alkal-
mainkat és családjainkat Isten áldása fogja kí-
séri. Isten szeretetébõl, Krisztus érdeméért, a
Szentlélek által. 

Kívánom, hogy mindannyian megélhessük
a Szentlélek megelevenítõ és újjáteremtõ
áldásait Isten dicsõségére! Áldott pünkösdi
ünnepeket kívánok!

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

gyülekezetünk 
tagjainak!

A presbitérium

Látogasson el gyülekezetünk megújult 
honlapjára:

WWW.MAGVETOHAZA.HU
Megvalósulását támogatta a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány.

TIMÓTEUS-ADOMÁNY
Isten kegyelmébôl gyülekezetünk a 2010-es önállóvá válása óta nem mindennapi növe-
kedést tapasztalt a közösség lelki és anyagi javait tekintve. Azzal, hogy befejezôdhetett

az otthonteremtés idôszaka egy új korszakba léptünk, amely új missziói stratégiát is
igényel. Ennek egyik része, hogy Esztergály Elôd Gábor vezetô lelkipásztor mellé egy
másik lelkipásztor is szolgálatba áll. Tekintettel gyülekezetünk anyagi helyzetére, a
szolgatárs munkáját most még csak külön adománygyûjtéssel tudjuk jutalmazni.

Presbitériumunk úgy határozott (40/2021.), hogy létrehoz egy elkülönített alapot a
mindenkori szolgatárs javadalmazására, ez lett a „Timóteus-adomány”.

Ezúton kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy aki kész részt vállalni gyülekezetünk
missziójának ilyen jellegû megújításában, az „Timóteus-adomány” címen

anyailag is segítse céljaink megvalósítását!
Gyülekezetünk bankszámla száma: OTP 11742049-20341938
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Pünkösd ünnepén
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Még egyetemi tanulmányaim alatt találtam
rá egy videóra, ahol az utca emberét
kérdezték, mirôl is szól Pünkösd ünnepe.
Sokkoló volt hallani a válaszokat. Sokan csak
odáig jutottak, hogy három napos a hétvége,
de ezen kívül még csak az egyházhoz sem
tudták csatolni az ünnepet. Mások már
legalább annyit sejtettek, hogy ez egy keresz-
tyén ünnep, de hogy mirôl vagy kirôl szól,
hogy egyáltalán ez egy ünnep vagy megem-
lékezés, fogalmuk sem volt. A szomorú tapasz-

talat pedig azt mutatja, nem csak az utca
embere nem tudja, pontosan mirôl is szól a
mai nap, vagy azt, hogy ennek az ünnepnek
ma is éltetô, mindennél fontosabb, nélkü-
lözhetetlen üzenete van, hanem sokszor mi
keresztyének sem. Addig eljutunk a válaszban,
hogy a Szentlélek kitöltetése és mintha valami
lángnyelvek is lennének a történetben, és ott
vannak a minden nyelven beszélô tanítványok
is. Talán még az is eszünkbe jut, hogy Péter
egy fontos prédikációja hangzik el, de ennél

„Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól
kelet felôl, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellôl, az oltártól délre
folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre nézô külsô
kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután kelet felé ment mérôzsinórral a

kezében, lemért ezer könyököt, és átvezetett a vízen: a víz bokáig ért. Ismét lemért ezret, és
átvezetett a vízen: a víz térdig ért. Újra lemért ezret, és átvezetett: a víz derékig ért. Amikor

újabb ezret mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira mély volt a víz, hogy úszni
kellett volna benne: a patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt kérdezte tôlem: Láttad-e,

emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Ahogy visszafelé mentem, láttam, hogy a
patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem: Ez a víz a keleti vidék felé
tart, az Arábá-völgyben folyik tovább, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyó-
gyul tôle a víz. Élni fog benne mindenféle élôlény, csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak

eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden,
ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és Én-Gedítôl Én-Eglajimig hálók szárítóhe-

lye lesz. Olyan sok hal lesz benne és annyiféle, mint a Nagy-tengerben. De a posványai és a
mocsarai nem gyógyulnak meg, hogy sót adhassanak. A patak partján innen is, túl is minden-

féle gyümölcsfa nô majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el: havonként új
terem, mert a szentélybôl folyik oda a víz. Gyümölcsük eledelül szolgál, levelük pedig

orvosságul” (Ez 47,1-12)

ÉLETET
ADÓ 

PATAK
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Pünkösd ünnepén

mélyebben nem látjuk az ünnep üzenetét.
Érdekes, mert karácsonykor nem csak Jézus
születésérôl emlékezünk meg, hanem vala-
hogy meg is éljük azt: az Isten értem emberré
lett, hogy megmentsen. Aztán nagypéntek és
húsvét üzenete sem hagy minket lelkileg üre-
sen. Nem csak elmondjuk, mirôl szól, hanem
meg is éljük – és sokszor nem is csak az ün-
nepen, hanem a hétköznapokban is –, hogy
értünk adta magát, és feltámadt, ezzel re-
ményt adva, hogy engem is feltámaszt majd az
örök életre. Micsoda nagy üzenetek! Micsoda
mély, életet formáló megélések vannak ezek-
ben az ünnepekben. Valahogy Pünkösdre
mégsem nézünk így. Pünkösd a Szentlélek
kitöltetése, valamint az egyház születésnapja.
De mi az, amit lelkünkben ilyenkor meg kel-
lene élni? Van mély, életet formáló és meg-
határozó üzenete az ünnepnek? És ha igen,
akkor mi az, amit a szívünkben és lelkünkben
is egyaránt meg kellene ma élnünk, sôt a
hétköznapokban is tovább vinnünk ebbôl?

Szeretném, ha ma a felolvasott igeszaka-
szok segítségével rálelnénk arra, hogy Pün-
kösd semmivel sem kisebb ünnepünk, mint
karácsony vagy húsvét. Pünkösd nélkül
ugyanúgy nem beszélhetnénk életrôl mint
ahogyan a „nagy“ ünnepek nélkül sem. Pün-
kösd nélkül ugyanúgy szárazság, hiábavaló-
ság, bûnök, gonoszság, végsô soron pedig
halál venne körbe bennünket. Mindezt
tegyük azért, hogy Pünkösd ne törpüljön el,
hanem váljon ünneppé! Ünneppé, melynek
minôsége, méltósága, és mély lelki tartalma,
életet meghatározó, életet formáló üzenete
van. Szeretném, ha az ehhez vezetô három
lépcsôn ma végig haladnánk. Elôször vizs-
gáljuk meg mit jelentett Ezékiel látomása a
saját idejében, majd nézzük meg az apostolok
idejét, és végül vizsgáljuk meg, hogy 2022-
ben mit jelenthet ez a látomás számunkra. 

A LÁTOMÁS JELENTÉSE EZÉKIEL IDEJÉBEN

Elôször nézzük meg, mikor és milyen
körülmények között kapta meg a templomból
fakadó forrásról szóló látomást Ezékiel. Az
idôben a látomást a fogság idejére tehetjük,
amikor már a Jeruzsálemi templomot és az
egész várost lerombolták, a vezetôket, család-

jaikat és még sokakat deportáltak. Ezékiel
maga is a babilioni fogságba került szülôföld-
jérôl. Istentôl jövô elhívását is a fogságban
kapja meg, tevékenységét itt kezdi el. A nép
tehát fogságban van saját bûne miatt, hiszen
hiába szólította fel megannyi próféta, nem
tértek vissza az Istenhez, nem hagyták el a
bálványaikat, nem tértek meg bûneikbôl,
hûtlenségükbôl. A nép a fogságban nemcsak
azzal szembesült, hogy távol kerültek
egymástól, kultúrájuktól, hazájuktól, minden-
tôl, ami a békességet, otthont jelentette,
hanem a templom lerombolásával azt is gon-
dolták, hogy az Istennek nincs hol lennie.
Fontos motívum hitükben, hogy az Isten a
templomban lakozik, ez már a szentsátor óta
így volt. A lerombolással pedig meginogtak:
„hol van most az Isten“? A fogságban a népnek
nincs reménye, nincs jövôje. Ebben a nehéz
lelki helyzetben, amikor azt érzik, hogy min-
denüket elvesztették, s minden bizonnyal az
Istenbe vetett hitük megingott, sôt biztosan
sokaknak teljesen el is veszett. Ekkor lép fel
Ezékiel és hirdeti meg, hogy az Isten jövôt,
szabadulást, életet készített el számûzött
népének, ezért tehát van remény, csak tér-
jenek vissza Istenhez! 

Ennek a reménynek és jövôképnek meg-
hirdetése rajzolódik ki Ezékiel látomásában.
Mert a látomásban a templom újjáépül, mi
több azt olvassuk, hogy a templomból fakadó
patak mindenfelé életet hoz. A pusztaságból,
szárazságból, a templomból fakadó pataknak
köszönhetôen gyümölcstermô fák nônek ki,
amik nem is csak évente, hanem havonta hoz-
zák a gyümölcseiket! A Holt tenger rendkívül
magas sótartalma miatt nem alkalmas arra,
hogy abban bármilyen élôlény, növény vagy
állat megmaradjon, a templomból fakadó
pataknak köszönhetôen meggyógyul, s újra
élôlények lepik el, megtelik élettel. Azt olvas-
tuk: „élni fog benne minden“. Ezékiel a fog-
ságban azt hirdeti meg a reményvesztett,
jövôjét nem látó népnek, hogy az Isten ebbôl
a helyzetbôl is jót fog alkotni, megszabadítja a
népet, hazavezeti, s aki benne hisz, annak
gyümölcsözô, áldott és gazdag élete lesz!
Mindenki, aki visszatér Istenhez, gyümölcsöt
terem, új életet kap, rengeteg áldásban része-

2022 pünkösd.qxd  2022. 05. 31.  22:29  Page 5



Pünkösd ünnepén

6

sül. Aki visszatér Istenhez, azt az Isten úgy
fogja táplálni, mint a száraz, kopár, halott
sivatagot a látomásban a templomból fakadó
patak. Nem számít milyen kopárság, milyen
élettelenség, milyen szegénység volt, a patak
újat teremt, újjá teremet, életet ad. Mégpedig
gazdag, áldott, gyümölcsözô életet. Így az em-
berek életében is, ha megtérnek Istenhez, ha
hitben szilárdan állnak meg a fogság idején is,
az Isten hozza el a reményekkel teli jövôt.

Azon szerencsések közé tartozom, akik
még teológiai tanulmányaik alatt meglátogat-
hatták a Szentföldet. Bölcsföldi András veze-
tésével egy héten keresztül jártunk azokon a
helyeken, ahol a bibliai igeszakaszok játszód-
nak. Hatalmas élmény volt Jeruzsálemet szem-
lélni, a Gecsemáné kertben ülni és imádkozni,
a Holt tengerben fürödni s megtapasztalni
milyen kietlenséget, micsoda élettelenséget
okoz a rendkívül sós víz, vagy éjjel hajókázni a
Genezáreti tavon és minden világítást lekap-
csolva megélni, mit élhettek át a tanítványok,
amikor a sötétben kellett átkelniük. Ez a
zarándokút amellett, hogy lelkileg megerô-
sített, feltöltött, hatalmas Istenélményekkel
gazdagított, mind a mai napig segít, amikor
lelkészi szolgálatra készülök. Ez az út segít
elképzelni, hogyan is zajlottak az események,
hiszen saját képem, élményem van a hely-
színekrôl, azok milyenségérôl, a szárazságról,
a kopárságról vagy éppen a gyümölcsözô,
életben dúskáló oázisokban. Az elôbb felolva-
sott Ezékieli-látomáshoz különösképp jól jött
nekem a háttérismeret. 

Amikor a látomásáról azt írja, hogy ahol
nem a patak megy, ott szárazság van és nincs
élet, a szemem elôtt lebeg a Holt tenger
kopár, élettelen környéke, ahol csak sziklák
voltak és tûzô napsütés. Emlékszem, ahogy
úszom benne és megélem, hogy sem a
vízben, sem a tenger közelében nincs élôlény,
se állat, se növény. Ahol viszont patak folyik,
élet van. Szemem elôtt lebeg a kis oázis, ahol
meg is mártóztunk, ahol a kristálytiszta
vízben a halak fel-le úszkáltak, ahogy a vízesés
élettel töltötte meg a kis tavat, ahogy a tó
partján magasan álltak a több száz éves fák,
ahogy a puha fûben lépkedtünk, ahogy a
madarak csiripeltek és minden az életet hird-

ette, minden az Istent dicsôítette. Mindez
egymástól nem is annyira messze. Élet és élet-
telenség egymás mellett. Gyümölcsözô, élôlé-
nyekkel teli természet szemben a pusztaság-
gal, szárazsággal, ahol minden halott.

A nép régi otthonának természeti képeivel
próbálja meg Ezékiel megvilágítani: az Istent
elhagyó nép, ha nem tér vissza, továbbra is
olyan élettelen, jövô nélküli, reménytelen
nép lesz, mint a pusztaság. De ha vissza-
térnek, Isten újat teremt, és ahogyan a patak
életet hoz, úgy Isten is életet, reményt, jövôt,
áldást tud adni a népnek. 

A LÁTOMÁS JELENTÉSE AZ APOSTOLOK IDEJÉBEN

Most hogy már értjük, mit jelent ez a sok
természeti kép, s látjuk azt is, milyen üze-
netet hordozott a népnek a fogságban ez a
látomás, lépjünk tovább Pünkösd történeté-
re, hogy rácsodálkozzunk arra, ahogy a prófé-
cia minden sora beteljesül. 

Ott vannak tehát a tanítványok, bezárkóz-
va, félelemmel tele. Túl vannak nagypéntek
csalódottságán és fájdalmán, megélték, átél-
ték a feltámadott Krisztus erejét, megértették
küldetését. Majd áldozó csütörtökön mes-
terük felemelkedett az egekbe, ôk pedig min-
den bizonnyal egyedül érezték magukat. A
vezetô nélkül, aki tanácsokat, útmutatást, célt
és jövôt adott volna nekik, nem igazán
tudták, mit is tegyenek. Bezárkóztak, biztosan
féltek is, hiszen még mindig sokan keresték,
üldözték ôket. Jézus hiába halt meg, feltá-
madásának híre elterjedt, s sokan a tanítvá-
nyokra mutogattak, hogy ôk lopták el a testet,
és az egész csak ámítás, hazugság. Mindez a
félelem állt szemben Jézus utolsó szavaival,
aki azt mondta nekik, menjenek és tegyenek
tanítvánnyá minden népet, hirdessék az
evangéliumot. Tanácstalanság lehetett ben-
nük. Bezárkózva vártak tehát, azt hiszem ôk
maguk sem igazán tudták, mire is várnak, de
arra még nem volt erejük, hogy kilépjenek a
világba és elkezdjék a munkát, amire Jézus
hívta ôket. 

Milyen életük volt így a tanítványoknak?
Jövô nélküli, reménynélküli, céltalan, féle-
lemmel teli. És semmiképp sem mondhat-
nánk gyümölcsözônek, hiszen egy házba zár-
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va, nem hirdetve azt, amit megéltek Jézus
mellett, nem hoztak gyümölcsöket, nem
hozták közelebb a néphez Jézus igazságát,
nem ismertették meg Isten kegyelmét a
körülöttük lévôkkel. Egyelôre csak maguknak
tartották meg azt. Ekkor a tanítványok még
nem jó sáfárok, inkább elásták a kapott tálen-
tumot, semmint használták volna azt. 

De micsoda fordulat lép be a Szentlélek
kitöltetésével! A tanítványok olyan erôre kap-
nak, ami minden félelmet felülír, ami minden
nyelvi korlátot átlép, ami minden határt elmos,
ami minden falat lerombol. A Szentlélek tölti
meg, tölti be ôket. Nemcsak erôvel, hittel, biza-
lommal, reménnyel, jövôvel, hanem élettel és
szeretettel! Ennek nyomán a tanítványok több
ezer embert vezetnek vissza az igazi, egyetlen,
megváltó Istenhez. Megtérések, megkeresz-
telkedések sokasága, és az elsô gyülekezetek
megalakulása követi a Szentlélekkel való
betöltést. 

Mi ez, ha nem a prófécia beteljesedése?
Hiszen a kopárságba, az élet nélküliségbe,
amiben Jézus nélkül a nép élt, megjelent a
tanítványokon keresztül az evangélium, Jézus
megváltó munkája, s ennek nyomán, mintha
csak a patak elárasztotta volna a száraz
területet, élet nôtt ki. Gyümölcsözô lelki élet
nôtt ki! Emberek tértek meg bûneikbôl,
hajoltak le Jézus keresztjénél, s élték meg hit-
tel, micsoda kegyelem az, hogy Jézus értük is
egyen-egyenként meghalt. Ezt a hitbeli
megélést pedig hála követte. Hála Istennek,
hogy minezt lehetôvé tette. S hálából
gyülekezeteket, közösségeket alkottak, akik
egymást támogatták, akik egymást tanították,
akik egymás hitét növelték, erôsítették. A
késôbbiekben látjuk, hogy ezek a gyüle-
kezetek gyümölcsözô gyülekezetek. Hiszen
misszionáriusokat küldenek, s milyen rövid
idôn belül lepi el a Jézus áldozatát komolyan
vevô keresztyénség a Római Birodalmat. Pál
apostol idejében már Rómában is keresztyén
gyülekezet van! Az Apostolok Cselekedetei
végig arról szól, ahogy megtért emberek
segítenek egymáson, legyen az lelki vagy
éppen anyagi támogatás. A könyv arról szól,
ahogy mindenki, aki csak megéli Jézus
áldozatának üzenetét, annak mélységét, nagy-

ságát, kegyelmét, szeretetét, nem tudja ma-
gában tartani, hanem tovább adja azt. 

Mi ez, ha nem a templomból folyó patak-
nak a beteljesülô képe? A patak, ami ahová
eljut, életet hoz, gyümölcstermô fákat teremt
Ezékiel látomásában. Ugyanígy az evangélium
is: ahová eljutott, új életet, áldást, lelki
gazdagságot, hitet ébresztett, gyümölcsözô,
másokat segítô emberi életeket szült. Az
evangélium, ahová eljut, a halálból örök
életet teremt. Jézus nélkül, az ô megváltó
munkája nélkül ugyanis nem beszélhetünk
életrôl, csak halálról, nem beszélhetünk
havonta termô gyümölcsfákról, melyek le-
velei orvosságok, csak szárasságról, kopárság-
ról, bûnök sokaságáról. De ahol hittel befo-
gadják, elfogadják, megélik Jézus önfelál-
dozását, ott remény és jövô jelenik meg, még-
pedig az örök élet reménye és jövôje.

A LÁTOMÁS JELENTÉSE MA

A látomás tehát beteljesült akkor, amikor a
nép hazatérhetett és újra épült a templom,
valamint Pünkösd ünnepén is, amikor a
tanítványok a Szentlélekkel betöltve elkezd-
ték az evangélium hirdetését. Így hát nézzük
meg, hogy mi az üzenete a látomásnak itt és
most! 2022-ben is beteljesülhet ez a prófécia?
Be kell teljesülnie? És ha igen, akkor hogyan
jelenik meg ma? 

Nem kell nagyon magyaráznom azt hiszem
a párhuzamokat. Ahogyan a nép fogságban
volt, mi is fogságban vagyunk. Csak mi a bûn
fogságában, a bûn erejének láncaival küzdünk,
a bûn hívogató, könnyebb utat ígérô rab-
ságában vagyunk minden nap. Tudjuk jól
sajnos, hiába küzdenénk minden erônkkel,
egyedül, önmagunk nem tudjuk megváltani
magunkat az elkövetett és a jövôbeni bûneink
súlyától. Ilyen tekintetben, amíg nem találkoz-
tunk Krisztussal, felszabadító, megszabadító,
megtisztító erejével és szeretetével, addig
ebben a fogságban élünk. A bûnös élet pedig
kopár, üres, élettelen, mint a sivatag. A bûnös
életben nincs élet, a bûnös életben nincs
szeretet, a bûnös életben nincs áldás, a bûnös
életben Jézus nélkül csak egy dolog van: az
örök kárhozat. Pont emiatt a Jézus nélküli élet
jövô nélküli élet, reménytelen élet. Jézus
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nélkül az életünk nem külömb, mint a fogság-
ban lévô zsidó nép élete, ahogyan a bezárkózó
tanítványok életénél sem külömb. 

De milyen isteni kegyelem, hogy az
evangélium szól, minden nap hirdetve van a
világban, s így minket is megérintett már vagy
épp azon az úton járunk, hogy megérintsen!
Mert Isten kegyelme az, hogy Ezékiel látomása
Pünkösd óta mindennap beteljesül folyam-
atosan a világban. Így itt és most, ma is éppen
beteljesül! Beteljesül akkor, amikor a Szent-
lélek munkálkodik. Mert bizony a Szentlélek
az, aki a kopár, halott, jövô nélküli életeket újjá
tudja szülni. Sôt, csak a Szentlélek az, aki ezt
meg tudja adni! A Szentlélek az a patak, ami
folyik szerte a világban, a pusztaságban, a bû-
nök között, s ahova csak elér, ott újjá szül min-
dent, ott változást hoz, ott életeket, közös-
ségeket formál át! Csak a Szentlélek az, aki
bûnös életünkbôl gyümölcstermô, mások
számára is hasznos, orvosságot rejtô életet tud
adni! A Szentlélek, amikor csak munkálkodik,
és emberi életeket tölt be, pont olyan, mint a
látomásban a patak: átformál, újjá szül, halálból
életet teremt! 

Csak a Szentlélek tudja számunkra megvi-
lágosítani Jézus kegyelmét, Jézus érdemét,
Jézus halálának és feltámadásának üzenetét!
Csak a Szentlélek tudja elénk adni Jézust,
csak a Szentlélek tud rámutatni a bûnbocsá-
nat lehetôségére, és csak a Szentlélek az, akin
keresztül hittel el tudjuk fogadni azt az
Istentôl! Hiába Krisztus váltsága, hiába van
hirdetve az evangélium emberi erôvel, ha
maga a Szentlélek nem jár szerte a világban, s
nem adja az erejét, kegyelmét, szeretetét, újjá
szülô munkáját! 

A Szentlélek a patak, ami életet adhat
nekünk. Egyedül a Szentlélek az, aki Jézushoz
tud vinni, aki hitet ébreszt bennünk, aki bûn-
bánatra indít, aki megtérésre hív, aki átformál,
aki Istenhez vezet. S pont emiatt a Szentlélek
az, aki célt, jövôt és reményt ad nekünk. Jézus
felment a mennybe, mi már színrôl színre
nem láthatjuk. De Isten csodálatos kegyelme,
hogy nem hagyott minket egyedül, nem bízta
a véletlenre azt, hogy mi találkozunk-e

Jézussal vagy sem. Elküldte a Szentlelket,
hogy velünk legyen, minden nap, minden
percében. Hogy a Szentlélek vezessen, adjon
új életet, formáljon, s adja nekünk, a gyümöl-
csöt termô, hasznos életek lehetôségét, s
minden felett ô az, aki minket minden nap
biztosít, hogy bár a bûn fogságában élünk,
van remény, van jövô, mert van örök élet az
Istenben bízók számára! Amíg ennek a patak-
nak a partján állunk, sôt, amíg ebben a patak-
ban úszunk, mert a legmélyére megyünk,
mert nem csak felületesen találkozunk vele,
hanem minden nap megmártózunk benne,
addig életünknek mindig lesz jövôje, addig a
Szentlélek mindig áldással, hittel, gyümölcs-
csel, lelki gazdagsággal és mindenekfelett
örök élettel fog megajándékozni bennünket!

Kedves Testvérek! Pünkösd sokkal na-
gyobb ünnep mint sokszor gondoljuk, és az
üdvtörténet szempontjából kihagyhatatlan.
Amíg csak húsvétig megyünk, nincs jövônk.
Mert kell a Szentlélek munkája ahhoz, hogy
igazán be tudjuk fogadni azt, amit az Isten
tett, tesz értünk minden nap. A Szentlélek
kitöltetése nem egyszeri dolog, hanem min-
den napos esemény! Ha odafigyelünk, ha
Istenre figyelünk, ha kérjük Istentôl, meg-
kapjuk miden nap a Szentlelket, hogy betölt-
sön bennünket, mint a tanítványokat, így
életünk a patak partján álló, élô, folyton
gyümölcsöt termô élet legyen, amiben tény-
leg ott van az élet, hiszen az örök élet re-
ményét hirdeti nap mint nap. Van tehát Pün-
kösd ünnepének mély üzenete, ami legalább
olyan mély, mint a többi ünnepé. A Szentlélek
nélkül ugyanis nem találhatunk rá Jézusra,
nélküle nem ébred hit bennünk, nélküle nem
térünk meg, nélküle nem ismerjük meg az
Atyát, nélküle nem éljük meg az örök élet
reményének felszabadító erejét! Az Isten min-
den nap jelen van, Szentlelke minden nap
munkálkodik, s mint a patak, újat teremt. Egy
kérdés maradt csak: Hagyod-e hogy ez a
patak betöltsön, megtisztítson, újjá szüljön? 

Vágner-Varga Fanni
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Mózes elsô könyve 3,14-21:
„Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és min-

den vadállat között: hasadon járj, és port egyél egész életedben! Ellenségeskedést támasztok
közted és az asszony között, a te utódod és az ô utódja között: ô a fejedet tapossa, te pedig a

sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fáj-
dalommal szülöd gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ô pedig uralkodni fog rajtad. Az

embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyrôl
megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belôle egész
életedben! Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mezô növényét egyed! Arcod verejtékével

egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél! Bizony por vagy, és vissza fogsz
térni a porba! Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ô lett az anyja minden élônek. Az

Úristen pedig bôrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette ôket.“

Pál második levele a korinthusiakhoz 5,19:
„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította

nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.“

„BÉKESSÉG ISTENTÔL”

Elhangott 2022. május 1-én a Magvetô Házában az anyák napi istentiszteleten.
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„Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnö-
köket, hogy május elsô vasárnapján tar-
tandó gyönyörû ünnepet, szeretettel alakít-
sák ki növendékeik lelkében, amelynek
pedagógiai, jellemképzô ereje messze túlha-
ladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés
erkölcsnemesítô munkájába kapcsolódik.“ –
olvasható a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
1925. évi nyilatkozatában, melynek nyomán
megtartották hazánkban az elsô „anyák napi“
ünnepséget. Az édesanyák önzetlen áldozata
és szeretete az emberiség fejlôdésének meg-
határozó része, és ezért mai is igaz a megál-
lapítás: az anyák napja „…túlhaladja egy-egy
család körét és a nemzetnevelés erkölcs-
nemesítô munkájába kapcsolódik…“ bele. 

A mai vasárnap azonban nemcsak az édes-
anyákra emlékezünk. A MUNKA ÜNNEPE is
ma van, amely az emberiség egy másik
meghatározó tényezôjét állítja a középpontba.
Látszólag egymástól két teljesen független
ünnepnap, amely ebben az évben éppen egy
napra esik. De vajon felfedezhetô-e a naptári
egybeesésnél mélyebb kapcsolat a kettô
között? – Határozott „igen“ lehet a válaszunk. 

Az édesanyák ugyanis nem egy esetben pél-
daértékû munkát végeznek a társadalom éle-
tében. Nem arról van itt szó, hogy a munkahe-
lyen esetleg kimagaslóan teljesítenek, hanem
arról, hogy a munka után, amikor hazaérnek
nem állnak meg. A pihenô és szabadidejük
jelentôs részét éveken keresztül gyermekeik
gondozására, a háztartás vezetésére fordítják.
Az ilyen mérvû áldozatvállalás igen is alka-
lmassá teszi az édesanyákat arra, hogy a
munka ünnepén kiemelten gondoljunk rájuk.
Nemcsak köszöntjük ezen a mai napon az
édesanyákat, hanem meg is köszönjük nekik
áldozatos szeretetüket, amellyel felneveltek
bennünket és felnevelték gyermekeinket!

Mindezek mellett a mai kettôs ünnepnap
egy másik összefüggésre is rámutat, még-
pedig egy biblikus összefüggésre, amelyrôl az
életünk alapvetésénél, a több ezer évvel
ezelôtt megfogalmazódott teremtéstörténet-
ben olvashatunk. A bûneset után kimondott
isteni ítéletben egyszerre jelenik meg az
anyaság és a munka, amelyek a büntetés
eszközeivé válnak.

A mai kettôs ünnepnap és az ige üzenete
nemcsak emberi életünk két alapvetô és
meghatározó tényezôjét állítja elénk, nemcsak
arra irányítja a figyelmünket, hogy az ezekkel
járó fájdalom, fáradság és szenvedés a
bûneink következménye, hanem egyúttal
bizonyságot tesz Isten végtelen szeretetérôl,
amellyel lehetôvé teszi, hogy a munkában, a
gyermekvállalás kihívásaiban ne csak a rosz-
szat éljük meg, hanem az Úr felszabadtó áldá-
sait is.

A teremtéstörténet lélekemelô leírása éles
fordulatot vesz, miután az elsô emberpár
megszegve Isten parancsát, szakított a tiltott
fáról. Engedetlenségük nem marad következ-
mények nélkül, így olvasunk Isten ítéletérôl:
az „asszonynak ezt mondta: Igen meg-
növelem terhességed fájdalmát, fájdalom-
mal szülöd gyermeked. (…) Az embernek
pedig ezt mondta: …legyen a föld átkozott
miattad, fáradsággal élj belôle egész életed-
ben! …Arcod verej-tékével egyed a kenyeret,
míg visszatérsz a földbe…“ – Az emberi életet
alapjaiban meghatározó két tényezô jelenik
meg Isten ítéletében. A „szaporodjatok és
sokasodjatok“ isteni parancs fájdalmak for-
rásává lett a nô számára. A „mûveljétek és gon-
dozzátok az Éden-kertet“ küldetés pedig
kilátástalan küzdelemmé a férfi számára. 

A többezer évvel ezelôtt megfogalmazódott
isteni kijelentés és emberi tapasztalat a modern
ember számára sem ismeretlen. A munka egy
életen át tartó fáradsága és küzdelme mindan-
nyiunk számára tapasztalati valóság. Bár az
ember megpróbál mindent megtenni, hogy
könnyítsen az életén, egyszerûsítse a munkáját,
de minden technikai újítás és leleményes
megoldás ellenére sem változik ez a tény. 

A saját életünkbôl tudunk példát hozni
erre: az elmúlt években tapasztalt gazdasági
növekedés, családtámogatási és otthonterem-
tési rendszer soha nem látott megerôsödést
hozott a családoknak és a munkavállalóknak.
Már-már azt gondolhattuk, hogy végre köny-
nyebb lesz az élet, de akkor jött a Covid, majd
pedig az orosz-ukrán háború és a nyomában
járó élelmiszerár- és energiaválság. 

Teljesen mindegy, milyen fokon áll az
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emberi civilizáció és milyen újításokkal pró-
báljuk könnyebbé tenni a munkát vagy a csalá-
dok életét, az ember nem változik. A bûn
továbbra is jelen van az életünkben, ezért
átkozott a föld miattunk, fáradsággal élünk
belôle és arcunk verejtékével esszük ke-
nyerünket, amíg vissza nem térünk a földbe.

A munkával kapcsolatos nehézségeket
nagyjából mindannyian érezzük ám, az Éva
felett kimondott isteni ítéletet részletesebb
magyarázatra szorul. „Igen megnövelem ter-
hességed fájdalmát, fájdalommal szülöd
gyermeked“ – halljuk az ige üzenetét. Mi, férfi-
ak el sem tudjuk képzelni, milyen fájdalmat
élnek át a nôk egy-egy szülés során. állítólag
olyan nagy, mintha egyszerre 20 csontja törne
el az embernek. Nyilván egyénenként vál-
tozhat, viszont a lényegen nem változtat: a
szülés, a családalapítás, a „szaporodjatok és
sokasodjatok“ isteni parancs a büntetés
eszköze lett, és fájdalommal jár.

Mielôtt tovább mennénk, érdemes itt egy
rövid kitérôt tenni, ugyanis felvetôdhet ben-
nünk a kérdés: vajon nem aránytalan-e a férfi
és a nô büntetése egymáshoz képest? 

Míg a szülés fájdalmát a férfi nem éli át,
addig a munka fáradságát a nô is megtapasz-
talja, így számára kettôs büntetés van. – Sokáig
úgy gondolták, mivel Éva esett bûnbe elôször,
ezért fogalmaz így az ige: a nô a fô bûnös, így
dupla büntetés jár neki. 

A mindennapi élet tapasztalata azonban
megláttatja velünk, Isten ítélete nem csupán a
szülés eseményére vonatkozik. Amikor azt
mondja az Úr: „megnövelem terhességed fáj-
dalmát, fájdalommal szülöd gyermeked“,
akkor ebben benne van a gyermekszülés min-
den következménye is. Nemcsak megszülni
kell a gyermeket, hanem fel is kell nevelni.
Vigyázni kell rá, ha beteg, meg kell gyógyítani.
Tudást, ismeretet, tapasztalatot kell átadni,
hogy önálló és felelôsségteljes döntésekre
kész felnôtté váljon. És ebben a folyamatban
már nemcsak az anya fájdalma, aggódása,
féltése van jelen, hanem az édesapáé is. Így
válik a „szerelem gyümölcse“ – a gyermek – a
fájdalom forrásává az Istentôl eltávolodott
bûnös ember számára.

Az ige eddig arról szólt, hogy az életünk két
meghatározó tényezôje – a szülés és a munka
-, hogyan vált az isteni ítélet eszközévé.
Mindezek után jogos a kérdés: hogyan történ-
het meg az, hogy fiatal párok vágynak a gyer-
mekáldásra és a munka nemcsak fáradságot
jelent számunkra, hanem örömöt és felsza-
badító kiteljesedést? – Mindez egyedül Isten
végtelen kegyelmének köszönhetô, ami már
az alapigénkben, az isteni ítéletben is felismer-
hetô. Lehet, hogy a büntetés miatt fájdalom-
mal szüli meg gyermekét az anya, DE mégis-
csak szülhet. Folytatódhat az élet és milliónyi
örömforrásává válik a gyerek. Lehet, hogy
arcunk verejtékével mûvelhetjük a földet és
ehetjük kenyerünket, de mégiscsak ehetjük a
kenyeret. Van miért dolgozni, és van értelme a
küzdésnek, mert siker koronázhatja azt. 

Jól látszik, hogy Isten még a büntetésben is
kegyelmes Úr maradt és döntései az életet
szolgálják, mégpedig a megváltáson alapuló új
életet. Ez az örömhír, ami a teremtéstörténet-
ben még csak a sorok között bújik meg, de az
ószövetségi prófétáknál már ígéretként meg-
fogalmazódik, az Jézus Krisztusban beteljese-
dett. Pál apostol így tesz errôl bizonyságot a
korinthusi második levélben: „Isten Krisz-
tusban megbékéltette a világot önmagával,
úgyhogy nem tulajdonította nekik vét-
keiket…“

Az a fájdalom, az a lelki teher, amely a gyer-
mekszületéssel és a gyermekvállalással jár, a
hívô ember számára feloldódik Jézus Krisztus
által. Már nem egyedül hordozzuk a szinte
elhordozhatatlan szülôi felelôsséget, mert
velünk van megváltó Urunk, aki Lelke által
támogat, segít, vezet ezen az úton. 

Lukács evangéliumába olvasunk a naini öz-
vegyasszony történetérôl (Lk 7,11-17), aki a
férje után az egyszem fiát is elveszítette. A „fáj-
dalommal szülöd gyermeked“ isteni ítélet
számára a legfájdalmasabb valóság lett. Olvas-
suk az evangéliumban, hogy éppen a te-
metôbe vitték ki a fiú holttestét, amikor Jézus
velük szembe jött. Nem kérdezett semmit az
asszonytól, csak annyit mondott: „Ne sírj!“, és
megérintette a halott fiút, aki életre kelt. „Ne
sírj!“ – mondja Jézus, és ebben a két szóban
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benne van, hogy Isten végtelen szeretetével
már eltörölte a büntetést. Krisztus által az
elhordozhatatlan fájdalom már elhordoz-
hatóvá válik.

A munkával kapcsolatban is találunk evan-
géliumi példát, gondoljatok csak a csodálatos
halfogás történetére. Péter és társai egész éjjel
kint voltak a vízen, de nem fogtak semmit.
Jézus beszállt melléjük a hajóba és csak mon-
dott ennyit Péternek: „Evezz a mélyre, és
vessétek ki hálóitokat fogásra!“. Ismerjük a
folytatást, alig bírták kivonni a hálót a partra,
olyan nagy lett a fogás. Péter, János, Jakab, a
Zebedeus fiúk, mind, aki ott volt a hajóban,
nagyon jól tudta, milyen keserves dolog hiába
fáradozni, mit jelent az arcunk verejtékével
megdolgozni a mindennapi kenyérért. De
amint Jézus beszállt melléjük és az életük
részévé lett, a munka veszôdsége egyszer csak
áldássá vált számukra. 

Mindezt megtapasztalhatjuk mi is a saját
életünkben. Ha úgy érezük, hogy a szellemi és
a fizikai képességeink határaihoz értünk, és
kilátástalan a fáradozásunk, már nem ad
örömet a munka, a hivatás. 

Amikor úgy érezzük, hogy nem vagyunk jó
szülei gyermekeinknek, mert a szeretetünk
indulatba fordul, a türelmünk véges és a saját
gondjaink foglalják el a figyelmünket, akkor
bátran forduljunk Jézushoz segítségért. Szent-
lelkével segíteni fog, mert már kibékítette
Istent velünk, már nem terhel bennünket a
büntetés súlya.

„Isten Krisztusban megbékéltette a világot
önmagával, úgyhogy nem tulajdonította
nekik vétkeiket…“

Jézusé legyen a dicsôség most és
mindörökké! Ámen.

Esztergály Elôd Gábor

„A SZERETET MINDENT ELTÛR.”
(1KOR 13,7)
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Április 19-én szegényebb lett a mûemlék.hu portál egy fáradhatatlan szerzôvel, a csömöri refor-
mátus gyülekezet a református templomok kazettakincsét gondozó, a szépségre rácsodálkozó, s azt
mindannyiunkkal megosztó gyülekezeti tagunkkal, a fiaira, unokáira büszke édesanyával és nagy-
mamával. 

Az egri tanárképzôn rajztanári diplomát szerzô Margó a szépség felfedezésére és megis-
mertetésére szövetkezett a Jóistennel. Pedagógiai vénája, páratlan mesélô- és íráskészsége, a
busszal, vonattal, gyalog megtett kilométerek a Kárpát-medence gazdag népi mûvészetének hiteles
interpretálójává tették. A csömöri református gyülekezettel akkor fonódott össze a sorsa, amikor
érdeklôdési területe a református templomok kazettakincse felé fordult. Az ô fotói alapján készültek
templomunk tetôkazettái között a csetfalvaiak, az ô tollából származik a templomunkat bemutató
kiadványunk kazetta-fejezete, valamint a kilenc kazettaegyüttest bemutató települések templo-
mainak története, és az ô gyûjtésének eredménye az utolsó útja elôtt pár nappal összeállított és
leadott kazettakincs katalógus. Bár a Covid megviselte gyülekezetünket, Margó számára lehetôvé
tette, hogy online módon közösségünk „élô“ tagjává váljon. Mély hitérôl gyakran adott tanúbi-
zonyságot a hitéleti foglalkozásokon, és posztjaival, ismeretterjesztô fotóival gazdagította
mûvészeti ismereteinket. Szerettük vitatkozó kedvét is, ami ismereteink mélyebb elsajátítására
ösztökélt bennünket. Csodáltuk lendületét, kitartását, a Miskolcról Csömörre történô gyakori utazá-
sait, a hitgyakorlás közösségi élményéért vállalt elszántságát.

Hiányzol Margó. Bár a mûemlék.hu portálba kisbetûvel írtad a neved, nekünk örökké nagybetûs
gyülekezeti testvérünk maradsz. Nyugodj békében!
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KONFIRMANDUSAINK 

BEMUTATKOZNAK

GÁLL ENIKÔ KINCSÔ vagyok. Csömörön élek
egy kertes házban a szüleimmel. Anyukám
tanár, apukám pedig informatikus. Hetedik
osztályba járok a Csömöri Mátyás Király
Általános Iskolába és belsôépítész szeretnék
lenni. Nekem a konfirmációi elôkészítô során a
legjobban a kirándulás és a közös játékok tet-
szettek a leginkább, mert itt ismerhettük meg
egymást a legjobban.

VÁRKONYI ANNA SÁRA vagyok, 13 éves.
Szüleimmel és a testvéremmel Csömörön élek.
Szabadidômben aktívan sportolok, lovagolni
járok és karatézni tanulok. A Sylvester János
Református Gimnázium 7. osz-tályos tanulója
vagyok; ebben az iskolában szeretném elsajátí-
tani azokat az értékeket, amelyek felkészí-tenek
az életre. Családom aktív tagja a csömöri refor-
mátus gyülekezetnek, velük együtt én is részt
ve-szek a közösségi programokban; meghatározó
élményem, amikor kisebb koromban részt vehet-
tem templomunk alapkövének letételében.

A pályaválasztás még távoli számomra, de azt
már tudom, hogy szeretném minél jobban megismerni a világot és segíteni az embereken, ezért a
késôbbiekben ilyen irányban szeretnék továbbtanulni. A konfirmáció elôkészítés során nagyon jó
volt együtt tölteni a tartalmas, gyakran játékos órákat, ame-lyek számomra segítséget nyújtottak a
lelki életre való felkészülésben is. Hálás vagyok a sorsnak azért, hogy erre itt Csömörön olyan kiváló
tanítótól kaphattam útmutatást és példát, aki szívén viseli a fiatalok elômenetelét. A közös prog-
ramok során megtapasztaltam, hogy a közösségben gyakorolt hittel, és az együtt töltött alkal-
makkal erôsödik a kötelék a tagok között; így sikerül a mi korosztályunkat is bevonni a gyülekezet
életébe. Nagyon várom a nyári táborozási lehetôséget is, amely egy újabb lehetôség lesz a közös
lelki épülésre, és sok vidámságra, remélem.
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JANA ORSOLYA vagyok. 2008.
október 24. születtem Kárpát-
alján Nagyszölôsi Járásban. Kár-
pátalján Óvodába majd Iskolába
jártam 7-dik osztályig. Most Ma-
gyarországon folytatom tovább a
7-dik osztályt a Damjanich János
általános iskolában. A közeljövô-
ben, hogy mi is szeretnék lenni,
még pontosan nem tudom, érde-
kel a Kozmetika világa, amit sze-
retnék, a jövôben bejutni egy jó
iskolába továbbtanulni.

HORVÁTH ZSOMBOR GERGÔ vagyok, a Sylves-
ter János Református Gimnázium 7. osztályába
járok.Csömörön lakunk szüleimmel és bátyám-
mal.Itt kézilabdázom. Mérnök vagy informatikus
szeretnék lenni.A konfármációi felkészítôn sok
barátra leltem, és hétrôl-hétre egyre jobban
összekovácsolódtunk.Mindig szívesen hallgat-
tuk Elôd Bácsi óráit.Mindig szeretettel fogok
visszagondolni ezekre az együtt töltött szere-
tetteljes órákra.

LAMPA VIVIEN vagyok, 17 éves diáklány. Egy
Budapesti középiskolában 10.osztályos vagyok.
Fodrásznak tanulok, és a jövôben ezt a szakmát
szeretném tovább vinni és fejleszteni. A konfir-
mációi felkészítésen a legjobban az tetszett,
hogy sok új dolgot tanulhattam, és ez hitemet
megerôsítette.
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Konfirmandusaink 2021/2022-ben

SOEDER ERIKNEK hívnak és 2008. július 18.
napján születtem Kistarcsán. Egy 4 fôs család-
ban élek Csömörön, szüleimmel és 3 évvel
idôsebb nôvéremmel. Az Egressy Gábor Két
Tanítási nyelvû szakgimnáziumban, sport-
tagozaton folytatom tanulmányaimat szeptem-
bertôl, mert a késôbbiekben edzô szeretnék
lenni a kedvenc sportágaim egyikében (pl.: kézi-
labda, labdarúgás stb.). A konfirmációs tanul-
mányaim során azt tetszett a legjobban, hogy
Istent közelebbrôl megismerhettem.

NÉMETH KRISZTIÁN RÓBERT 14 éves Már
egészen kiskorom óta templomba járok a csalá-
dommal. A Magyar Táncmûvészeti Egyetem
gimnáziumában tanulok. Ha nagy leszek sikeres
Musical színész szeretnék lenni. A konfirmáció
felkészítés során Isten tanítása mellett, a tár-
saság és a remek hangulat tetszett a legjobban.

KONFIRMÁCIÓ FÔBB DÁTUMAI
@ Konfirmációi vizsga: 2022. május 18., szerda 1700- A presbitérium és a szülôk jelenlétében

számot adnak a felkészítô során elsajátított ismeretekrôl. 
@ Konfirmáció vasárnapja: 2022. május 29., vasárnap 1000- A sikeres konfirmációi vizsgát tett

fiatalok bemutatásra kerülnek a gyülekezet elôtt az istentisztelet keretén belül.
@ Konfirmációi fogadalomtétel: 2022. június 6., Pünkösd hétfô 1000 – A pünkösd hétfôi ünnepi

istentisztelet keretén belül Isten és a gyülekezet színe elôtt nyilvános fogadalmat tesznek hitükrôl,
valamint elsô alkalommal részesülnek az úrvacsorában. 
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Anyagyülekezetté válásunk kérelme

Nagytiszteletû Egyházmegyei Elnökség!
Nagytiszteletû Egyházmegyei Közgyûlés!

A Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség presbitériuma figyelembe véve a
gyülekezet eddigi lelki és anyagi gyarapodását úgy látja, hogy elérkezett az idô anyagyülekezetté
válni. 

Döntésének indoklása: az Északpesti Református Egyházmegye közgyûlése 2010-ben határo-
zott nt. Riskó János kistarcsai lelkipásztor kérelme alapján, hogy Kistarcsa szórványaként nyilván-
tartott csömöri református közösség önálló jogállású missziói gyülekezetté váljon. A kérelem
részét képezte, hogy Kistarcsa másik szórványa, Nagytarcsa, a csömöri missziói gyülekezet
szórványa legyen a továbbiakban. A nt. Közgyûlés által jóváhagyott kérelem 2010. szeptember 1-
vel emelkedett jogerôre. 

A csömöri közösség kérésére (nt. Nagy Gyula ny. lp. képviselte) nt. Sipos Bulcsu, az Északpesti
Református Egyházmegye akkori esperese, Esztergály Elôd Gábor egyházmegyei beosztott
lelkipásztort kérte meg a csömöri és nagytarcsai szolgálatok elvégzésére, amíg ft. Szabó István
püspök úr hivatalosan ki nem rendel egy lelkipásztort a közösség élére. Ez 2010. december 1-vel
valósult meg, amikor is Esztergály Elôd Gábort missziói lelkészként rendelte ki a csömör-nagytar-
csai közösségek pásztorolására. 

2010. szeptemberében a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség választói név-
jegyzékben 106 fô szerepelt, évi egyházfenntartói járuléka és perselypénze együtt kb. 600.000,-
Ft körül mozgott, valamint leendô temploma javára 5 millió forint megtakarítással is rendelkezett.

Isten kegyelmébôl az elmúlt 12 évben gyülekezeti közösségünk mind hitében, mind anyagi
javaiban megerôsödött. 2016-ra már közel 50 millió forint megtakarítással rendelkezett, amellyel
megkezdôdhetett az otthonteremtés folyamata. 

A tervezést követôen 2016 ôszén a gyülekezet saját erejébôl hozzáfogott a kivitelezéshez. A
2017. januárjában kapott kormányzati támogatásnak és a jelentôs egyházkerületi/egyházmegyei
támogatásnak köszönhetôen 2020. márciusára befejezôdhetett az otthonteremtés (2018: I. ütem,
2020: II. ütem). A gyülekezet áldozatkészsége és kitartása példaértékû, amiért Istenek legyen
hála!

Az otthonteremtés lezárása egyszerre hozott örömöt és keserûséget: a világjárvány berob-
banása miatt a birtokba vétel csúszott, de ez nem törte meg a közösség hitét és Istenbe vetett
bizalmát. Bár a 2020-as korlátozások miatt a korábbi években tapasztalt aktivitás és istentiszteleti
jelenlét csökkent, ez sem a perselypénzben, sem az egyházfenntartói járulék megfizetésében nem
volt érezhetô. Olyannyira nem, hogy 2021-ben a gyülekezet saját bevétele átlépte a 12 milliós
összeghatárt, így a templomépítéskor megfogalmazódott anyagyülekezetté válás célja elérhetôvé
vált. 

A Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség presbitériuma a 2022. január 25.
ülésén a 13/2022. számú határozatában rögzítette: kérvényezzük a nt. Északpesti Református
Egyházmegye Közgyûlésénél gyülekezetünk státuszának misszióiból anyagyülekezetté változ-
tatását.

Mindezek alapján tisztelettel kérjük a nt. egyházmegye elnökségét és a Közgyûlés alkotó tagjá-
nak presbitériumunk határozatának befogadását és annak támogató jóváhagyását. Javasoljuk
gyülekezetünk megnevezését a következô szerint módosítani: 

CSÖMÖRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG.

Isten áldását kérjük az Egyházmegye vezetésének szolgálatára és a Közgyûlés valamennyi tajá-
nak életére!

Csömör, 2022. május 17.

Deák Ferencz sk. gondnok Esztergály Elôd Gábor sk. lelkipásztor
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2022. mácius – 2022. május

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Török Tétény Tamás (Budapest, 2017.06.12.) Keresztségben részesült: 2022. április 10.
Szappanos Áron (Budapest, 2021.07.21.) Keresztségben részesült: 2022. május 01.
Tokaji Zente Vajk (Kistarcsa, 2021.07.03.) Keresztségben részesült: 2022. május 15.
Hanula-Kiss Hanni (Budapest, 2019.08.15.) Keresztségben részesült: 2022. május 22.
Tóth Sára (Budapest, 2010.12.06.) Keresztségben részesült: 2022. május 29.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

Orbán Márta Emese és Boldizsár Botond. Házasságkötésük napja: 2022. április 30.

HALOTTAINK:
Czibulka Margit (Csömör, 1935.05.14. – Csömör, 2022.03.06.)
Boros Józsefné sz. dr. Tor Magdolna (Mezôtúr, 1934.04.13. – Csömör, 2022.03.23.)
Halmai Lászlóné sz. Fehér Margit (Rákosszentmihály, 1947.01.17. – Miskolc, 2022.04.19.)
Varga Zoltán (Tiszaföldvár, 1955.08.14. – Csömör, 2022.05.12.)
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Hírek

IMPRESSZUM

A Magvetô – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti 
lapja. Megjelenik 250 példányban, A4-es méretben negyedévente. Felelôs kiadó, 

valamint az újságot szerkeszti és tördeli: Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor. 
Korrektor: Pintér Édua presbiter.

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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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.MAGVETOHAZA.HU

YOUTUBE csatornánk:

„CSÖMÖRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG“
FACEBOOK oldalunk:

„CSÖMÖRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG“

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
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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 mûködnek.

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 keresz-
tyén 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 hagyományai 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, ame-
lyet 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 kiadásaink
finanszírozásának legfôbb forrása. A korábbi években gyülekezetünk nagy része döntôen 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 egy-

házfenntartói járulékot havi rendszerességgel fizessük be.

A járulékot minden 18. életévét betöltött református családtag után fizetjük. Mértéke anya-

gi lehetôségeink függvényében változhat, kötelezô összeg nincs meghatározva.

Presbitériumunk tájékoztatásul minden évben meghatároz egy iránymutató összeget, ame-
lynek alapja gyülekezetünk éves költségvetésének egy fôre esô mértéke. A 2022. évben az egy-

házfenntartói járulék havi javasolt összege: 2.000,– Ft/hó/fô. Ezzel a személyes áldozatvál-
lalással 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 bizonyságot tesznek

Isten iránti hálájukról és belé vetett bizalmukról! Ugyanakkor köszönjük, hogy támogatandó-

nak találják gyülekezetünk krisztusi küldetését! 

Áldás, békesség!

2022 pünkösd.qxd  2022. 05. 31.  22:29  Page 20



21

2022 pünkösd.qxd  2022. 05. 31.  22:29  Page 21



22

2022 pünkösd.qxd  2022. 05. 31.  22:29  Page 22



23

2022 pünkösd.qxd  2022. 05. 31.  22:29  Page 23



2022 pünkösd.qxd  2022. 05. 31.  22:29  Page 24


