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Ô S Z

VIZSGÁLJÁTOK 
MEG A LELKEKET

„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a
lelkeket, hogy Istentôl valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az
Isten Lelkét errôl ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus
testben jött el, az Istentôl van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem
Istentôl van. Ez az antikrisztus lelke, amelyrôl hallottátok, hogy eljön, most
pedig már a világban van. Ti Istentôl valók vagytok, gyermekeim, és
legyôztétek ôket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világ-
ban van. ôk a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk
hallgat. Mi Istentôl valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki
nem Istentôl van, az nem hallgat ránk. Errôl ismerjük meg az igazság lelkét
és a tévelygés lelkét.“ (1 Jn 4,1-6)
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2022. október 1-november 28. között
országos népszámlálást tartanak hazánk-
ban. Nagy jelentôsége van a 10 évente tar-
tandó adatgyûjtésnek, hiszen ezek alap-
ján tudnak felelôs döntéseket hozni az
ország, a települések vagy akár az egy-
házak vezetôi. Igen, egyházunk szem-
pontjából is meghatározó ez az esemény.
Az itt kapott adatok a református egyház
társadalmi elismertségét, az ország sorsá-
ról hozott döntésekben megjelenô súlyát
mutatja majd. 

A 2001-es és a 2011-es eredmények
tanulsága szerint, többen vallják magukat
reformátusnak, mint ahányan ténylege-
sen a gyülekezeteink tagjai. Vannak, akik
úgy vallják magukat reformátusnak, hogy
közben nem járnak templomba, nem
gyakorolják a hitüket, de valamiért kötôd-
nek hozzánk és szimpatizálnak velünk. Ez
pedig elôre figyelmeztet bennünket, hogy
akár növekszik, akár csökken a reformátu-
sok száma a mostani népszámlálás alap-
ján, ne vonjunk le belôle messzemenô
következtetéseket. 

Isten népe számára ugyanis nagyobb
jelentôsége van a minôségi mutatóknak,
mint a mennyiséginek, még akkor is, ha
például heti rendszerességgel írjuk össze,
mennyien voltak a vasárnapi istentisz-
teleten.  Gondoljunk csak Gedeonra, aki
Isten segítségével 300 emberével gyôzte
le a túlerôben lévô Mindján táborát (Bír
7), vagy a fiatal Dávidra, aki Istenben bíz-
va egyedül gyôzte le a hatalmas erejû Gó-
liátot. Esetükben sem a mennyiség, ha-
nem a „minôség“ hozott eredményt. Azért
sem mellékes a minôség kérdése, azaz,
hogy mennyire vagyunk elkötelezettek a
Szentháromság Isten iránt, mennyire
vesszük komolyan a Szentírás tanítását,
hitvallásaink alapigazságait, mert – aho-
gyan Jézus mondja – „nem tudjátok, hogy
melyik órában jön el a ti Uratok!“ (Mt
24,42), nem tudjuk, mikor kell számot
adnunk életünkrôl Isten elôtt.

„Vizsgáljátok meg a lelkeket...“ – olvas-
suk a borítón idézett bibliai felhívást. Úgy
tûnik, az egyházi kereteket nélkülözô
krisztusi közösségek hitének minôségi
vizsgálata (önvizsgálata) már kétezer év-
vel ezelôtt is fontos volt. A Kísértô hamis
próféták és tévtanítók által próbálta fél-
revezetni már akkor a választott népet,
hogy éket verjen Isten és megváltottjai
közé. Ma sem pihen a Sátán. Fondorlatos
terveivel, megtévesztô csapdáival, csábító
és igaznak tûnô szavaival ma is rombol.

Ahhoz, hogy idejében felismerjük csap-
dáit, hitünk minôségét újra és újra elle-
nôrizni kell és ahol szükséges javítani
annak állapotán. A mostani népszámlálás
alkalmat ad erre az önvizsgálatra és a
szükséges megújulásra, és így a kérdôív
14. kérdésére („Mi a vallása, felekeze-
te?“) adott válaszunk már nemcsak egy
számadat lesz, hanem hitvallás Isten dic-
sôségére. 

Az elôttünk álló ôszi idôszak gyüleke-
zeti alkalmai számos lehetôséget nyúj-
tanak, hogy testvéri közösségben elmé-
lyüljünk hitünkben és szolgálatunkkal
bizonyság tegyünk Isten iránti elkötelezô-
désünkrôl. Október 22-én templomunk
ad otthon a VerShaker irodalmi estnek.
Nemes Nagy Ágnes születésének 100. év-
fordulója alkalmából a költô „Istenrôl“ cí-
mû versérôl beszélget az est házigazdája,
Zoltán Áron Junior Prima díjas színmû-
vész, Igó Éva Jászai Mari-díjas, Érdemes-
és kiváló mûvésszel. 

Novemberben gyülekezetünk ismét
történelmet ír: Isten kegyelmébôl 2022.
július 1-tôl már nem „missziói“, hanem
anyagyülekezetként mûködik közössé-
günk, melynek egyik következménye,
hogy sor kerülhet az elsô lelkészbeik-
tatásra. Az alkalom kiemelt jellegét jelzi,
hogy az egyházi elöljárók mellett a lel-
készi kar is osztozik jelenlétével örö-
münkben. Ahhoz, hogy ez az esemény
szép rendben, Isten dicsôségére valósul-
jon meg, összefogásra van szükség. Segí-
tôket és szolgálókat várunk gyülekeze-
tünk tagjai közül úgy az elôkészítô mun-
kálatokhoz, mint a lebonyolításhoz, je-
lentkezni Deák Ferencz gondnoknál lehet
(deakferencz@gmail.com, +36/20-320-
2936). November hónap másik kiemelt
eseménye a „karácsonyi adománygyûj-
tés“, melyre november 6-28. között kerül
sor. Ahogyan a korábbi években tettük,
idén is a kárpátaljai családok megsegí-
tésére gyûjtünk, hiszen nem, hogy javult
volna helyzetük, hanem még nehezebb
lett. Jézus szava bátorít: „Adjatok, és
adatik nektek: jó, megnyomott, megrá-
zott, megtetézett mértékkel adnak öle-
tekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek,
olyan mértékkel mérnek viszonzásul
nektek.“ (Lk 6,38)

December hónapban már karácsony
ünnepére készülve szervezzük meg az
adventi koszorúkészítést (november 26.),
valamint a dekorszappan-készítést (dec.
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9), melyek nagyszerû lehetôséget nyújta-
nak, hogy rászoruló, beteg vagy magányos
gyülekezeti tagjainkat megajándékozzuk.
December 11-én vendégeink lesznek a
Károli Gáspár Református Egyetem Hittu-
dományi Karának, röviden a budapesti
teológia, diákjai (leendô lelkipásztorok),
akik az istentiszteletünkön tesznek bi-
zonyságot az Úr iránti elkötelezôdésük-
rôl. December 17-én karácsonyi matiné-
koncerttel készülünk, melynek házigazdá-
ja Simon Izabella mûvésznô lesz.

Legyen szó irodalmi- vagy zenei estrôl,
ajándékkészítésrôl vagy kirándulásról,
mindegyikben megtalálhatjuk a lehetôsé-
get arra, hogy hitünket erôsítsük, elmé-
lyítsük és ezzel Isten egyházának, a válasz-
tott népnek hiteles és elkötelezett kép-
viselôi legyünk ebben a világban. 

Jézus szavával zárom bevezetô sora-
imat: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok
az emberek elôtt, hogy lássák jó csele-
kedeteiteket, és dicsôítsék a ti mennyei
Atyátokat.“ (Mt 5,16) 

E.E.G.

Isten iránti hálával és örömmel adunk
hírt, hogy 2022. október 4-én 9:45-kor
megszületett Vágner-Varga Fanni
második gyermeke, Domonkos Gyula. 
A baba és a kismama is jól vannak.
A család ezzel a képpel köszöni
gyülekezetünk tagjainak 
imatámogatását.

GYÜLEKEZETÜNK STÁTUSZA MEGVÁLTOZOTT

A csömöri református közösség 2010. szeptember 1-tôl szórványból önálló igaz-
gatású missziói gyülekezetté vált Csömör-Nagytarcsai Református Missziói

Egyházközség néven. Az elmúlt 12 év nôvekedése Isten kegyelmébôl lehetôvé
tette, hogy idén szintet lépve, lelkészválasztó joggal bíró anyagyülekezetté

válljunk. 2022. július 1-tôl anyagyülekezetünk új, hivatalos neve:

CSÖMÖRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG.
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Szeptember 1-én gyermekeink és unokáink
ismét elfoglalhatták helyüket az iskolapadban,
hogy megszerezzék azt a tudást, amely segít-
ségükre lesz majd az életben. Fontos az isko-
la, fontos a tanulás, ezt minden felnôtt tudja,
de gyerekfejjel még nem biztos, hogy ezt átlát-
juk. Bevallom ôszintén, általános iskolában

rossz tanuló voltam, és sok idôbe telt, mire
felfogtam jelentôségét az iskolai oktatásnak és
a tanulás jelentôségének.

Emlékszem, hetedikes korom környékén, a
'80-as évek vége felé édesanyám beíratott
német nyelvórákra. Akkor még az orosz volt a
kötelezô nyelv, ezért az órák iskola idô után,

„Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy
prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti
meg ôt senki, mert a Lélek által szól titkokat. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel
épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet
építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálná-

tok; mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza,
hogy a gyülekezet is épüljön belôle. Ha pedig, testvéreim, elmegyek hozzátok, és nyelveken

szólok, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok egyúttal kinyilatkoztatásban vagy
ismeretben, prófétálásban vagy tanításban? Az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, ha
nem adnak különbözô hangokat, hogyan ismerjük fel, amit a fuvolán vagy a lanton játszanak?
Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni? Így van veletek is, amikor
nyelveken szóltok: ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, amit beszéltek? Csak a

levegôbe fogtok beszélni. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értel-
metlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélônek idegen maradok, és a beszélô is ide-
gen lesz nekem. Ezért ti is, mivel buzgón kéritek a lelki ajándékokat, arra igyekezzetek, hogy

ez a gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja.“ (1Kor 14,1-12)

MAJD
CSAK

RAGAD
RÁNK

VALAMI?
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délután voltak. Semmi kedvem nem volt az
egészhez, inkább a barátaimmal töltöttem vol-
na az idôt, de mivel fizetni kellett a nyelv-
órákért, muszáj volt elmennem. Nem nagyon
tanultam az órákra, a tesztjeim sem sikerültek
valami fényesen, és többször próbáltam ráven-
ni édesanyámat, hogy inkább írasson ki a
nyelviskolából, mert nem megy ez nekem.
Édesanyám mindig azzal vigasztalt: „Tarts ki
fiam! Ha nincs is hozzá kedved, csak legyél
ott, majd ragad rád valami, és elôbb-utóbb
megtanulsz németül“. – Hát nem sok minden
ragadt rám ezeken az órákon, és végül nem
tanultam meg németül. 

Korunk társadalmában a tanulás és az okta-
tás meghatározó és fontos része a minden-
napoknak. A hatályos magyar jogszabályok ér-
telmében 16 éves koráig az ember tanköteles.
Persze sokan tovább tanulnak középiskolában
vagy egyetemen vagy részt vesznek valamilyen
felnôttképzésben. Sôt, a mondás, hogy „jó
pap holtig tanul“, igazából mindenkire érvé-
nyes. Az egész életünk egy tanulási folyamat,
és talán éppen ezért van az, hogy sokszor nem
fordítunk kellô energiát a tanulásra, az ön-
képzésre és megelégszünk azzal, hogy „majd
csak ragad ránk valami“. Lehet így élni az
életet, például én is boldogan elvagyok német
nyelvtudás nélkül. Viszont az életnek van egy
olyan területe, ahol az önképzés elmulasztása
nagy kockázatot jelent. Ez pedig nem más,
mint a HITÉLET.

Krisztus tanítványának lenni egy életen át
tartó tanulási folyamat. Keresztyénnek lenni
azt is jelenti, hogy az életemet, a környeze-
temet, az egész világot a Biblia alapján vizs-
gálom és értelmezem. Ha ebben a folyamat-
ban megrekedünk, mert nem képezzük ma-
gunkat, nem fordítunk kellô energiát Isten
igazságának a megismerésére, mert megelég-
szünk a „majd csak ragad ránk valami“ a tem-
plomban elvvel, akkor az egész életünk sike-
rességét, az üdvösség beteljesedését kockáz-
tatjuk. 

A mai igén keresztül mennyei Atyánk
egyrészt az önképzés jelentôségére, az egyéni
hitéletünk megerôsítésére hívja fel a figyel-
münket. Másrészt rámutat arra, hitünk gyako-
rlása, az Istennel való kapcsolatunk elmélyí-

tése nem csak öncélú folyamat, hanem eszkö-
zei vagyunk Istennek, hogy ezzel mások javára
lehessünk. A lelki növekedésünk a közösség, a
gyülekezet, maga a keresztyénség erôsödését
és növekedését is szolgálja. 

Ahhoz, hogy jól értsük az ige hozzánk szóló
üzenetét, mindenekelôtt tisztázni kell néhány
dolgot. Elôször is azt, hogy alapigénk az isten-
tisztelettel kapcsolatban tartalmaz tanításokat.
Az Istentôl kapott egyéni kegyelmi ajándékok
helyes használatáról, gyakorlásáról szólnak az
apostol szavai. A közös hitélmény, az egymás
hite által történô növekedés, a másikért viselt
felelôsség kérdései fogalmazódnak meg. 

Másodszor a nyelveken szólás és a prófé-
tálás kérdését kell tisztáznunk, nemcsak azért,
mert több ezer évvel ezelôtti fogalmakról van
szó, hanem mert az évszázadok alatt megter-
helôdtek ezek a fogalmak. 

A nyelveken szólásról nem sok helyen olva-
sunk a Szentírásban. Az Ószövetségben kon-
krét példát nem is találunk, talán a prófétai
révületet, eksztatikus állapotot állíthatjuk vele
párhuzamba. Az Újszövetségben azonban van
már konkrét példa. 

Talán elsôre mindenkinek a pünkösdi
történet jut eszébe, amikor az apostolok eltel-
tek a Szentlélek ajándékával és „különféle
nyelveken kezdtek beszélni“ (ApCsel 2,4).
Látszólag itt is nyelveken szólásról van szó, de
ez mégis más, mint amirôl Pál apostol beszél. A
pünkösdi történetben az apostolok nyelveken
szólása azt jelentette, hogy a sokféle nemzetbôl
összegyûlt hallgatóság értette a beszédüket.
Ezzel szemben a korinthusi levélben azt olvas-
suk, hogy a révületben elhangzó a nyelveken
szólás a külsô hallgatóság számára érthetetlen –
ahogyan Pál fogalmaz: „ôrjöngésnek“ tûnik
(1Kor 14,23). Tehát az apostolok pünkösdi
beszéde nem nyelveken szólás, hanem inkább
prófétálás, de erre majd még visszatérünk.

Az Újszövetségbôl egy konkrét példát
tudunk említeni, az ApCsel 19,1-7-ben leírt
eseményeket. Pál apostol találkozik Keresz-
telô János tanítványaival, akik hallottak ugyan
Jézusról, de a Szentlélekrôl nem. Az apostol
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ezért kézrátétellel megáldja ôket, és ekkor
kezdenek el nyelveken szólni és prófétálni. Itt
jól látható, hogy a nyelveken szólás a Szent-
lélek kiáradásától függ, és az Isten-ismeret
hiányát hivatott ellensúlyozni. 

Összességében tehát elmondható, hogy
„Aki nyelveken szól, önmagát építi...“ – Azaz a
nyelveken szólás az egyén hitbeli fejlôdését
szolgálja, ezért a külsô hallgatóság számára
érthetetlen, nem releváns. Ugyanakkor a
Szentlélek munkálkodásának egyértelmû jele,
amely a hívôk elôtt hitelesíti az eseményt. 

Nemcsak a Szentírásban találunk kevés pél-
dát a nyelveken szólásról. Az egyház elmúlt
kétezer éves történelmébôl sem tudunk sok
példát említeni, és ha van is ilyen, azok hite-
lessége erôsen kérdéses. Néhány szektában
még ma is hallani ilyenrôl, de ezek inkább
ellenérzést váltnak ki mint csodálatot. 

Nem lehet véletlen, hogy eltûnt a keresz-
tyén hitgyakorlatból ez a különleges képesség,
hiszen sokan visszaéltek már vele a történe-
lem során. Az egyén vagy egy közösség befo-
lyásolása szimulált vagy valamilyen kábítószer
hatása alatt megélt eksztatikus állapottal és
nyelveken szólással sok szenvedést hozott
már az elmúlt kétezer évben. 

Amikor a Szentírásban olyan kegyelmi aján-
dékról vagy csodáról olvasunk, amellyel nem
találkozunk napjainkban, hajlamosak vagyunk
azt gondolni, hogy az már a múlt, és ezért
nem kell vele foglalkozni. Pedig érdemes
ilyenkor egy kicsit megállni és alaposabban
megvizsgálni az adott kérdést, mert ha más
formában is, de a lényegét tekintve nem tûn-
nek el nyomtalanul ezek a dolgok. 

Ha megnézzük a nyelveken szólás lénye-
gét, akkor az egyéni hitfejlôdésre és az
Istennel való élô kapcsolatra kerül a hangsúly.
A nyelveken szólás során Isten szól hozzánk.
Tôle kapunk kijelentést az életünkre vonat-
kozóan. Nem egyszer titkokat fed fel elôttem
az Úr, amely csak rám vonatkozik. 

És itt érkezünk el az önképzés kérdéséhez,
mert mindez az Istennel való személyes kapcso-
latra és a tôle kapott ismeretre, hitigazságra utal. 

Napjainkban nem tapasztaljuk a nyelveken
szólás csodáját, de mindaz, amit egykor jelen-
tett ma is fontos. Fontos megélni az Isten
jelenlétét, hallgatni az ô szavára, kijelentésére,
amit személy szerint nekünk ad. 

Az Újszövetség korában nem volt még egy-
ben a Biblia, ezért nagy szükség volt a nyel-
veken szólásra, mint az önképzés meghatáro-
zó formájára. Ma már anyanyelvünkön olvas-
hatjuk Isten kijelentését. Azon keresztül szól,
tanít, tárja fel a titkokat az Úr és adja át szemé-
lyes üzenetét számunkra. 

Pál azt mondja az alapigénkben: „Szeret-
ném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyel-
veken“ – ezt most úgy fordíthatjuk le: „szükség
van arra, hogy minden nap olvassuk a
Szentírást, mert azon keresztül jelenti ki
magát nekünk mennyei Atyánk“.

Ehhez nekünk is tenni, nap mint nap
kérnünk kell a Szentlélek kegyelmi ajándékát
és idôt, energiát kell áldoznunk, hogy ápoljuk
az Istennel való élô kapcsolatunkat. Nem
elégedhetünk meg azzal, hogy „majd csak ra-
gad rám valami“ itt a gyülekezetben vagy a
vasárnapi istentiszteleten. Nem hagyatkozha-
tunk csak a lelkészre, a hitoktatóra, hanem
magunknak is meg kell tenni mindent, hogy
növekedjünk az Isten-ismeretben és gazdag
gyümölcsöt teremjünk.

Emlékszem: fiatal keresztyénként kerestem
az utamat Istenhez, az ôsmagyar kultúra és
hagyományvilág is foglalkoztatott. Rátaláltam
egy olyan közösségre, amely a kettôt ötvözte.
Összegyúrta az ôsmagyar hitvilágot és hagyo-
mányrendszert a keresztyén lelkiséggel.
Nagyon vonzó volt számomra, de mivel nem
rendelkeztem kellô ismerettel a keresztyén-
ségrôl, nem volt élô kapcsolatom az Úrral,
ezért elfogadtam olyan tanításokat is, ame-
lyeknek semmilyen alapjuk nem volt. Például,
hogy Jézus párthus herceg volt, mert Mária
párthus király lánya volt, aki elmenekült
hazájából és József oldalán talált menedéket.
Mivel mi, magyarok is párthus gyökerekkel
rendelkezünk, ezért Jézus magyar volt.

A teológián, ahol az ember rendelkezésére
állnak az eredeti források és megtanulja
használni, kutatni azokat, rájöttem, hogy ez a
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teória csupán a fantázia szüleménye és nincs
semmilyen valóság alapja. 

Nem kell teológiai végzettség, hogy az em-
ber megszerezze azt a tudást és ismeretet,
amellyel ki tudja szûrni a tévedéseket. Kü-
lönbséget tudjon tenni Isten igazsága és az
emberi fantázia között. Elég hozzá élô kapcso-
latban lenni az Úrral és a Szentlélek vezetésé-
vel ismeretet szerezni. És ehhez rendelkezé-
sünkre áll a Biblia, Isten tökéletes kijelentése.

Alapigénkben az apostol egy másik kegyel-
mi ajándékot is megemlít, a prófétálást. Ezzel
kapcsolatban könnyebb dolgunk van, mert
gyakrabban találkozunk vele a Bibliában,
gyakrabban hallunk ezzel kapcsolatban ige-
hirdetést. Az Ószövetség nagy része prófétai
könyvekbôl áll, amelyekben Isten kiválasztott
és elhívott szolgái közvetítik Isten üzenetét az
emberek felé. Illés, Ézsaiás, Jeremiás, Hóse-
ás..., hosszan sorolhatnánk a neveket. 

Az Újszövetségben is van prófétai könyv, a
Jelenések könyve, melyben a végsô ítéletrôl és
a megváltásról olvashatunk kinyilatkoztatást.
De példaként említhetem az elsô pünkösdöt,
amikor az apostolok a Szentlélektôl indítva
kiálltak Jeruzsálem lakói elé és bizonyságot
tettek a megfeszített és feltámadott Krisz-
tusról. Jól szemlélteti ez a példa, hogy a nyel-
veken szólással ellentétben a prófétálást min-
denki megérti, sôt, megtérést eredményez a
hallgatóság körében.

Alapigénkben Pál apostol egy egészen új
megközelítésben beszél a prófétálásról. Nem
egy-egy kiválasztott és megkülönböztetett sze-
méllyel kapcsolatban említi, hanem az egész
korinthusi gyülekezetet buzdítja arra, hogy
prófétáljanak. Teheti ezt azért, mert Jézus
Krisztusban egy új korszak, egy új teremtés
vette kezdetét. Már nemcsak a próféták közve-
títhetik Isten szavát, hanem bármelyik ember,
aki elfogadja Krisztus megváltását. 

Beteljesül Jóél próféta látomása: „...kitöltöm
majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és
leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmo-
kat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.
Még a szolgákra és szolgálólányokra is kitöl-
töm lelkemet abban az idôben.“ (Jóél 3,1-2)

Pál egyenesen felszólítja a korinthusiakat és
az igén keresztül minket is, hogy nekünk pró-
fétálni kell. „Törekedjetek a szeretetre, buzgón
kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt,
hogy prófétáljatok.“ és azt is mondja: „Szeret-
ném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyel-
veken, de még inkább, ha prófétálnátok“.

Alapigénkben Pál apostol az istentisztelet-
rôl és a közösségi hitgyakorlásról tanít, ezzel
magyarázható, hogy a nyelveken szólást kevés-
bé tartja fontosnak a prófétálásnál. 

A nyelveken szólás vagy mondjuk így, a
hitünk elmélyítése magánügy, az nem tartozik
a közös hitgyakorláshoz. Viszont a prófétálás,
amely érthetô módon közvetíti Isten kijelen-
tését az emberek felé nagyon is része az isten-
tiszteletnek. 

Az ige üzenet: a lelki gazdagodásunk a gyü-
lekezet építését szolgálja. 

Közösen építjük Isten egyházát és benne a
gyülekezetünket. Közös felelôsségünk a hitbeli
növekedés. Mindenkinek hozzá kell adni azt,
amit a személyes Isten-kapcsolatában megél.

Ez a krisztusi küldetésünk része. Amikor
eljövünk a templomba, vagy kézbe vesszük a
Bibliát, ne csak magunkra gondoljunk, a saját
lelki fejlôdésünkre, hanem jusson eszünkbe,
hogy a Szentlélek által mi eszköze lettünk az
Úrnak és mások lelki és hitbeli fejlôdéséért is
felelôsek vagyunk.

Ahhoz, hogy betölthessük az Ige üzenetét,
hogy fejlôdjünk a személyes hitünkben és az a
gyülekezet gazdagodását, fejlôdését is segíts, a
legfontosabb, hogy hitünk mellett ôszinte sze-
retet is legyen a szívünkben. Pál a Szeretet-
himnuszban tanít: „...ha prófétálni is tudok,
ha minden titkot ismerek is, ...szeretet pedig
nincs bennem: semmi vagyok.“ (1Kor 13,2)

A Szentlélek segítsen ebben bennünket! 
Ámen.

Esztergály Elôd Gábor 
lelkipásztor

Igehirdetés

7
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Gyülekezetünk megújult honlapja

ISTEN IRÁNTI HÁLÁVAL és örömmel adunk hírt, hogy gyülekezetünk honlapja kibôvült
tartalommal, igényes és naprakész formában megújult. Célunk, hogy közösségünk ezáltal is
megismerhetô legyen és keresztyén missziónk a világhálón is hatékony lehessen. 

A Magvetô Háza nevet viseli, amely megváltó Urunkra, Jézus Krisztusra irányítja a figyelmet,
és az ô nevét viselô lelki otthonunkra. Elérhetôsége: https://magvetohaza.hu 

Tartalmát tekintve elsôsorban közösségünk történelmét és életét mutatja be, ugyanakkor
aktuális és a minidg frissülô információkat is tartalmaz, úgy mint a gyülekezetünk Google nap-
tárát, az aktuális programjaink plakátjait, gyülekezeti újságunk, A Magvetô valamennyi digitális
példányát és az istentiszteleteink felvételeit. Különlegessége az a 49 festett kazettás templo-
mot bemutató adatbázis, amelyet gyülekezeti tagunk Halmai Margó (1947-2022) gyûjtött tem-
plomunk kazettás mennyezetének kialakításával párhuzamosan.

Megújult internetes oldalunk a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány 1 millió forin-
tos támogatásával valósulhatott meg, amit ezúton is köszönünk vezetôinek.

MAGVETOHAZA.HU
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„MEGTETTE, AMI TÔLE TELT...“
(Márk 14,8/a)

* Rózsa Katalin lelkipásztor 2022. októberétôl veszi át a szülési szabadságon lévô Vágner-Varga Fanni lelkipász-
tor szolgálati helyét gyülekezetünkben.

Isten iránti hálaadással és nagy örömmel
mutatkozom be mint református lelkipásztor,
kórházlelkész és mint olyan lelkipásztor, aki
mindig boldogan érkezik a csömöri – nagy-
tarcsai gyülekezetbe, újra és újra lelkesít, ha
az ottani testvérek között szolgálhatok!

Vácott születtem, általános- és középisko-
lai tanulmányaimat is ott végeztem. Dolgoz-
tam általános iskolai tanítóként és admin-
isztrátorként is, míg végül Isten elhívásának
engedve, megkezdtem tanulmányaimat a
komáromi Selye János Egyetemen.

Lelkipásztorrá szentelésem után a Magyar
Honvédségnél szolgáltam a Tábori Püspöksé-
gen, elôbb mint fôelôadó, majd hivatásos ka-
tonalelkészként, ôrnagyi rendfokozatban mint
tábori lelkész. Fô szolgálati területeim a buda-
pesti Honvéd Kórház és a Budai Honvéd Kór-
ház volt. Leszerelésem után gyülekezetemben,
a Vác-Alsóvárosi Református Missziói Egyház-
községben beosztott lelkészként, majd az Észa-
kpesti Református Egyházmegyében beosztott
kórházlelkészként végeztem szolgálatot.

Jelenleg a Református Szeretetszolgálaton
belül kórházlelkészi szolgálatot látok el a
Kistarcsai Flór Ferenc Megyei Kórházban és a
Jávorszky Ödön Kórházban Vácott. Ezek mel-
lett pedig hittanoktatást végzek, az egyház-
községem területén lévô általános iskolában
és egyházi gimnáziumban.

Hitvallásom lelkipásztorként és nôként a
fenti, mostani bemutatkozásom mottójaként
választott Ige: „Megtette, ami tôle telt...“.

A Márk 14,3-9-ben arról van szó, hogy
amikor Jézus Bethániában, a leprás Simon
házában volt, egy asszony (a János 12,3 szerint
Mária ) szolgált fel az asztalnál. Aztán sürög-
forog és egyszer csak elôvesz egy drága szelen-
cét, amelynek drágaságát a tartalma adja, veszi
a benne lévô drága nárdus kenetet és azt várat-
lanul, egy pazarló mozdulattal ráönti Jézus
Krisztus fejére. Persze a tanítványok – élükön

Júdással – azonnal felszisszennek! Júdás ki is
mondja mindjárt, amit gondol errôl: El lehetett
volna adni ezt a drága olajat és a pénzt betenni
a kasszába, aztán majd onnan a szegényeknek
osztani az árát. Leírja az Ige: „...nem azért
mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna
gondja, hanem azért, mert tolvaj volt és a
nála levô erszénybôl elszedegette, amit bele
tettek. „ (János 12,6) ô volt ugyanis a tanítványi
kör pénztárosa.

Tegyétek csak oda a pénzt, ahol én rendel-
kezem felette, ha úgy gondolom, el is vehe-
tem magamnak... Júdás számolgat, kétszázöt-
ven..., háromszáz..., mi mindenre futná eb-
bôl! Ez a júdások gondolkozása ma is. Ennél
aztán van magasabb szint is: tegyük oda,
ahonnan ki lehet osztani másoknak, azoknak,
akik rászorulnak. Ez már egy nagyon nemes
és nagyon szép gondolat. De Jézus erre azt
mondja itt az Igében: szegények mindig lesz-
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nek veletek, mindig lesz alkalmatok gyakorol-
ni az alamizsnálkodást, adjatok is nekik! És
persze ne csak a feleslegetekbôl, annál töb-
bet! Ám amire csak ebben a pillanatban van
lehetôség, azt MOST kell elvégezni! Mária
erre érzett rá. Hiszen ô ott volt Jézus
közelében vagy inkább így mondom, Jézus
volt ott az ô közelében. És Mária szívében ott
volt a hála: itt az alkalom, hogy szeressem
Jézust, hogy kimutassam ezt, engedelmesked-
jek Neki, hallgassam ôt. Júdás nem tudott
engedelmes lenni, ô csak magára gondolt.
Mária pedig engedelmessége által ESZKÖZ
lett Jézus kezében. És Jézus az ô kereszt-
halálára és feltámadására mutat, ennek az ass-
zonynak a cselekedete által.

Szolgálatom során Istennek hála, sok
olyan emberrel találkoztam, akik elôveszik a
drága nárdus kenetet, kimutatják szeretetü-
ket, akik úgy gondolkodnak: az egész életem
sem lesz elég ahhoz, hogy igazán kifejezzem
az én hálámat, azért a nagy szabadításért, a
nagy kegyelemért, amit Jézustól kaptam.

„....az én temetésem idejére tartogatta ô
ezt.“ (Károli János. 12,7.) Ez az asszony meg-
érezte azt a csodálatos evangéliumot: Jézus
nemsokára a kereszten fog függni, meghal Ô-
HELYETTE! Mária tehát itt, az ô engedelmes-

sége által a mindenható Isten eszköze: „Meg-
tette, ami tôle telt, elôre megkente a testemet a
temetésre. „ (Márk 14, 8.) – mondja Jézus.

Bizony, az átlagember ma is megmarad az
„erszényproblémáknál“, mennyi kerülhet
bele, és onnan hogyan kerülhet bele az én
zsebembe.

Míg a mai Máriák eljuthatnak odáig, hálás
vagyok az Úr Jézusnak, és hálából odaadom
magam Neki! Azt is, ami emberileg a legdrá-
gább nekem: az idômet, az erômet, a pén-
zemet, mindent.

Szolgálataimban a testvérek között, szeret-
nék olyan „Mária“ lenni, akirôl el lehet mon-
dani: „Megtette, ami tôle telt...“

Elôttünk áll az Igébôl egy asszony, aki
hozza az alabástrom szelencét, feltöri, kiöm-
lik az olaj, és a ház megtelik azzal a jó illattal.

Tiszta szívbôl kívánom minden kedves
Testvéremnek a csömöri – nagytarcsai eklé-
zsiában is, hogy mi együtt tudjunk a mi közös
szolgálatunkban, valóban ilyen KRISZTUSI,
JÓ ILLATOT ÁRASZTANI a gyülekezetben és a
környezetünkben is! Isten dicsôségére és
mindannyiunk javára!

Rózsa Katalin
lelkipásztor
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Felhívás konfirmáció-felkészítôre
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KONFIRMÁCIÓI FELKÉSZÍTÔ

A Csömöri Református Egyházközség minden évben megszervezi a 13-14 éves (7-8.
osztályos) korosztály számára a konfirmáció (hitvallástétel) lehetôségét. E régi és fontos
hagyomány oda vezethetô vissza, hogy a gyermekek többsége egészen fiatalon, csec-
semôként lettek megkeresztelve, így nem tudtak bizonyságot tenni hitükrôl. A Biblia
tanítása szerint ugyanakkor a keresztség csak a személyes hitvallással együtt jelenti azt,
hogy valaki Krisztushoz tartozik. A gyermekek keresztelése során a lelkipásztor minden
esetben felteszi a kérdést a szülôknek: „Ígéritek-e, fogadjátok-e hogy gyer-meketeket úgy
nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnô, a konfirmáció alkalmával ô maga önként
tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitérôl?“ A szülôk és a keresztszülôk pedig
Isten és a gyülekezet színe elôtt fennhangon válaszolták: „Ígérjük!“. Ez az ígéret teljesedik
be, amikor a szülôk beíratják gyermeküket az egy éves konfirmációi felkészítôre, melynek
végén, Pünkösd hétfôjén, ünnepi istentisztelet keretében hitvallást tesz majd Istenhez tar-
tozásáról és részesül az elsô úrvacsorában. A gyermek keresztsége ezzel már nemcsak egy
jelzô lesz, hanem valódi tartalommal telik meg. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a gyermek hitbeli fejlôdésében a szülôknek is van fela-
datuk és felelôsségük, ezért bátorítjuk a családokat, hogy felkészítôvel párhuzamosan aktí-
van vegyenek részt gyülekezetünk életében és járjanak rendszeresen az isten-
tiszteleteinkre. Gyülekezetünk missziójáról, mindennapi életérôl bôvebben a honla-
punkon tudnak olvasni: https://magvetohaza.hu/. 

A konfirmációi fogadalomtétel nem kötelezô, hiszen a hitre jutás nem parancsszóra
történik. Az életünk bármely korszakában teljesíthetô, ezért rendszeresen tartunk
gyülekezetünkben felnôtt fogadalomtételt is – errôl bôvebb felvilágosítás a fenti
elérhetôségeken kaphatnak. A konfirmációi felkészítôre jelentkezni és bôvebb felvilá-
gosítás kérni Esztergály Elôd Gábor lelkipásztornál lehet.

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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KONFIRMÁCIÓ – 2022
Sikeres konfirmációt tett 2022. június 6-án pünkösd hétfôjén: 
(balról jobbra) Horváth Zsombor, Németh Krisztián Róbert, Gál Enikô Kincsô, Várkonyi

Anna Sára, Soeder Erik, Lampa Vivien, Jana Orsolya.
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Szerencsésnek mondhatom magam, mert kisgyermekként szüleimtôl megtanulhattam mindazokat
az évszázadok alatt kialakult, szokássá, majd hagyománnyá vált viselkedési formákat, amelyeket a
család- és gyülekezeti élet mindennapjaiban velük együtt megélhettem, közösen gyakorolhattunk, és
most közülük egy-két dolgot tovább is adhatok. A mindennapjainkat átszôtte, az „Imádkozz és dol-
gozz!“ vezérlô gondolata. Édesanyám ezt gyakorta kibôvítette azzal a mondásával, hogy: „Úgy dolgozz,
mintha örökké élnél, és úgy imádkozz, mintha holnap meghalnál“. Esetleges restségünkre pedig olykor
megjegyezte: „Az is bûn, ha bármely jó cselekedetünket megtehetnénk, de nem tesszük meg“.
Boldogság tölt el, mert szüleim olyan példamutató, szeretettel telitett és a jó irány felé mutató maga-
tartással élték mindennapjaikat, hogy ezt mi, gyermekek is természetesnek, elfogadhatónak, és boldo-
gan követhetônek éreztük. Példamutatásukkal megtanították, hogy mindennek elrendelt ideje van, és
rávezettek bennünket, hogy a mindenkori dolgainkat hogyan kell végeznünk. Közülük is a legfontosab-
bat, hogy miként kell felkészülnünk és elmennünk az istentiszteletre. Az istentiszteletre való
felkészülésünk a templomból való távozással kezdôdik, ettôl a pillanattól kell elkezdenünk
felkészülésünket a legközelebbi találkozásunkra. Igyekeznünk kell korábbi bûneinktôl megtisztított
szívünket, lelkünket megtartanunk. Óvakodjunk az újabb bûnök magunkra vételétôl, hogy legközebb
kevésbé bûnnel terhelten léphessünk be az Isten házába. Soha nem úgy mentünk az istentiszteletre,
hogy csak úgy eszünkbe jutott, hogy most van egy kis idôm, hát elmegyünk. Nem. Az Isten házába
belépésünkkor, a Vele való találkozásra késznek kell lennünk, erre folyamatosan készülnünk kell.
Dolgainkat elôre úgy kell rendeznünk, hogy a templomba indulásunk elôtt, sietség nélkül legyen idônk
a felkészülésre. Ezt a készülési idôt már csak a szívünk, lelkünk megtisztításával töltsük. Hagyjuk el
rossz gondolatainkat, mert az Isten szent házába egy nagy ünnepségre megyünk, az Istennel való
találkozásra. A szülôföldemen és környékén, évszázadokra visszamenôleg szokás volt, hogy a templomi
padba lépésünkkor megállva, összekulcsolt kézzel és meghajtott fejjel elmondtuk halk szóval, vagy gon-
dolatban az alábbi imát. „Szent házadba beléptem Jó Atyám, adj tiszta szívet, hogy nagy nevedet dic-
sérhessem. Ámen.“ Az istentisztelet végén, szintén állva, meghajtott fejjel, összekulcsolt kézzel, mi
magunk is személyesen elkértük az Isten áldását az alábbi ima elmondásával. „Kísérjen Atyám áldásod,
kegyelmed, az élet útjain. Ámen.“ Ha az Istentôl indíttatva felkészültünk az ô tiszteletére, és már belép-
tünk szent házába, legyünk vele végig együtt a belépési személyes imánktól a záró imánkig. A szent
együttléttôl semmi ne terelje el figyelmünket, – különösen az áldás elôtti – pakolás és a táskák zárainak
kattogtatása, húzása. Minderre van idô az istentisztelet legvégén. Mindnyájunk számára szívbôl és
szeretettel ajánlom e régi szép hagyományokat.

SZOKÁS, HAGYOMÁNY VAGY 
KÉPMUTATÁS?

LAMBERT GYÔZÔNÉ

Forrás: pozsonyiuti.reformatus.hu
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Csodálatos élményben volt annak része, aki a csömöri református templomban rendezett
pünkösdi zenei napok rendezvénysorozatának június 24. és 26. között résztvevôje lehetett.
Csömör díszpolgárai, Simon Izabella és Várjon Dénes a háromnapos program mûvészeti
vezetôi a mûveket és a szólistákat is értô gonddal válogatták össze. A repertoár felölete a zene-
irodalom óriásait (Bach, Mozart, Beethoven, Schubert,
Schumann, Liszt, Mahler és ráadásként Chopin)), a
hangszerek széles skáláját (brácsa, hegedû, cselló,
zongora és orgona), az emberi hangot, a vox hu-
manát( Kovács István, Tímár Sára) és a világhírû mû-
vészeket (Simon Izabella, Várjon Dénes, Keller András,
Kaczander Orsolya, Érdi Tamás, Pálúr János, Karasszon
Eszter, Korossy-Khayll Csongor, Kurgyis András,
Osztrosíts Éva, Devich Gergely). Utolsó napon a genfi
zsoltárokon keresztül ízelítôt kaptunk abból, mikép-
pen szólnak református énekeink egy kísérletezô nép-
zenész autentikus tolmácsolásában. A világ hangver-
senytermeihez, rangos fesztiváljaihoz szokott mûvé-
szek a csömöri református templomban megtapasz-
talták a zene és a hít találkozásának varázsát. A nagy-
szerû szervezés, a zenemûvekhez fûzött ismertetôk, a
gyülekezeti szolgálók háttérmunkája, a szünetekben
igénybevehetô vendéglátás egyedivé és hagyomány-
teremtôvé tették az alkalmat. A rendezvény missziós
célját is elérte, hiszen a gyülekezet lelkésze, Esztergály
Elôd Gábor által tartott bevezetôk a fény szerepének
és a templom tárgyainak (úr asztala, belsô kerítés)
szimbolikájára utalva fogódzót adott azoknak , akik az
Úr keresés elôszobájában, vagy még azelôtti fázisban
vannak. A zenei napok ötlete, hogy Csömör házigazdá-
ja legyen a klasszikus zenének, az ô fejébôl pattant ki,
és a Pest-megyei Önkormányzat pályázati pénzével,
valamint két segítôtársával nagyszerû magot vetett el a
Magvetô Házában.

Dr. Szennyessy Judit

Gyülekezeti életünk képekben

14

A zenei napok házigazdái:
Simon Izabella és Várjon Dénes

PÜNKÖSDI 
ZENEI NAPOK 

A MAGVETÔ 
HÁZÁBAN

2022. JÚNIUS 24-26.
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Régóta tervezték a csömöri reformátusok,
hogy 2020-ban átadott gyönyörû templo-
mukat és gyülekezeti házukat tábori zsivaj
töltse be, a járvány óta azonban elôször akadt
lehetôségük gyülekezeti ifjúsági tábort szer-
vezni. A klasszikus hittantábor ötlete találko-
zott a helyi lelkipásztor Esztergály Elôd és
felesége, Pintér Brigitta színházszeretetével,
aminek nem mindennapi hét lett a végered-
ménye. „Nem klasszikus napközis tábort
szerettünk volna szervezni és ezzel tizenket-
tedikként beállni a nyári szabadidôs tevé-
kenységek sorába“ – mondta Esztergály Elôd
ottjártunkkor. A lelkészt és feleségét nem is az
motiválta, hogy „nagy nevek“ meghívásával
felüllicitáljanak a csömöri táborkínálaton.
Elképzelésük az volt, hogy a hittanórákról jól
ismert történeteket valahogyan beillesszék a
gyerekek mindennapjaiba, valóságába. Az
intenzív, ugyanakkor a korosztály számára is
érdekes elmélyüléshez pedig a színjátszás
tûnt a legjobb eszköznek.

KICSIT MÁSKÉPP

A református gyülekezetekben több
helyütt találunk színjátszóköröket. A színját-
szás hagyományosan is erôs nálunk, a két
világháború közötti idôszakból számos gyü-
lekezet fotóarchívumában bukkannak fel 40-
50 fôs ificsoportokat ábrázoló képek. Rajtuk
nagy mûszakállas Mózesek, Illések, lévita
ruhás, mosolygó egykori fiatal gyülekezeti
tagok. Az általunk ismert templomi színját-
szó-csoportokban azonban a hagyományos
színjátszás elvei érvényesülnek. Adott szöveg-

könyv, a jézusi kort idézô ruhadarabok (a
fejre kötött csíkos, kockás konyharuha
feltûnôen gyakran visszatérô elem), és a tör-
ténetek pontos, kvázi „szó szerinti“ megje-
lenítésére törekvés. Bár az ilyen, hagyomá-
nyos elôadásoknak is közösségteremtô, a
történeteket a gyerekek fejébe csempészô
ereje van, Csömörön valami egészen más
történt, mint a megszokott.

A szervezésnél például figyeltek arra, hogy
noha nagy volt az érdeklôdés, sôt még kárpá-
taljai gyerekeknek is lehetôséget adtak a
kikapcsolódásra, ne lépjék át azt a létszám-
határt, amellyel már nem lehet személyre
szabott munkával közösséggé kovácsolni a
jelentkezôket. Így végül tizenhárom kamasz
találkozott egy július közepi hétfô reggel a

EGY TÖRTÉNET MÉLYÉRE ÁSNI
SZÍNJÁTSZÁS ÉS HITMÉLYÍTÉS FÚZIÓJA

A csömöri református ifjúsági nyári tábort elsôsorban hittan-,
nem pedig színjátszótáborként hirdették, pedig a Vígszínház 3

fiatal színésze tartott foglalkozásokat a fiataloknak.
Ottjártunkkor megtudtuk, hogyan tanulhatunk színházi

eszközökkel önmagunkról, istenkapcsolatunkról, hogyan építhet
néhány, kívülrôl furcsának tûnô játék olyan közösséget, amely-

ben a leginkább befeléforduló kamasz is képes megnyílni.

* Balogh-Zila Teodóra és Siklósi Anna írása a reformatus.hu-n. Megjelent: 2022. július 31.
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templomudvaron, a cél pedig az volt, hogy
egymás elôtt megnyílva ôszintén mutassák
meg gondolataikat, mondataikat, tetteiket és
tudják befogadni másokét.

A JÁTÉKOT KOMOLYAN KELL VENNI

A tábor napjai hasonlóan teltek: közös
reggeli után a gyülekezeti teremben dicsôítés
következett – hangolták a lelkeket. Ezután a
fiatalok kényelembe helyezték magukat és
csukott szemmel meghallgattak egy történe-
tet, amelyet Esztergály Elôd és felesége olva-
sott fel. Nem egészen bibliai történetek voltak
ezek, de felismerhetôen hasonlítottak egy-egy
jézusi példázatra.

Kis szünet után a színészek vették át a
terepet: bemelegítettek, szituációs játékokat
játszottak a gyerekekkel. Délután már konk-
rét bibliai történet hangzott el az áhítaton, a
nap második felében pedig három példázat
közös feldolgozásával telt.

A HÁROM SZÍNÉSZ

A hét során – bár nem mindegyik napon
tudtak mindhárman ott lenni – Zoltán Áron,
Gyöngyösi Zoltán és Tóth András, a Vígszín-
ház három fiatal színésze foglalkozott a fiat-
alokkal. A csömöri lelkész és családja sokat jár
színházba, a Vígben pedig szinte már család-
tagok, így ott kezdtek el érdeklôdni, ki lehet-
ne partner a színjátszós hittantábor ötle-
tében. Elôször Zoltán Áront találták meg, aki
rengeteg tábort szervezett már, és színházi
munkája mellett a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetemen folytat doktori tanulmányokat.
„Olyan fiatal színészeket kerestünk, akik hit-
valló keresztyének és nem idegenkednek egy
ilyen tábortól. Zoltán Áron Tóth Andrist java-

solta maga mellé, aki a egy nyolcgyermekes
görögkatolikus családban nôtt fel, ô is öröm-
mel vállalta a feladatot. Végül a debreceni
református gyökerekkel rendelkezô Gyön-
gyösi Zolót a mûvészbejárónál szólítottuk
meg“ – mondta Pintér Brigitta.

„Nagyon örültem ennek a felkérésnek,
mert valójában régóta szeretnék diákszín-
játszással foglalkozni, hiszen tinikoromból
nagyon meghatározó élmény a színjátszás“ –
ezt már Tóth András mondta, amikor a fel-
kérésrôl kérdeztük. „Azt éreztem, lassan
eljön annak az ideje, hogy megpróbáljam az
ott szerzett élményeket átadni fiataloknak.
Pont, amikor elindult bennem ez a gondolat,
megkeresett Elôd, a csömöri lelkipásztor.
Vallásos családból származom, hívô ember
vagyok, ismerem a Bibliát is, és közben rend-
kívül foglalkoztat a diákszínjátszó, tehát
kifejezetten örültem a felkérésnek. Úgy gon-
dolom, hogy ez a hittantábor védett hely,
ahol van lehetôségem kipróbálni és átadni,
amit tanultam.“

ELCSENDESEDÉSBÔL

A TÖRTÉNETEK MAGVÁIG JUTNI

A színészek elárulták, a hagyományos szín-
játszás technikáit hozták erre a hittanos hétre
is, a lelki keretet az áhítatok, a feldolgozott
történetek és maga a gyerekek lelki világa
adja.

A reggelente tartott elcsendesedés utáni
elsô óra éppen a hangos, fizikai bemelegítés-
sel telik. Ott létünkkor csodálkozva láttuk,
hogy a kiskamasz, kamasz korosztály nem
döbbent meg a legfurcsább feladatokon sem.
Lelkesen rázta a kezét perceken keresztül,
mondott hangosan értelmetlennek tûnô
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szavakat, brummogott, te-
keredett vagy épp kapko-
dott a levegôbe ott sem
lévô tárgyak után. A több
mint egy órás bemelegítés
már a nagybetûs Játék
része volt – és bármeny-
nyire furcsán hangzik: a
játékot igenis komolyan
kell venni. A bemelegítés-
re nem csupán a testnek
van szüksége, a gyakorla-
tok jó táptalajt adtak a
délutáni foglalkozásoknak
is, nyitottabbá tették a
gyerekeket.

A gyakorlott színészek – érthetô módon –
aggódtak, hogy betekintünk ebbe a legôszin-
tébb játékos térbe, féltek, hogy a fiatalok eset-
leg nehezebben merik szabadjára engedni a
fantáziájukat. Hála Istennek nem így történt,
így mi is velük együtt élhettük át, hogy egy
körbe adogatott locsolókannából hogyan
válik fûnyíró vagy hangosbemondó csupán a
színjátszás segítségével, az ostorból pedig
hogyan lesz sétáló kiskutya vagy épp copf egy
lány fején.

NEM KELL MEGSPÓROLNI

Ezek a játékok egyszerre szabadították fel a
gyerekek testét és lelkét. Ha lespórolták volna
a nap elejérôl, biztosan sok minden kimarad
a délutánból is. Ebéd után ugyanis ismét a
lelkipásztor állt a fiatalok elé, és visszatért a
reggel megosztott történethez. Persze ekkor
már a Biblia is elôkerült, felolvasta a kijelölt
szakaszt és magyarázatot is fûzött hozzá.
Látogatásunkkor a fókusz épp a Tékozló fiú
történetén volt. De a hét során foglalkoztak
még a házasságtörô asszony és a talentumok
példázatával is. A nap közepén helyet kapó
áhítat adott muníciót a délutánra, amikor
kifejezetten az említett történeteket vették
elô a színészek és a gyerekekkel együtt
ezeknek igyekeztek azok legmélyére ásni.
Még itt sem arra kell gondolni, hogy végre
elôkerült egy szövegkönyv. A történet rész-
leteit, bemutatott problémaköreit járták végig
különbözô játékok, színészi gyakorlatok se-

gítségével. Nem csupán az általános üzene-
tekre voltak kíváncsiak, hanem arra is, hogyan
éli meg a példázatok alapkonflitkusát egy mai
fiatal. „A történetek ilyen jellegû feldolgo-
zásával az volt a célunk, hogy a hit, a kultú-
ra és a gyerekek mindennapi élete pár-
beszédbe kerüljön. Az ötödik nap végén en-
nek az eredménye: az elôadás olyan legyen,
amelybe így valóban beleépül a gyerekek
szíve-lelke és Isten üzenete is“ – mondta
Esztergály Elôd.

A PÉLDABESZÉDEK ÉS A MA EMBERE

A történeteket a színészek választották ki
abból a néhány példázatból, amelyet a lelkész
javasolt nekik. „Olyan példabeszédeket ker-
estünk, amelyek által tudunk kapcsolódni a
gyerekekhez. Célunk volt, hogy az ô érdekelt-
ségeikre, feltételezett aktuális kérdéseikre
tudjuk lefordítani ezeket, és végül olyan
jeleneteket és szituációkat tudjunk kihozni,
amelyek az életükhöz a lehetô legközelebb
állnak“ – mondta el Zoltán Áron két fog-
lalkozás közötti szünetben.

„Ez egy jól felépített rendszer“ – vette át a
szót Tóth András. „A délelôtti foglalkozások-
ba – bár a gyerekek ezt nem tudják – már
belecsempészgetjük azokat a gyakorlatokat,
amelyek a délutáni, színészibb, gondolko-
dósabb feladatokban segítenek nekik. A leg-
fôbb cél pedig valóban az alapkonfliktus és
ahhoz saját kapcsolódásuk megtalálása.“
Mint mondta, a tálentumok történetében a
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gyerekek végig tudták gondolni, milyen az,
amikor valakinek az Úrtól kapott feladata, te-
hetsége van. A házasságtörô asszonynál a hiba
és az ítélkezés fogalmát boncolgatták.

MIÉRT PONT A TÉKOZLÓ FIÚ

A három példázat közül a tékozló fiú
története kapta a legnagyobb hangsúlyt a hét
során, pénteken a példázat inspirálta szín-
darabot adtak elô a fiatalok. „A tékozló fiúnál
nagyon erôsen megjelenik az ember, a maga
esendôségével és szabadságával, szabad-
ságkeresésével, a színházban és színjátszás-
ban pedig mindig a nagybetûs Embert ker-
essük“ – fogalmazta meg Zoltán Áron. „Az
ebbôl a történetbôl elôtûnô szabadságk-
eresés egészen konkrétan is lefordítható a
színházi nyelvre. Az ember a színpadon
állva például mit kezd azzal a lehetôséggel,
hogy rá figyelnek mások. Rengeteget foglal-
koztunk a tábor során a színpadi impro-
vizáció felelôsségével, lehetôségeivel, esz-
közeivel és nehézségeivel. Ehhez a törté-
nethez kapcsolódva azt jártuk körül, mi
történik, amikor valakinek minden lehetô-
sége adott, mint a tékozló fiúnak – mire
használja fel, amije van. Minden korosztály
számára kérdés és kiindulási pont egy szín-
játék létrehozására, hogy ott vagyok én, 11
évesen vagy 17 évesen, de bármit megtehetek
bármikor. Hogyan cselekszem, milyen irány-
ba indulok és hogyan látom be, hogy a tet-
teimnek következményei vannak. A legalap-
vetôbb improvizációs játék is errôl szól“ –
mondta Zoltán Áron. Gyöngyösi Zoltán
ugyanakkor úgy látta ez a történet a példázat
a maga komplexitásában is jó arra, hogy egy
elôadás alapjául szolgáljon. „Az elsô két nap-

ban azért foglalkozunk más témákkal, mint
a színdarab, mert azalatt egyértelmûen
kiderült hogy ki miben érzi otthon magát,
kinek mi nem esik jól“ – vette át a szót Tóth
András. „Szeretnék szereposztást is csinálni,
viszont úgy, hogy a tékozló fiút több fiatal is
játssza. Ez is egyfajta üzenet lenne:
valójában mindannyian eltévedt bárányok
vagyunk.“

ODA-VISSZA HAT

Ahogyan a lelkész úgy a három színmûvész
is úgy látta, nem csupán a gyerekekre hat az
együtt töltött néhány nap. Zoltán Áron azt
tapasztalta, a hittanos táborba érkezô fiatalok
máshogy kapcsolódtak egymáshoz, és más-
ként beszéltek az érzelmeikrôl, mint egy veg-
yes színjátszócsoport gyerekei.

Gyöngyösi Zoltán a tizenévesek ôszin-
teségét emelte ki: „Az én tapasztalatom az
volt, hogy a fiatalok nagyon nagy lélekkel
tudnak dolgozni, és ez rám is hat. Öt-hat éve
vagyok a színészi pályán, és látom, hogy
ebben a szakmában is könnyen bele lehet
futni az elfásultságba. A gyerekektôl sokat
lehet tanulni arról, milyen ha valamibe
tényleg beleteszed a szívedet.“ A színész azt is
megosztotta velünk, hite is erôsödött a
Csömörön töltött napokon. „Érzem, hogy
rengeteg mindent formál ez a tábor a lelke-
men, a hitemen. Habár református vagyok,
korábban nem igazán gyakoroltam a vallá-
somat. A tábortól függetlenül éppen mosta-
nában kerültem olyan életszakaszba, hogy
elindult bennem a hitkeresés. A Jóisten pedig
úgy alakította, hogy felkértek erre a tábor-
ra“ – mondta.

Amikor arról kérdeztük, hogyan hat rá a
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Csömörön töltött néhány nap, Tóth András a
tékozló fiúi példázathoz tért vissza.
Elmondta, jó volt megerôsíteni magában is a
történet alapüzeneteit. „Számomra ez a meg-
bocsátás legszebb példája. Azt jelenti,
mindig vissza lehet fordulni, nincs olyan
helyzet az életben, amikor már el kellene
temetni magunkat. Ha bocsánatot kérünk,
végiggondoljuk, amit tettünk és ôszintén
bocsánatot kérünk, Isten mindig megbocsát.
Másrészt számomra jelenti azt is, hogy
mindig lehet változni, akárhány évesen,
akármilyen élethelyzetben. Mûvészként
különösen fontos: nincs az a kátyú, amibôl
ne lehetne kimászni, és mindig van segítség.“

AZ IGÉNYESSÉG IS LEHET HITVALLÁS

Könnyû lélekkel jöttünk el a csömöri
templom hûsítô árnyékából. A lelkipásztor,
Esztergály Elôd szavai visszhangoztak a fü-

lünkben. „Az igényesség fontos része a hitval-
lásunknak.“ Akkor mondta ezt, amikor arról
beszélt, egyházi emberként is van mit tanul-
nunk a színészektôl. „Ne csak arra figyeljünk
oda, mit mondunk, hanem hogyan mondjuk
az üzenetünket. Egészen onnan kezdve, ho-
gyan jelenünk meg, odáig, mennyire igé-
nyesen beszélünk, gesztikulálunk. Fontos,
úgy képviselnünk Isten egyházát, hogy az
emberekben jó érzést keltsen, az segítse mon-
danivalónkat alátámasztani, hitelességün-
ket kifejezni. Ebben pedig tanulhatunk a
színészektôl“ – mondta. A csömöri tábor
azonban nem csak erre figyelmeztet. Egy-egy
nap léleknyitogatása magas színvonalú szak-
maisággal találkozott. Nem elégedtek meg
kevesebbel, a lehetô legjobbra törekedtek.
Mindezt azért, hogy Isten bocsánatának
üzenete eljusson 13 fiatal szívébe.

Színjátszás és hitmélyítés
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APA-FIA KENUTÚRA
2022. JÚLIUS 29-AUGUSZTUS 1. – TOKAJ
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Gyülekezeti életünk képekben

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.

Tanévnyitó istentisztelet, 
2022. szeptember 11.
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Hírek

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“

ANYAKÖNYVI HÍREK
2022. június – 2022. szeptember

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

Józsa Benedek (Kistarcsa, 2021.10.20.) Keresztségben részesült: 2022. június 12.
Csáki Léna (Budapest, 2021.09. 18.) Keresztségben részesült: 2022. június 19.
Erdôsi-Winkler Norina (Csömör, 2020.02.29.) Keresztségben részesült: 2022. június 19
Erdôsi-Winkler Lilla (Csömör, 2015.05.18.) Keresztségben részesült: 2022. június 19.
Erdôsi-Winkler Bertold  (Csömör, 2018.01.28.) Keresztségben részesült: 2022. június 19.
Dr. Erdôsi-Winkler Bertalan György (Budapest, 1981.06.25.) Konfirmáció és keresztség: 2022. június 19.
Fatter Mia (Kistarcsa, 2021.07.11.) Keresztségben részesült: 2022. július 10.
Farkas Izabella (Kistarcsa, 2021.06.27.) Keresztségben részesült: 2022. július 17.
Strassenreiter Márk (Budapest, 2021.12.09.) Keresztségben részesült: 2022. július 24.
Balogh Márton Patrik (Kistarcsa, 2018.01.05.) Keresztségben részesült: 2022. augusztus 7.
Dudás Hanna (Budapest, 2021.04.04.) Keresztségben részesült: 2022. augusztus 14.
Dudásné Füleki Viktória (Budapest, 1993.01.02.) Konfirmáció és keresztség: 2022. augusztus 14.
Verzár Panna (Budapest, 2022.03.09.) Keresztségben részesült: 2022. szeptember 11.
Tóth Botond (Budapest, 2021.06.16.) Keresztségben részesült: 2022. október 2.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

Czine Eszter és Hujber Vilmos Ottó házasságkötésének napja: 2022. június 19.
Herczeg Lili és Hecz Antal házasságkötésének napja: 2022. július 23.
Szabó Enikô és Krizsán Csaba házasságkötésének napja: 2022. szeptember 17.

HALOTTAINK:
Kozák György (Nyíregyháza, 1949.04.02. – Csömör, 2022.06.21.)
Elsässerné Buzási Erika sz. Buzási Erika Rozália  (Budapest, 1954.09.29. – Budapest, 2022.07.19.)
Molnár Gyuláné sz. Elek Erzsébet (Szeghalom, 1944.08.27. – Jászjákóhalma, 2022.09.07.)
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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

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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„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!

Hírek
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