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„Legyetek	tehát	Isten	követői	mint	szeretett	
gyermekei,	és	éljetek	szeretetben,	ahogyan	Krisztus	
is	szeretett	minket,	és	önmagát	adta	értünk	áldozati	

ajándékul,	Istennek	kedves	illatként.”	
Ef	5,1-2	
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A	kiadvány	célja,	hogy	a	Kedves	Olvasónak	bemutassa	gyülekezetünk	múltját	és	jelenét,	
tisztségviselőit,	 valamint,	 hogy	 áttekintést	 adjon	 gyülekezeti	 szolgálatainkról,	
alkalmainkról	és	a	támogatási	lehetőségekről.	

Elérhetőségeink,	kapcsolattartás	
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Lelkészi	 fogadóórák	és	szeretetszolgálati	ügyeletek:	hétfő,	szerda	és	péntek	9-12	óra.	Egyéb	
időpontok	egyeztetésére	a	fent	megadott	telefonszámon	vagy	email-címen	van	lehetőség.	A	lelkészi	
hivatal	a	parókia	melletti	téglaépület.	
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Gyülekezetünk	kiemelt	szolgálatai	
Istentisztelet	
Számunkra	a	hét	legszebb	napja	a	vasárnap,	mikor	közösségünk	apraja	és	nagyja	Isten	előtt	megáll.		
A	10.30	órakor	kezdődő	alkalmon	együtt	dicsérjük	Urunkat,	hálát	adunk	ajándékaiért,	megvalljuk	
bűneinket,	 mulasztásainkat.	 Bibliaolvasásban	 és	 igehirdetésben	 szeretnénk	 megérteni	 Isten	
aktuális	akaratát,	tanácsát,	bátorítását	és	figyelmeztetéseit.	

„Örülök,	ha	ezt	mondják	nekem:	Az	Úr	házába	megyünk!”		Zsolt	122,1	

Keresztelés,	konfirmáció	
A	 keresztséget	 a	 vasárnapi	 istentisztelet	 keretein	 belül,	 templomunkban	 szolgáltatjuk	 ki.	
Szeretettel	 várjuk	 nemcsak	 az	 újszülöttek	 szüleinek,	 de	 a	 felnőtten	 hitre	 jutott	 testvéreink	
jelentkezését	is.	Hitünk	megvallását,	megerősítését	pedig	a	konfirmáció	keretében	tehetik	meg	ifjú	
és	felnőtt	testvéreink.	

„Menjetek	el	tehát,	tegyetek	tanítvánnyá	minden	népet,	megkeresztelve	őket	az	Atyának,	a	Fiúnak	
és	a	Szentléleknek	nevében…”	Mt	28,19	

Esketés	
Szeretettel	 várjuk	 a	 házasulandók	 jelentkezését.	 A	 szertartás	 előtti	 hónapokban	 jegyes-
beszélgetéssel	támogatjuk	a	házasulandók	lelki	felkészülését.	

„Ezért	 hagyja	 el	 a	 férfi	 apját	 és	 anyját,	 ragaszkodik	 feleségéhez,	 és	 lesznek	 ketten	 egy	 testté.	
Úgyhogy	már	nem	két	test,	hanem	egy.	Amit	tehát	az	Isten	egybekötött,	ember	azt	el	ne	válassza.”	
Mt	19,5-6	

Temetés	
Református	 temetőnkben	 méltó	 módon	 helyezhetjük	 végső	 nyugalomra	 elhunyt	 testvéreinket.	
Vigasztalásul	az	egyedüli	reménységet	hirdetjük	a	hozzátartozók	számára.	

„Mit	keresitek	a	holtak	között	az	élőt?	Nincs	itt,	hanem	feltámadt.”	Lukács	24,5	„Ha	csak	ebben	az	
életben	reménykedünk	a	Krisztusban,	minden	embernél	nyomorultabbak	vagyunk.”	1Kor	15,19	

Diakóniai	szolgálat	
Gyülekezetünk	 a	 nehéz	 körülmények	 között	 élő,	 segítségre	 szoruló	 embertársaink	 helyzetén	
szeretne	enyhíteni.	A	lelkészi	hivatal	mellett	felállított	ételosztó	„ládikába”	bárki	elhelyezheti	tartós	
élelmiszer	adományát.	Előzetes	kérés	után	időseknek	és	betegeknek	megszervezzük	a	gépjárművel	
történő	istentiszteletre	érkezést	és	hazaszállítást.		

„A	tanítványok	pedig	valamennyien	elhatározták,	hogy	aszerint,	amint	kinek-kinek	módjában	áll,	
valami	segítséget	küldenek	a	Júdeában	lakó	testvéreknek.”	ApCsel	11,29	

Iskolai	hitoktatás	
Városunk	 minden	 iskolájában	 és	 óvodájában	 szabadon	 választható	 az	 ingyenes	 református	
hitoktatás.	A	közeljövőben	pedig	gyülekezeti	fenntartású	református	óvoda	indítását	tervezzük.	

„Engedjétek	hozzám	jönni	a	kisgyermekeket,	és	ne	tiltsátok	el	tőlem	őket,	mert	ilyeneké	az	Isten	
országa.”	Mk	10,14	
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Gyülekezetünk	bemutatása	 	

Gyülekezetünk	rövid	története	
Gyülekezetünk	első	 írásos	említése	1783-ból	 való,	 amikor	 „…az	Ó	Budai	Reformata	Ekklesiához	
affiliáltatott".	Túrós	Péter	óbudai	prédikátor	ebben	az	esztendőben	-	szeptember	12-én	 -	 tartott	
először	istentiszteletet	a	Wattay	(ma	Teleki-Wattay)	kastély	erre	a	célra	rendelt	külön	szobájában.	
	 	

Ezt	 követően	 fél	 évszázadon	 át	 az	 óbudai	 egyházközség	 leányegyháza	 volt.	 Az	 akkor	 még	 igen	
kisszámú	helyi	reformátusság	 legfőbb	pártfogója	a	község	földesura,	a	 lutheránus	Wattay	család	
volt,	akik	a	18.	század	végén	a	Dunakanyar	falvaiból	református	magyar	családokat	telepítettek	be	
a	község	keleti	részébe.	

A	Pomázi	Református	Egyházközség	első	választott	 lelkésze	Gőböl	Gáspár	volt,	aki	először,	mint	
tanító,	 majd	 beosztott	 lelkész	 vívott	 ki	 komoly	 elismerést	 mind	 feljebbvalói,	 mind	 a	 közösség	
tagjainak	körében.		Őt	korai	halála	után	Szántó	Ödön	követte,	majd	S.	Kovács	Dániel	1871-től	1915-
ig	44	 éven	át	 volt	 a	 község	 lelkipásztora.	 Paczolay	Péter	1915-től	 1943-ig,	 halála	után	Demeter	
József	 1944-től	 1974-ig	 látta	 el	 a	 lelkipásztori	 szolgálatot.	 Aki	 bátran	 kiállt,	 az	 1946-ban	
kitelepítésre	ítélt	pomázi	német	ajkú	lakosok	védelmében.	Ezzel	a	cselekedetével	kivívta	a	község	
lakóinak	elismerését.	Az	iránta	érzett	tiszteletük	kifejezésre	jutott	abban,	hogy	őt	kérték	fel	1956-
ban	–	a	forradalom	és	szabadságharc	kitörésekor	–	a	forradalmi	bizottságot	megválasztó	falugyűlés	
elnökének.		

Őt	1974-ben	Szűcs	Ferenc	követte,	akit	1989-ben	a	budapesti	teológia	professzori	székébe	hívtak	
meg.	1989-től	1999-ig	Pap	László,	majd	2006-ig	a	kezdetben	mellette	beosztott	lelkészként	szolgáló	
felesége	Pap	Lászlóné	volt	az	egyházközség	választott	lelkipásztora.	Nyilas	Zoltánt	2007.	április	22-
én	iktatta	be	hivatalába	a	pomázi	gyülekezet.	Őt	2014-ben	az	Északpesti	Egyházmegye	esperesévé	
is	megválasztották.	

Gyülekezetünk	hovatartozása	és	területe	
Gyülekezetünk	a	Magyarországi	Református	Egyház	Dunamelléki	Református	Egyházkerületéhez,	
azon	belül	 az	Északpesti	Református	Egyházmegyéhez	 tartozik.	Hivatalos	megnevezése:	 Pomáz-
Csobánkai	 Református	 Társegyházközség.	 Ellátandó	 területünk:	 Pomáz	 (részegyházközség),	
Csobánka	(részegyházközség)	és	Pilisszentkereszt	(szórvány).	

Gyülekezetünk	Elnöksége:	Nyilas	Zoltán	lelkipásztor	és	Sántha	János	főgondnok.		

Templomunk	
1814.	május	30-án	őseink	templom	építéséről	határoztak.	Wattay	György	a	község	földesura	Mares	
Vencel	intézőt	bízta	meg,	az	építkezés	lebonyolításával.	Az	elhúzódó	építkezés	14	esztendeje	alatt	
a	 legfőbb	 nehézséget	 a	 rossz	 gazdasági	 helyzet	 okozta.	 Bár	 1819.	 január	 24-én	 az	 oratóriumot	
birtokba	vették,	a	templomot	1828.	október	17-én	szentelte	fel	Báthori	Gábor	Dunamelléki	püspök.		

A	 templomot	 a	 művészettörténet,	 színvonalas	 klasszicista	 műalkotásként	 tartja	 számon.	
Építőmesterének	neve	ismeretlen.		

Gyülekezetünk	 lelki	 értelemben	 is	 épülő,	 folyamatosan	 megújuló	 közösség.	 A	
családias,	baráti	légkörre	vágyó,	Istent	kereső	testvéreinket	tárt	karokkal	várjuk.	
„Aki	titeket	befogad,	az	engem	fogad	be,	és	aki	engem	fogad	be,	az	azt	fogadja	be,	aki	
elküldött	engem.”	Mt	10,40		
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Külső	 megjelenésének	 jellemzői:	 a	 középtornyos	 legömbölyített	 sarkú	 homlokzatán,	 falpilléren	
nyugvó	timpanon.	Az	oromfal-háromszögeken	kővázák	állnak.	A	kőkeretes	bejárati	kapuszárnyak	
empire	 stílust	mutatnak	 és	 bronzszerelvényükkel	 együtt	 eredetiek.	 A	 templomhajó	 két	 oldalán	
három-három	kőkeretes	szegmensíves	ablak	található	mélyített	falmezőben.	A	toronytesten	körbe	
négy	félkörben	záródó	harangablak,	tetején	párnástagú	bádogsisakkal.		

A	 templomot	 az	 elmúlt	 180	 év	 során	 többször	 renoválták.	 Először	 1858-ban,	 stukatúrozták	
famennyezetét	és	ez	által	az	akusztikája	is	megjavult.	Tetején	a	zsindelyt	1926-ban	palával	váltották	
fel.	Legutóbbi	felújítása	2016-ban	fejeződött	be.	

1898-ban,	a	gyülekezet	akkori	főgondnoka,	Wattay	Gábor	„…a	református	és	helybéli	más	vallású	
kegyes…”	híveket	is	megkereste,	hogy	„…legyenek	szívesek	a	mi	erőtlenségünket	adományaikkal	
támogatni.”	 Így	valósult	meg	„a	szent	czél”	és	készülhetett	el	–	 igazi	közösségi	összefogással	–	a	
pomázi	 református	 templom	 orgonája.	 1902-től	 a	 Pomázra	 érkező	 Erdélyi	 Károly	 vitte	 a	
kántorságot.	 Ettől	 kezdve	 -	 több	 mint	 100	 éve	 -	 az	 ő	 leszármazottai	 kántorkodnak:	 fia	 Erdélyi	
Sándor	követte,	majd	leánya	Regius	Lajosné	Erdélyi	Mária.	Napjainkban	pedig	unokái:	Kiss	Árpádné	
Erdélyi	Piroska	és	Erdélyi	Sándor,	valamint	Demeter	Miklós,	korábbi	lelkészünk	fia	szólaltatja	meg	
a	hangszert.	

A	 toronyban	ma	 két	 harang	 lakik:	 a	 H	 hangú	 „Hősök	 harangja”	 -	 nagyharang.	 	 	 Súlya	 304,5	 kg,	
Valamint	a	G	hangú	kisharang.		Súlya	75,6	kg.	(A	harmadik	E	hangú	középső	harangot	/130,5	kg/	a	
második	világháború	idején	hadi	célra	rekvirálták.	Pótlására	nem	került	sor.)	

Napjaink	
A	 budapesti	 agglomerációban	 lévő	 társegyházközségünk	 igei	 megalapozottságú	 célja	 Isten	
dicsőségének	 felmutatása	 és	 az	 üdvösség	 evangéliumának	 hirdetése.	 Küldetésünk	 alapja	 a	
Szentháromság	Isten	küldő	szavának	felismerése.	A	társegyházközség	„által	végzett	misszió	ezért	
az	Atyától	eredően,	a	Fiú	iránti	engedelmességben,	a	Szentlélek	hatalmával	történik.	Református	
hitünk	szerint	a	misszió	az	Isten	kegyelmi	kiválasztásának	gyakorlati	megvalósulása.”	

A	 gyülekezet	 1990	 óta	 mind	 a	 mai	 napig	 lendületesen	 fejlődik,	 valamennyi	 épületét	 tatarozta,	
megújította,	2007-ben	elkészült	az	új	gyülekezeti	ház.		

1998-ban	alakult	a	Pomáz-Csobánkai	Református	Társegyházközség	Psalmus	Kórusa,	néhai	Ásztai	
Csabáné	 vezetésével.	 A	 45	 főt	 számláló	 énekkar	 zsoltárok	 és	 dicséretek	 többszólamú	
feldolgozásának	művészi	igényességű	előadásával	szolgál.	

Az	elmúlt	10	évben	elindult	a	gyermekfelügyelet,	kiránduló	kör,	baba-mama	kör,	bibliaolvasó	kör,	
Kékkereszt,	nyári	napközis	tábor,	2016-ban	pedig	a	laikus	lekció	olvasás	és	a	fiatal	felnőttek	köre;	
strukturálódott	a	takarító-	és	a	diakóniai	kör;	évtizedek	után	újraindult	az	ökumenikus	imahét,	a	
hálaadó	vasárnap,	továbbá	2016-ban	a	férfikör/nőikör.	Évente	tartunk	Kereszt-Kérdések	és	Bibliai	
alapok	tematikus	sorozatot,	valamint	egy-két	alkalommal	 tartunk	evangelizációs	szolgálatot.	 Ifjú	
konfirmandusaink	 a	 Reformáció	 ünnepe	 előtt	 szolgálnak;	 gyermekeink	 a	
gyermekistentiszteleteken	 tanultakról	 vasárnapi	 közösségünk	 előtt	 rendszeresen	 beszámolnak.	
Vasárnapoként	 rendszeresen	 éneket	 tanulunk.	 Egyházunk	 „társadalmi	 missziói”	 közöttünk	
szolgálnak.	a	böjti	időszakban.	

A	helyi	római	katolikus,	evangélikus,	görögkatolikus	és	pravoszláv	felekezettel	jó	testvéri-	és	baráti	
kapcsolatot	ápolunk.	

Mára	 a	 vasárnapi,	 imaórai	 és	 bibliaórai	 szolgálatok	 mellett	 a	 hét	 minden	 napján	 –akár	 több–	
rétegalkalmat	is	tartunk.	
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Gyülekezetünk	tisztségviselői	

Elöljáróink	

	

Nyilas	Zoltán,	lelkipásztor	
1975-ben	hívő	református	családban	születtem.	Középiskolás	
koromban	 Isten	 szinte	 egy	 időben	 hittel,	 hitvesemmel	 és	
hivatással	ajándékozott	meg.	2006	őszén	kaptunk	meghívást	
a	 pomáz-csobánkai	 lelkészi	 szolgálatra.	 Feleségem	
legközvetlenebb	 szolgatársam.	 Isten	 házasságunkat	 három	
gyermekkel	ajándékozta	meg.	Megtérési	igém:	
„Ne	 félj,	mert	megváltottalak,	 neveden	 szólítottalak,	 enyém	
vagy!”	Ézs	43,1	

	

Stift	János,	beosztott	lelkipásztor	
1980-ban	 születtem,	 Budapesten	 nőttem	 fel,	 2017	
szeptembere	 óta	 szolgálok	 a	 gyülekezetben	 beosztott	
lelkészként.	A	gyülekezeti	alkalmak	mellett	én	tartom	a	felsős	
hittanórákat	az	iskolákban	és	vezetem	az	ifjúsági	csoportot.	
Feleségem,	 Stift	 Ágnes	 Emese	 tartja	 az	 alsós	 és	 az	 óvodai	
hittanórákat.	
Szeretném,	 ha	 minél	 többen	 lelki	 otthonukra	 találnának	 a	
gyülekezetben	 a	 vasárnapi	 istentiszteleti	 közösségben,	 és	
valamelyik	 kiscsoportos	 alkalmunkon,	 meghallva	 Isten	
életformáló	szavát.	

	

Sántha	János,	főgondnok	
1945-ben	 születtem	 Nagykerekiben.	 Református	 családból	
származom.	 1974	 óta	 élünk	 Pomázon,	 most	 már	 mint	
nyugdíjas	 vállalkozó.	 Két	 felnőtt	 fiam	 és	 két	 unokám	 van.	
Jelenleg	 a	 gyülekezetünk	 kórusában-	 és	 gondnokként	
szolgálok.		
„Hálát	 adok	 Krisztus	 Jézusnak,	 a	 mi	 Urunknak,	 aki	
megerősített	 engem,	 mert	 megbízhatónak	 tartott,	 amikor	
szolgálatra	rendelt.”		1Tim	1,12	

Presbiterjeink	
Benkó	Tamás,	Bíró	István,	Blaskó	Mihály,	Cseri	István,	Erdélyi	Sándor,	Érfalvy	Zsolt,	Gombos	
Lajos,	Hardi	Péter,	Malmos	Attila,	Mazaray	Sándor,	Nagy	Attila,	dr.	Nagy	István	Péter,	Takács	
László,	Sántha	János,	Szabó	István.		

A	 2018-2023-as	 ciklusra	 megválasztottuk	 gyülekezetünk	 vezető	 tisztségviselőit,	
gondnokunkat	és	a	megújult	presbitériumot.	Forduljunk	hozzájuk	bizalommal!	

"…	 legeltessétek	 Isten	 közöttetek	 levő	 nyáját,	 ne	 kényszerből,	 hanem	 önként,	 ne	
nyerészkedésből,	 hanem	 készségesen,	 ne	 is	 úgy,	 mint	 akik	 uralkodnak	 a	 rájuk	
bízottakon,	hanem	mint	akik	példaképei	a	nyájnak."	1Pt	5,2-3	
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Támogatási	lehetőségek	és	módok	

	

Támogatás	módja	 Támogatható	célok	 Fontos	tudnivalók	

Persely	 Gyülekezetünk	fenntartása,	
hirdetett	célok	

A	perselyek	minden	istentiszteleten	
kihelyezésre	kerülnek	

Személyes	befizetés	 Általános	gyülekezeti	célok	és	
más	kiadások		

Lelkipásztorunknál	és	
pénztárosunknál	a	lelkészi	
hivatalban	

Egyházfenntartói	
járulék	

Gyülekezetünk	fenntartása,	
hivatalos	egyháztagság	
feltétele	

Lelkipásztorunknál	és	
pénztárosunknál	a	lelkészi	
hivatalban	

Bankszámla	

Missziós	és	diakóniai	
tevékenység,	épületeink	
felújítása,	gyülekezetünk	
fenntartása	

Pomáz-Csobánkai	Református	
Társegyházközség:	11784009-
22222253	

Borítékos	adakozás	 Gyülekezetünk	fenntartása	
A	hálaadó	istentiszteleten	az	
Úrasztalára	elhelyezett	adomány.	
(Évente	egy	alkalommal)	

Adó	1+1%	 Anyaszentegyházunk	és	
alapítványunk	támogatása	

Alapítvány	adószáma:	18693829-
1-13;	Magyarországi	Református	
Egyház	technikai	száma:	0066	

Alapítvány	
Épületeink	felújítása,	a	határon	
túli	magyarok	és	az	ifjúsági	
munka	támogatása	

Pomázi	Református	Gyülekezetért	
Alapítvány,	bankszámlaszám:	
5700055-10140114	

	

Gyülekezetünk	 önfenntartó,	 semmilyen	 állandó	 külső	 juttatásban	 nem	 részesül.	
Lelkészeink	 javadalma,	 egyéb	 költségeink	 és	 kiadásaink,	 így	 közösségünk	
szolgálatainak	finanszírozása	is	a	hívek	önkéntes	hálaadományaiból	valósul	meg.	
„Tudjuk	pedig,	hogy	aki	 szűken	vet,	 szűken	 is	arat,	 és	aki	bőven	vet,	bőven	 is	arat.	
Mindenki	 úgy	 adjon,	 ahogyan	 előre	 eldöntötte	 szívében,	 ne	 kedvetlenül	 vagy	
kényszerűségből,	mert	a	jókedvű	adakozót	szereti	az	Isten.”		2Kor	9,6-7	
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Gyülekezetünk	fontosabb	alkalmai	

	

Alkalmaink	 Résztvevők	 Fontos	tudnivalók	

Vasárnapi	
istentisztelet	

Felnőttek,	
gyermekek		

10.30	órakor,	ünnepi	istentiszteleteinken	
úrvacsorával	(igény	esetén	háznál)	

Gyermek-
istentisztelet	 Gyermekek	

Vasárnap	10.30	órakor	a	gyülekezeti	
termünkben,	a	vasárnapi	istentiszteletről	
való	kivonulás	után	több	csoportban	

Ünnep-előkészítő	
istentiszteletek	

Felnőttek	 Ünnepek	előtt	a	meghirdetett	napokon	18	
órakor	a	gyülekezeti	házban	

Baba-mama	kör	 Kisgyerekes	szülők	
és	gyermekeik	

A	hónap	első	és	harmadik	hétfőjén	9.30	
órától	a	gyülekezeti	házban	

Imaóra	 Felnőttek	 Páratlan	hetek	hétfőjén	17	órakor	a	
gyülekezeti	házban	

Énekkar	 Felnőttek	 Szeptembertől	júniusig	hétfőn	18	órakor	

Kékkereszt	 Felnőttek	
Kedden	18	órakor.	Szenvedélybetegeket	
gyógyulásukban	segítő	alkalom	a	gyülekezeti	
házban	

Bibliaóra	 Felnőttek	 Szerdán	18	órakor	a	gyülekezeti	házban	

Konfirmációs	
felkészítő	

12-16	éves	
gyerekek,	illetve	
felnőttek	

Péntek	16-19	óra	között	(két	csoportban,	
kétéves	turnusokban),	a	gyülekezeti	házban	

Ifjúsági	bibliaóra	 Konfirmált	fiatalok	 Minden	pénteken	19	órakor	a	gyülekezeti	
házban	

Asszonyóra/	
férfióra	

Felnőttek	 Minden	hónapban	egy	szerdai	bibliaóra	
időpontjában	a	gyülekezeti	házban	

Kreatív	
gyermekdélután/	
szülői	kör	

Felnőttek	és	
gyermekek	

Havonta	egyszer	előre	meghirdetett	
vasárnapon,	a	gyülekezeti	házban.	

Kereszt-kérdések/	
bibliaolvasó	kör	

Keresők,	hitük	
elmélyítésére	
vágyók		

Előre	meghirdetett	hétköznapon,	a	
gyülekezeti	házban	

Kiránduló	kör	 Ifjú	és	felnőtt	
gyülekezeti	tagok	

Előre	meghirdetett	szombatokon	elsősorban	
a	Pilisben	

Evangelizáció	 Istent	keresők	 Előre	meghirdetett	hét	minden	napján	
évente	kétszer.	

Gyülekezetünk	számos	alkalma	szolgálja	az	istentisztelet	gyakorlásának,	a	testvéri	
kapcsolattartásnak	mindennapjait.		
„Mert	ahol	ketten	vagy	hárman	összegyűlnek	az	én	nevemben:	ott	vagyok	közöttük."						
Mt	18,20	



 


