Elhangzott Gergely Szabolcs lelkész beiktatása alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten,
2016. március 20-án, Isaszegen, a Szabadságtörekvések Emléktemplomában.

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
János evangéliuma 13. részének 20. verse tanúsága szerint Húsvét előtt Jézus a
következőképpen szólt tanítványaihoz:
"Bizony, bizony mondom néktek: Aki befogadja azt, akit én elküldök, az engem fogad
be, aki pedig engem befogad, az azt fogadja be, aki engem küldött!"
Ugyanezen levél 3. fejezetének 34. versében Keresztelő János a következő kijelentést
tette:
"Akit az Isten küldött, az az Isten beszédét szólja."
Ezeknek a bibliai igéknek a jegyében köszöntöm az Isaszegi Református Egyházközség
presbitériuma nevében az ünnepi Istentiszteleten megjelent vendégeinket és gyülekezeti
tagjainkat egyaránt.

Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm főtiszteletű dr. Bogárdi Szabó
István urat, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának lelkészi elnökét, aki templomunk felszentelésének 60. évfordulóján, 2009
szeptemberében is hirdetett már igét templomunkban. Mai szolgálatát gyülekezetünk egy
emléklapos szerény ajándékkal kívánja megköszönni.
Ugyancsak megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm nagytiszteletű Nyilas
Zoltán urat, az Északpesti Református Egyházmegye esperesét, aki végig hasznos segítséget
nyújtott lelkészválasztásunk folyamatában. Köszönjük, hogy kezdeményezte lelkészlakásunk
belső felújítását, amelyhez az egyházmegye 2.100.000 forint támogatást biztosított. Kérem,
hogy szerény ajándékunk emlékeztesse őt is gyülekezetünk hálájára.
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Nagy tisztelettel köszöntöm továbbá:
Ladányi Károly urat, egyházmegyénk világi főjegyzőjét.
2015. február 10-én elhunyt korábbi lelkészünk özvegyét, nagytiszteletű Bajusz Árpádné
asszonyt, a Gödöllői Református Líceum igazgatónőjét, gyermekeit és rokonait.
Nagytiszteletű Majsai Hideg Tünde asszonyt, az 1985 és ’93 között gyülekezetünknél
szolgált Majsai Tamás lelkész úr feleségét.
Testvéri szeretettel köszöntöm városunk társegyházainak lelkészeit, illetve képviselőit:
Nagytiszteletű Szabó Endre pünkösdista lelkészt,
Nagytiszteletű Béres János nyugdíjas pünkösdista lelkészt.
Üdvözlöm Isaszeg város polgármesterét, a megjelent önkormányzati képviselőket és az
isaszegi oktatási és művelődési intézmények jelenlévő vezetőit és dolgozóit.
Végezetül, de nem utolsósorban nagy örömmel és
szeretettel köszöntöm a 2015. szeptember 20-án a
gyülekezetünk által megválasztott, október 20-tól Isaszegen
szolgáló, és immár hivatalosan is beiktatott lelkipásztorunkat,
nagytiszteletű Gergely Szabolcs urat és kedves családját:
feleségét, húgát és mindkettőjük szüleit.
Kérem lelkészünket, hogy gyülekezetünk ajándékául
fogadjon el egy palástot, s viselje azt a továbbiak során jó
erőben és egészségben, mindannyiunk örömére, gyülekezetünk
további épülésére, és legfőképpen Isten dicsőségére. A nem
könnyű, de nagyon szép lelkészi szolgálathoz pedig adjon
biztatást Pál apostolnak a Galatabeli gyülekezethez írott levele
6. fejezetének 5. verse: "Aki pedig a szellemnek vet, az a
szellemből fog aratni örök életet."
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
Most éppen azon a dombon ünnepelünk, ahol az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
tavaszi hadjáratának 1849. április 6-i győzedelmes isaszegi csatájában Damjanich tábornok
tüzérségét a lengyel légió katonái védték hősiesen a Rákos-patak völgyéből és Gödöllő felöl
ismételten megújuló osztrák gyalogság és lovasság rohamai ellen. Itt, ezen a katonák által
véráztatott helyen épült fel a szabadságharc 100. évfordulójának esztendeiben, 1948/49-ben
Tildy Zoltán református püspök, akkori köztársasági elnök patronálásával, a magyar kormány
anyagi támogatásával, és a helyi gyülekezeti tagok kétkezi munkájával ez a református
templom, a „Szabadságtörekvések Emléktemploma”.
A bibliából tudjuk, hogy az Isten és a szabadság iránti vágyakozás elválaszthatatlan
egymástól. Ezt legvilágosabban Pál apostol fogalmazta meg a Korinthoszi gyülekezethez írt 2.
levelének 3. fejezete 17. versében a következőképpen: "Az Úr pedig a Lélek; és ahol az
Úrnak Lelke, ott a szabadság”. Tudták ezt templomépítő szüleink, nagyszüleink is, ugyanis
templomunk nagyobbik harangjára Mózes III. könyvének 25. fejezete 10. verséből azt a
bibliai igét, Isten akaratát vésették, amely úgy szól, hogy „Hirdessetek szabadságot a földön,
annak minden lakójának.” Mert aki a szabadságot hirdeti, az egyben a Szentlélek
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jelenlétéért, az Úr eljöveteléért, azaz Isten országáért munkálkodik. Erre buzdított a harang a
mai Istentiszteletünk kezdetén is.
Mindezek kapcsán pedig hisszük és valljuk, hogy Isten lelke, a Szentlélek, velük volt az
Istenért és a világszabadságért életüket, vérüket és egzisztenciájukat feláldozó, 1848/49-es
hőseinkkel, s velünk volt néhány napja, március 15-én is határon innen és túl mindazokkal,
akik mártírjaink emlékének adózva, és a szabadság, azaz Isten lelke és az Úr után
vágyakozva, az ünnepségeken részt vettek. De jelen van mai istentiszteletünkön is, amikor
gyülekezetünk új lelkészének a beiktatására gyűltünk össze, hallgattuk az igét, s fejet hajtva
imádkoztunk.
Ahhoz pedig, hogy a Szentlélek ne csak velünk
legyen, hanem munkálkodjon is érettünk, személy
szerint
mindnyájunknak,
családunknak,
gyülekezetünknek, településünknek, országunknak,
nemzetünknek és az Európai Uniónak egyaránt
elsősorban Isten országát kellene építenie. Ehhez
pedig nem elég a GDP állandó növelésének, az
uzsorakamatok folyamatos törlesztésének, a
fenntartható fejlődésnek, a kiváltságosok részére
pedig a kizárólagos hatalomnak és a szüntelen
gazdagodásnak a biztosítása. Az iszlám vallású
tömegek Európába áramlása idején politikusainknak, vezetőinknek, közösségeinknek és saját
magunknak is első sorban a fenntartható élet, a fenntartható család, a fenntartható nemzet, a
fenntartható keresztény hit, a fenntartható keresztény erkölcs, és a fenntartható keresztény
értékrend biztosítása érdekében kellene munkálkodni.
Mindezek érdekében pedig ma is szükség mutatkozik e templom nevében is szereplő
szabadságtörekvések eszméjének ébrentartására és hirdetésére, vagyis Isten országának
eljöveteléért történő imádkozásra és munkálkodásra.
Kedves Testvérek!
Az isaszegi reformátusságnak az 1900-as évek elején kezdődő, rövid, egy évszázados
története során - a katolikus többségű lakossággal együtt - nehéz időket élt át. Háborúkat,
forradalmakat, ellenforradalmakat, megszállásokat és megaláztatásokat vészelt át.
Birodalmak, diktatúrák, politikai-, társadalmi-, gazdasági-, erkölcsi eszmék és téveszmék
keletkeztek, uralkodtak és tűntek el a múlandóságban. Ezekben az embert próbáló időkben
épült fel és tartatott meg az Isaszegi „Szabadságtörekvések Emléktemploma”, amelynek
Istentiszteletei a gyülekezet számára Isten örök üzeneteinek tolmácsolását és meghallgatását
biztosítják, nemzeti és városi ünnepeinken tartott megemlékezései pedig az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc dicsőségét, azon belül is a magyar-lengyel testvériség eszméit
hirdetik.
A ma sem könnyű helyzetben, a talpon maradáshoz, bátorításul álljon előttünk Pál
apostolnak a Galatabeli gyülekezethez írott leveléből az 5. fejezet 1. verse: "Krisztus a
szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, ne engedjétek magatokat
újra a szolgaság igájába fogni."
Így legyen!
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Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
A hirdetések kapcsán szeretném bejelenteni presbitériumunk azon határozatát, amely
szerint a mai perselypénzt megválasztott lelkészünk szülőfaluja, az Ukrajnához tartozó,
kárpátaljai, magyarok lakta, mintegy 750 lelket számláló Halábor község református
gyülekezetének adományozza. Ismerve a kárpátaljai magyarság kiszolgáltatott helyzetét, most
különösen szeretném felhívni kedves mindnyájuk figyelmét arra, hogy a jókedvű adakozót
szereti az Isten.
Hirdetem továbbá, hogy az istentisztelet után, az elmúlt négy év során duplájára bővített
gyülekezeti házunkban, vendégeink és gyülekezeti tagjaink részére szeretetvendégséget
rendezünk! Tisztelettel hívjuk és várjuk a jelenlévőket erre az alkalomra is.
Megköszönve figyelmüket, kérem, hogy hallgassák meg énekkarunk szolgálatát, majd
Nagy Miklósné gyülekezeti tagunk erre az alkalomra írt versének, saját maga által történő
elmondását.

Isaszeg, 2016. március 20.
Szendrő Dénes
az Isaszegi Református Egyházközség gondnoka
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