
 

ÚTRAVALÓ 

Gyúrói Református Egyházközség 

V. évf. 1. szám                                                  2016. január 1. 

_____________________________________________________________________ 

 

KEGYELME FELÉ 
 

„Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben!” 

Zsoltárok 90,14       Olvasmány: Efézus 5,1-17 
 

„Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert az ő irgalma soha véget nem ér: újjáéled reggelre, minden 

reggelre. Nagy a te hűséged, Ó, Urunk!” Nagy igazságot tár elénk az ének, mely JerSir 3,22-23 igéi 

alapján született. Az Úr Isten kegyelme nélkül nem volna új reggelünk egy sem, új esztendőnk sem. 

Nincs olyan nap, amely ne az Úr Isten megújuló kegyelmére mutatna. 

Bár ez a mai sem sokkal különb bármely többi napnál, igazán a szívben dől el, hogy ünnepe van-e, 

öröme van-e. Így akár minden nap jó úgy indulnunk, hogy Isten örömet szerez szívünkbe. A zsoltár 

erről a rendszerességről szól, kéri az Urat, napról napra árassza ki kegyelmét az övéire. 

E nélkül, bizony örömtelen és üres marad minden. Isten irgalma nélkül nem is megy. Tudja ezt a 

zsoltáros, ezért kéri. Nem csak, mert így kell, nem csak azért, mert megszokta, hogy Istennel kezdi a 

napját. Akkor ugyanúgy sivár maradna minden. Mi is nagyon hamar magunkra maradunk az ő valódi 

jelenléte, támogatása nélkül, ha nem éljük át valósággal az ő jelenlétét minden napunkon. Ezért látunk 

annyi csüggedést, annyi lehorgasztott fejet, annyi lemondó tekintetet magunk körül, s olykor 

magunkban is. Mert az öröm, amiről itt a zsoltáros is ír, egyszerűen Isten kegyelmének napról napra 

való megtapasztalása híján kifogy az életünkből. 

Akkor hiába kel fel a nap, hiába virradtunk egy új évre, ha az ő öröme nem tölt be, ha nem ad 

mennyei erőket szívünkbe, akkor ünneptelenné, örömtelenné válik a szívünk. 

Kell valami emlékeztető. Egy jel, ami eszünkbe juttatja. Lehet ilyen egy ige, amely gyakran 

eszünkbe idézi Őt és az ő hatalmát, egy ének, ami ’csak úgy’ az eszünkbe jut nap közben. Kell, ami 

emlékeztessen. Egy igés kártya, vagy egyszerűen a napfelkelte. Legyen ott az új év minden napján az 

ő emlékeztetése szívünkben, hogy megtartó kegyelmét mindig magunk előtt láthassuk, hogy 

ünnepünk, örömünk lehessen Őbenne. Ámen. 
Lelkipásztori beszámoló a 2015. évről 

 

Sok mindent terveztünk, Isten még nagyobb áldásokkal látogatott meg minket a 2015-ös esztendőben. 

Gyülekezeti élet főbb területei 

A lelkipásztor 41 vasárnapi és ünnepi istentiszteleten hirdette az igét. Az év első felében közöttünk 

szolgáló segédlelkész testvérünk 7 alkalommal tette ezt. Emellett a korábbinál több alkalommal 

szolgált vendég igehirdető közöttünk. Három legátusunk mellett Dr. Zsengellér József, dékán úr, 

Farkas Balázs, Tóth László, Dr. Balla Péter, valamint az evangélizáció alkalmain Somogyi László. 

Vasárnapi átlaglétszámunk 43 főről 41-re csökkent – megfigyelhető, hogy bár néhányan újak is 

bekapcsolódtak, ki-ki kicsivel ritkábban jutott el istentiszteleteinkre. Ünnep első napjain átlagosan 67-

en, ünnepek másodnapjain átlagosan 38-an vettünk részt. Az evangélizáció alkalmain átlagosan 20-an 

vettünk részt.  

Az év folyamán 23 gyermekistentisztelet volt megtartva (5 fős átlaglétszámmal.) A bibliakör 28 

alkalmat számlált, melyeken átlagosan 6-an vettünk részt. A kedd estékkel bővült alkalmaink száma. 

Hat alkalommal tartottuk meg a szolgálók óráját (átlagosan 8 fő), hat alkalommal volt presbiteri óra 

(átlagosan 4 fő). Ezeken túl az ige és az imádság szólt a 4 házi istentiszteleten, a 6 imaközösségi 

alkalommal, a bizottsági üléseken, a presbitérium idei 4 ülésén is. Úrvacsorai közösségben 16 

alkalommal voltunk, átlagosan 15 férfi és 18 nőtestvérünk élt az úrvacsora sákramentumával. A 

lelkipásztor 50 látogatást végzett, valamint 5 alkalommal tartottunk házi úrvacsorát. 

Más gyülekezetekkel együtt vettünk részt az Imahét alkalmain, az augusztus 20-i ünnepségeken, a 

reformáció közös alkalmain, valamint az adventi gyertyagyújtásokon. 

A Krisztus útján haladásba igyekeztünk bevonni minden korosztályt. Időseket, gyermeket, családokat, 

a gyülekezet aktív közösségét. Így tartottuk ünnepi alkalmainkat, amikor a megszokottól eltérő 



 

formában lehettünk jelen. A konfirmációs, valamint felnőtt konfirmációs alkalmakat, hittanévzárót, 

nyári tábort, nyári koncertet, konfirmandusok köszöntését, hittan évnyitót, gyülekezeti kirándulást, 

előadást a menekültválság kapcsán, ráckeresztúri napot, teológus napot, gyülekezeti ebédet, idősek 

karácsonyi látogatását. 

A gyülekezetben folyó hittanoktatás 12 csoportban zajlik az óvodásoktól a konfirmandusokig. A hittan 

órák száma 2015-ben megközelítette a 400 órát. Ifjainkkal 5 alkalommal, három helyi, két megyei 

rendezésű ifjúsági programon voltunk együtt. Emellett nagy segítséget jelentettek - 

asszonytestvéreinkkel együtt - a gyermekhét programjain, ahol külön csoportban dolgoztuk fel velük 

is a hét témáját.  

Saját rendezésű alkalmainkon túl nőtt a megyei találkozások száma, így az asszony konferencián, 

gyülekezeti munkatársak hétvégéjén és a közös bibliaórákon is képviseltettük magunkat. 

Így 2015-ben közel 700 olyan alkalmat számlál a gyülekezet, melyet az evangélium hirdetésére 

szántunk szóval és tettel. 

Népmozgalmi adatok 

Keresztelés 4 alkalommal történt. Gyermekként, Gáspár Viola, Erdőhegyi Maja, Takács Mercédesz 

Leila részesültek e sákramentumban. Felnőtt fejjel kereszteltük meg Bárdos Rolandot konfirmációja 

során. Felnőtt konfirmandusunk volt még ifj. Zsurafszki Zoltán. Ifjú konfirmandusaink: Bányai 

Barbara, Bányai Szimonetta és Sánta Bernadett. 

Házasságkötés megáldására 1 esetben került sor. Reiter Gábor és Pluhár Anett kötötték össze életüket. 

Hat alkalommal álltunk meg ravatal mellett. Elhunytak: Keresztes Dezsőné, Parrag János, Flikinger 

Mártonné, Veszeli Viktorné, Kovács-Sebestény Miklós valamint Rostás Róbert. 

Pénzügyek és anyagiak. A gyülekezet a 2015-es esztendőben minden személyi és köztartozásának 

eleget tett. Ugyanakkor közel 200.000 Ft-tal lett több a kiadásunk, mint a bevételünk. 2015-ben 

befolyt EFJ 1.173.000 Ft volt (2014: 1,166,000 Ft). A perselyadakozás alatta maradt az előző évinek: 

1.198.790 Ft (2014: 1,218,480 Ft) s ennek jelentős részéből (160.000 Ft) más ügyeket támogattunk. 

Adományok: 1.019.000 Ft (2014: 1,714,000 Ft; 2013: 731,000) összegben érkeztek. Bevételeinkből, 

továbbá a természetbeni felajánlásokból tudtuk biztosítani ebben az esztendőben is a gyülekezeti élet 

folyamatosságát. Folyamatosan (sz)épülünk, ezt mutatja az év végére felújított hátsó kerítés, valamint 

a konfirmandusok adományaként az új szekrény a kisteremben. Istennek legyen dicsőség! 

Köszönet: Apostagi Zoltán, gondnoknak; Gémesiné Takács Ibolya, harangozónak; Kispál Sándor, 

kántornak; a presbitérium tagjainak, Nagy Gergely gyakornoknak. Köszönjük, asszony- és 

férfitestvéreinknek a sokrétű szolgálatot. Köszönet feleségemnek a szolgálat hátterének biztosításáért. 

Ha valakit megbántottunk, kérjük, bocsásson meg, mi is ezt tesszük, hogy a haragot hátrahagyva 

mehessünk tovább együtt a most érkező 2016-ös esztendőre. Az Úr Jézus legyen őrizőnk és 

pásztorunk! 
HIRDETÉSEK 

 

 

1. Minden kedves testvérünknek békés, áldásokban gazdag új esztendőt kívánunk! Ehhez a 

jókívánsághoz tartozik egy kis igés kártyanaptár, amelyet szeretettel adunk minden testvérünknek. 
 

2. Istentiszteletünket újévi köszöntés követi, köszönjük azoknak, akik ehhez hozzájárultak. 

Mindenkit marasztalunk erre a pár percre. Vasárnap, január 3-én 10 órától Istentiszteletet tartunk. Az 

újévben (január 7-től) folytatódnak házi istentiszteleteink, várjuk a feliratkozásokat a kihelyezett íven.  

3. Könyvvásárunkban a jövő évre megvásárolható még a Naptár, Kalendárium, valamint a 

Bibliaolvasó Kalauz. Megtalálható még a Csendes Percek jövő évi első száma is. Kérjük, akik 

szívesen olvassák, iratkozzanak fel a kihelyezett ívre. A könyvek, kiadványok mellett igés bögréket is 

vásárolhatunk 1000 Ft-os áron. 

4. A presbitérium frissítette az Egyháztagsági névjegyzéket, valamint a Választói névjegyzéket. Az 

első a nyilvántartásba vett egyháztagokat, az utóbbi pedig a választójogú egyháztagokat tartalmazza. 

Január 24-ig mindenki átnézheti, ellenőrizheti ezeket. Kérjük, ha ez alapján bárkinek észrevétele van, 

jelezze. 

5. Elkészült a gyülekezeti album, melyben még vannak üres helyek! Továbbra is várjuk azokat a 

fényképeket, amelyek gyülekezeti életünk közel- vagy régmúltjából mutatnak életképeket. 



 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


