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Ó ÉS ÚJ 
 

Alapige: Ézsaiás 40,27-31       Olvasmány: Zsoltárok 34 
 

Valami új kezdődik el… milyen természetes ez így, újév reggelén. Az év első napján, amikor még nem is 

tudatosult igazán, hogy már nem 2016-ot írunk. Némelyek lemondóan megjegyzik, kezdődik minden előröl, 

mások új lehetőséget remélnek az új év első napján. 

Ez év a protestáns egyházak számára különösen kiemelt, hiszen ötszáz éve valami új kezdődött el. E 

kiemelkedő évfordulón a nagy megújulásra tekintünk, mely által Isten felébresztette az akkori keresztyén 

világot, s reménykedünk, ma is megteszi, hogy valami új kezdődhessen velünk is. 

Ézsaiás könyvének 40. fejezetében is valami új kezdődik el, hiszen a több évtizedes babiloni fogság után 

szólal meg a szabadulás örömhíre az isteni üzenetben: Isten cselekszik, kihoz benneteket a fogságból. 

Az új mellett azonban ott látjuk annak elmaradhatatlan párját, a régebbit, amiből kibontakozik az új kezdet. 

Ennek különleges terhéről számol be az ige. Azt látjuk, hogy a nép, akihez Isten az ő szabadításának hírével 

lép, hitét vesztve pillant rá, elnehezült állapotban van. Megfáradt, erőtlen, lankadt. 

Az Isten beszéde ezt természetes állapotként mutatja be előttünk, azt mondja, hogy ezen nincs mit 

csodálkoznunk, lefelé tartunk: a bűnben megromlott teremtett világ minden részletére igaz ez, benne van a 

megfáradás, az erőtlenség és a megbotlás. Igaz ez egészségünkre, életünkre nézve, ugyanúgy bűneinkre nézve, 

egyházunk bizonyságtételének gyengeségeire nézve egyaránt. 

 De a régi mellett megjelenik Isten, a csoda, akiben nincs semmi fáradtság, erőtlenség, elbukás és lankadás. 

Aki igazán újat tud hozni, amiben erő és élet van. Ez az Isten hozza magával az új teremtést. Ezt az erőt adó, 

fáradhatatlan Istent énekli bele Ézsaiás a megfáradt nép életébe, s hívja fel népét arra, hogy ebbe az Istenbe 

vessék bizalmukat, mert ő nem csak felsegíti az elfáradtakat, hanem mindent korábbit felülmúlóan támogatja 

őket: nem csak erős lábat és kezet ad, hanem szárnyakat. Nem csak a rég elvesztett álmot adja vissza, hanem 

mennyei látást, sőt mennyei ’járást’ kínál.  

Akik benne bíznak, szárnyra kelnek, az ő örökkévaló erőinek forrásából meríthetnek, így nyernek új szívet, új 

életet, új erőt, mely el nem fogy. Ámen. 
 

 

Lelkipásztori beszámoló 2016-ról 
 

Az elmúlt évek beszámolóit nézve minden évben látható a megjegyzés: többre jutottunk. A presbitérium évzáró 

gyűlésén megállapítottuk, hogy minden korábbinál többet dolgoztunk 2016-ban, s döntéseink nem csak a fizikai 

épülésről szóltak. Elmondható, hogy közösségként is érünk el újabb eredményeket. A növekedés jeleit jó látni, 

érezni: legfőképpen, ha az a lelkiekben is mérhető. 

Gyülekezeti élet főbb területei 

A gyülekezetben 44 vasárnapi és ünnepi istentiszteleten hirdethettem az Isten igéjét. A korábbinál több 

alkalommal szolgált vendég igehirdető közöttünk. Három legátusunk mellett négy ízben teológusok szolgáltak, 

valamint 8 alkalommal helyettesítő lelkipásztorok, két ízben dr. Békefy Lajos vendég-igehirdetőként, valamint 

a böjti evangélizáció alkalmán Agyagási István ny. esperes. Vasárnapi átlaglétszámunk 41-ről 46 főre 

emelkedett. Ünnep első napjain átlagosan 76-an (2015: 67), ünnepek másodnapjain 28-an (38) vettünk részt. Az 

evangélizáció alkalmain átlagosan kevesebben (17-en) vettünk részt.  

Az év folyamán 24 gyermekistentiszteletet tartottunk. A bibliakör idén is 28 alkalmat számlált, melyeken 

átlagosan 6-an vettünk részt. A kedd esték sorozata megerősödve folytatódott. 10 alkalommal tartottuk meg a 

szolgálók óráját (átlagosan 6 fő), 4 alkalommal volt presbiteri óra, 5 alkalommal presbiteri gyűlés, 5 alkalmat 

számlált az imaóra. Ezeken túl szólt ige és imádság 8 házi istentiszteleten (2015-ben 4), a missziói bizottsági 

ülésen, valamint a 10 énekkari próbán. Úrvacsorai közösségben 16 alkalommal voltunk, átlagosan 13 (15) férfi 

és 17 (18) nőtestvérünk élt az úrvacsora sákramentumával. Lelkipásztori látogatás 24 alkalommal volt a 

gyülekezetben, valamint 2 alkalommal tartottunk házi úrvacsorát. 

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

közös alkalmán, valamint az adventi gyertyagyújtásokon. 

A kegyelem megízlelésébe igyekeztünk bevonni minden korosztályt. Időseket, gyermeket, családokat, a 

gyülekezet aktív közösségét. Így tartottuk a családi istentiszteleteket, amikor hittanosainkkal és családjaikkal 

lehettünk közösségben. A konfirmáció, nyári gyermekhét, konfirmandusok köszöntése, gyülekezeti kirándulás, 



 

előadások, ráckeresztúri nap, teológus nap, gyülekezeti ebéd, idősek karácsonyi látogatása mind sokakat 

mozgatott meg. Kiemelkedik a sorban az idén megindított testvérgyülekezeti kapcsolat Marosdécsével, 

melynek keretében Erdélybe is ellátogattunk. 

A hittanoktatás 13 csoportban zajlik az óvodásoktól a konfirmandusokig. A hittan órák száma 2016-ben 

meghaladta a 400 órát. Ifjainkkal – bár többet szerettünk volna – 7 alkalommal voltunk együtt, öt helyi, két 

megyei rendezésű ifjúsági programon. Ezek közül kiemelkedik az galyatetői ifjúsági hétvége.  

Saját rendezésű alkalmainkon túl számottevő a megyei találkozások száma, így a gyülekezeti munkatársak 

hétvégéjén és a közös bibliaórákon, valamint a presbiteri képzéssorozaton is képviseltettük magunkat. 

2016-ban közel 750 olyan alkalmat számlál a gyülekezet, melyet az evangélium hirdetésére szántunk. 

Népmozgalmi adatok 

Keresztelés 9 alkalommal történt. Hat gyermekből 3 fiú, 3 leány, valamint 3 konfirmandus részesült a 

keresztség sákramentumában.  

10 ifjú és 2 felnőtt testvérünk vallotta meg hitét konfirmáció alkalmával. 

Kilenc alkalommal álltunk meg ravatal mellett. Elhunytak: Veszeli Ferencné, Hegedűs Istvánné, Dr. Pásztor 

Jánosné, Majer András, Szucsán János, Bartha Istvánné, Jeges Gyula, Papp Anna, Kövi Rudolfné. Isten legyen 

a gyászolók vigasztalója! 

Pénzügyek és anyagiak. A gyülekezet a 2016. esztendőben minden személyi és köztartozásának eleget tett. A 

gazdasági évben mérlegünk kiegyensúlyozott maradt, hiszen bevételeink a tervezettnél is nagyobb mértékben 

nőttek. EFJ 1.308.000 Ft (2015-ben 1.173.000 Ft) volt. A perselyadakozás minden korábbit meghaladóan nőtt: 

1.369.310 Ft volt (1.198.790 Ft). Adományok: 1.366.710 Ft (1.019.000 Ft) összegben érkeztek. 

Bevételeinkből, továbbá a természetbeni felajánlásokból tudtuk biztosítani ebben az esztendőben is a 

gyülekezeti élet folyamatosságát. Folyamatosan épülünk, ezt mutatja a parókián elvégzett kisebb javítások 

elvégzése és az új fatároló. Nagy előrehaladás ezeken túl a temetőinkben idén végzett munka, melynek jelentős 

részén túl vagyunk. A kapott 204.000 Ft áldozati adományt erre a célra fordítottuk. Köszönjük a természetben 

és munkavégzésben hozzáadottakat. A temetőkben eddig elvégzett munkák értéke mintegy félmillió forintnak 

megfelelő. Köszönet mindazoknak, akik ebben fáradoznak! 

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

presbitérium tagjainak. Köszönjük, asszony- és férfitestvéreinknek a sokrétű szolgálatot, amelyet az év 

folyamán közösen végeztek. Köszönet feleségemnek a szolgálat hátterének biztosításáért. 

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

mehessünk tovább együtt a most érkező jubileumi 2017-es esztendőre, hogy a reformáció 500. évfordulóját 

méltóképpen ünnepelhessük. Az Úr Jézus legyen őrizőnk és pásztorunk! 

 

HIRDETÉSEK 
 

 

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

jókívánsághoz tartozik az igés gyülekezeti kártyanaptár is, amelyet szeretettel adunk minden 

testvérünknek. 
 

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

Mindenkit marasztalunk erre a pár percre. 

Csütörtökön 18 órakor házi istentiszteletre várjuk a gyülekezet tagjait a parókiára. A későbbi hetekre 

várjuk a jelentkezéseket! 

Pénteken 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk. 

Vasárnap 9 órakor folytatódik a gyermekistentisztelet sorozata, 10 órától Istentiszteletet tartunk. 

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

Bibliaolvasó Kalauz. Megtalálható még a Vetés és Aratás, valamint a Biblia és gyülekezet karácsonyi 

száma is. 

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

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

Különös aktualitása van most, a presbiteri tisztújítás évében! Január 22-ig kérjük, mindenki nézze át, 

ellenőrizve a meglévő adatokat. Kérjük, ha ez alapján bárkinek észrevétele van, jelezze. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


