
ÚTRAVALÓ

Gyúrói Református Egyházközség

VI. évf. 54-55. szám                                                  2017. december 31.
_____________________________________________________________________

TALÁLKOZÁS A TITOKKAL

Alapige: Máté ev. 3,16-17 Olvasmány: Zsid 1,1-13

Az év utolsó vasárnapján visszatekintésünk és hálaadásunk azokra az alkalmakra mutat,  amikor
találkozásunk lehetett Istennel, amikor megszólalt közöttünk és megszólított az ő igéje, különösképpen
a vasárnapokon. 

Isten lehetővé teszi számunkra, megjelenik előttünk, bár az ő megjelenése különös és titokzatos.
Akkor  is,  ha  számunkra  rendszeres  a  találkozás  lehetősége,  mégis  van  egyfajta  rejtettsége.  Jézus
sokakhoz beszél, tanít, csodát tesz, s mégis csak kevesen döbbennek rá, ki is ő valójában. Az ő isteni
lényege nem mutatkozik meg, csak kivételes pillanatokban. Gondoljunk csak Péter, vagy épp a kereszt
alatt megdöbbenő százados bizonyságtételére. Ezt a különös isteni jelenést Jézus mellett keresztelő
János látja, másról nem olvassuk ezt. Az ő látása még az újszövetségben is ilyen titok marad. Akit erre
hív, az megláthatja.

E szűk bemenet után – ha már részese vagyunk az istentiszteletnek – látnunk kell a lényeget. Az
újszövetségi  kor  embere  számára  az Istennel  való  találkozás  csak  a  Krisztus-eseményen keresztül
valósulhat meg. Isten őrá mutat: őt adtam közétek, ő engem hordoz, ő az én szeretett Fiam, akiben
gyönyörködöm. Ő áll az események középpontjában. Más üzenet rajta kívül nincs számunkra. Az ő
hatalma Isten hatalma. Az ő csodája Isten csodája. Az ő tanítása Isten tanítása. Helyette nem lehet mást
istenként, vagy Isten küldöttjeként magunk elé vennünk – sem angyalokat, sem embereket – mert Isten
a legnagyobbat adta elénk. A reformáció megerősítette ennek igazságát számunkra: egyedül Krisztus
által van út az Istenhez, csak őrajta keresztül lehet találkozni a Szenttel. Ő a középpont, akin keresztül
magát Isten látjuk, s ha értjük őt, Isten értjük meg.

A bemenet,  a  középpont  után  szólhatunk  még az  igeszakasz  története  alapján  az  Istennel  való
találkozás kimeneteléről is. Az Ige sorsa, ahogy keresztelő János a történést megtapasztalja és tovább
adja. Ezt János evangélista rögzíti – magát a keresztelést nem is, csak a bizonyságtételt. Amit látott, az
Isten megjelenését, annak üzenetét, a lényeget tovább adja barátainak, követőinek. Ezt nevezzük az
Ige hirdetésének. Ezt teszi a lelkipásztor is minden egyes alkalommal: az Istennel való találkozásból
nyert igazságokat tovább adja. És mindenki, akinek találkozása volt Vele, ugyanezt megteheti. Az Úr
ilyen  bizonyságtevőkre  bízta  az  ő  Igéjét  ebben  az  évben  is,  így  juthatott  el  hozzánk  és  tőlünk
másokhoz is.

Hála  legyen  a  Vele  megélt  találkozásokért,  a  megértett  és  átélt  igékért.  Hála  legyen  a
bizonyságtételekért, hogy részesei lehettünk az Istentiszteletnek. Ámen!

VÁLTOZÓ ÉS ÁLLANDÓ ÓÉV ESTI IGEHIRDETÉS

Alapige: Ézsaiás 40,27-31

Az új esztendőbe lépve az első istentiszteleten ugyanez az ézsaiási szakasz hangzott el közöttünk, s
kísért bennünket mint az év igéje. Az év lezárásakor is tükröt tart elénk, és az örök igazság mutatkozik
meg benne: a mi emberi változandóságunkról és az Isten állandóságáról tanít bennünket.

Mondhatjuk talán úgy is, Isten állandó az ember története pedig állandóan változó. Valamikor fent,
aztán  meg  lent.  Hogy  ki  milyen  módon  értékel  így  év  végén,  bizony  azt  pillanatnyi  állapotunk,
személyes tényezőink sokasága határozza meg, s ez mind változó. Akár testünk, egészségünk állapota,
akár lelki állapotunk, családunk gyarapodása, vagy éppen az elhunytakról való emlékezés. Ugyanígy
anyagi,  munkahelyi  körülményeink,  kihívások, feladatok.  Mind megannyi tényező,  mely szüntelen
változik  körülöttünk.  Ahogy  az  ige  még  pontosabban  felmutatja,  velünk  vannak  botlásaink,
erőtlenségünk, s van amikor nagyon erősek vagyunk, s győzelmeket élünk meg. Ezek a változók mind
a mi emberi életünk valóságát mutatják.

Eközben az Ige igazán Istenről beszél, aki mint állandó, örökkévaló jelenik meg az ő népe előtt
ebben a hálaadó, dicsőítő költeményben. Úgy beszél róla, mint akinek hatalmában, erejében nincs



semmiféle változás, akiben nincs semmi botlás, még csak kisebb megingás sem. Akinek gondviselése
folyamatos, akinek hatalma felülmúlja mindazt a teremtettséget, ami körülvesz bennünket. És bizony
szólhatunk akár a végtelenségig is róla, jobbat, többet már nem tudunk mondani ennél, mint Ézsaiás:
örökkévaló, nem fárad el, nem lankad el.

De hogy is kapcsolódik egybe ez a két leírás? Az állandóan változó és a szent örökkévaló? Úgy,
hogy Isten megjelenik az övéi között szabadítóként. Ennek örömhírére kezd a próféta Istendicséretbe.
Az a tapasztalat, hogy az állandó dicsőségben lévő Isten hozzánk lép, megfogja kezünket, talpra állít
elbukásban,  mélyponton,  halállal,  fájdalommal,  gyengeségünkkel  való  küszködésünkben  és  az  ő
végtelen erejéből, hatalmából győzelmet ad az övéinek.

Így is vizsgáljuk eddigi utunkat! Hol volt ilyen megtapasztalásod, amikor az örökkévaló világossá
tette,  hogy  ott  áll  melletted?  Adj  hálát  érte!  Volt  úgy,  hogy  megelevenített  lelkedben,  testedben,
fáradtságodban.  Volt,  amikor  sasszárnyon  hordozott,  erőt  adott,  amikor  a  sajátod  már  elfogyott?
Legyen ott a hála szívedben. Ennek fényében tekints vissza az útra, melyen ott járt veled Szabadító
Istened, aki ez esztendőben is állandóságot hozott változó világodba. Ámen.

1. LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVRŐL

Az elmúlt év fordulóján nagy izgalmak között és némi bizonytalansággal vártuk a 2017. évet presbité-
riumban, gyülekezetben. Nem tudtuk, mire számíthatunk pontosan. Most már tudjuk, most már látjuk
nagy vonalakban.  Készültünk szívünk mélyén a reformáció megünneplésére, de az építkezés ügye és
a támogatás bizonytalansága – épp azokban a napokban adtuk be támogatási igényünket – az esztendő
első felében határozottan nyomott hagyott rajtunk. Mindeközben készülődni kezdtük a tisztújításra is,
és közben pedig haladtak folyó ügyeink. Hála legyen az Úrnak, aki hordozott bennünket!
Gyülekezeti élet főbb területei
A gyülekezetben 45 vasárnapi és ünnepi istentiszteleten hirdethettem Igét a gyülekezetben (ezen felül
több ízben egyházmegyei alkalmakon, vizitációkon). Három legátusunk mellett másik három alkalom-
mal szolgált helyettesítő lelkipásztor, valamint három vasárnap vendég-igehirdető. Böjti evangélizáció
alkalmán Pogrányi Károly,  adventben Sípos Ajtony Levente szolgálatát  hallgattuk – kicsit  többen,
mint a korábbi év során (átlagosan 21 fő; 2016-ban:17) Vasárnapi átlaglétszámunk 42 fő volt (2016-
ban: 46). Ünnepek első napjain átlagosan 71-en (76), ünnepek másodnapjain 27-en (28) vettünk részt.
A vasárnap reggeli  gyermekalkalmakat sajnos nem tudtuk tovább folytatni,  viszont annál nagyobb
öröm, hogy a kisgyermekes családok közül néhányan 10 órára rendszeresen járnak. A bibliakör idén
30 alkalmat számlált, melyeken a II. Helvét hitvallásról beszélgettünk átlagosan 7-en (6). Keddenként
tartottuk a szolgálók óráját összesen 7 alkalommal, 8 ízben volt presbiteri találkozás – többségében
gyűlés –, imaórát pedig csak egyszer tudtunk tartani. A házi istentiszteletek száma csökkent, 4 alkal-
munk volt (8). Úrvacsorai közösségben 16 alkalommal voltunk, átlagosan 14 (13) férfi és 17 (17) nő-
testvérünk élt az úrvacsora sákramentumával. Lelkipásztori látogatás 32 alkalommal volt a gyüleke-
zetben (ennek többsége a tisztújítással kapcsolatban), valamint 4 alkalommal tartottunk házi úrvacso-
rát. Más gyülekezetekkel együtt vettünk részt az Imahét alkalmain, az augusztus 20-i ünnepségeken, a
reformáció közös alkalmán, valamint az adventi gyertyagyújtásokon, ahol énekkarunk is szolgálatot
végzett.
A reformáció emlékévét szerény méltósággal ünnepeltük úrvacsorás istentisztelettel, filmvetítéssel, és
a protestáns gyülekezetek közösségében istentisztelettel és előadással. Köszönjük a kiállításokat Win-
ter Erzsébetnek és Apostagi Zoltánnak, melyekben az évforduló kapcsán gyönyörködhetünk.
A korábbi elhatározást megtartva minden korosztályt igyekeztünk elérni alkalmainkkal. Így tartottuk a
családi istentiszteleteket, nyári gyermekhetet, ifjúsági hetet, adventi foglalkozást, óvodások születés-
napi köszöntését – melyek továbbra is népszerűek maradtak a hittanosok családjai körében. A megyei
családi nap, a marosdécseiek viszontlátogatása, a konfirmandusok köszöntése, idősek karácsonyi láto-
gatása, az énekkarban végzett szolgálat pedig a gyülekezet belső magját mozdította meg. A hittanokta-
tás 12 csoportban zajlik az óvodásoktól a konfirmandusokig 70 gyermek részvételével. A hittan órák
száma 428 volt.



Saját rendezésű alkalmainkon túl számottevő a megyei találkozások száma, így a gyülekezeti munka-
társak hétvégéjén és a közös bibliaórákon, valamint a presbiteri képzéssorozaton is képviseltettük ma-
gunkat.
2017-ben mintegy 700 olyan alkalmat számlál a gyülekezet, melyet az evangélium hirdetésére szán-
tunk.
Népmozgalmi adatok
Keresztelés 10 alkalommal történt. 4 fiú és 6 leány részesült a sákramentumban.
Molnár Sándor és Flikinger Lídia házasságára kértünk áldást ez esztendőben.
Hét alkalommal álltunk meg ravatal mellett. Közöttük gyülekezetünk két tagjától is búcsúznunk kel-
lett. Ők Németh Dezső és Fehér Lajosné. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak és örömet a hála-
adóknak!
Pénzügyek és anyagiak. A gyülekezet a 2017. esztendőben minden személyi és köztartozásának ele-
get tett. A gazdasági évben mérlegünk pozitív lett. EFJ 1.263.000 Ft (2016-ben 1.308.000 Ft) volt. A
perselyadakozás idén is minden korábbit meghaladóan nőtt: 1.514.275 Ft (1.369.310 Ft). Adományok
az előző évhez hasonlóan: 1.342.460 Ft (1.366.710 Ft) összegben érkeztek. Bevételeinkből, továbbá a
természetbeni felajánlásokból tudtuk biztosítani ebben az esztendőben is a gyülekezeti élet folyama-
tosságát. Ezek mellett kell odafigyelnünk a készülő építkezés szervezésére. Nagy segítség, ha a gyüle-
kezet tagjai fel tudnak vállalni egy-egy részfeladatot a nagy egészből. Köszönet mindazoknak, akik se-
gítséget nyújtottak a gyülekezet fizikai környezetének gondozásában, jobbításában.
Köszönet: Apostagi  Zoltán,  gondnoknak;  Gémesiné  Takács  Ibolya,  harangozónak;  Kispál  Sándor,
kántornak; a presbitérium tagjainak. Köszönjük, férfi- és nőtestvéreinknek a sokrétű szolgálatot, ame-
lyet 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 2018-as esztendőre, mely várhatóan új kihíváso-
kat tartogat az egész gyülekezet számára. Az Úr Jézus legyen őrizőnk és pásztorunk!

2. HIRDETÉSEK

Az új esztendőt 10 órakor együtt köszöntjük istentisztelettel és kisebb szeretetvendégséggel.

Januárban szerdai alkalmaink sorozatában szünetet tartunk, a házi istentiszteleteket viszont szeretnénk
folytatni. Erre várjuk a jelentkezőket.

Január 6-án, szombaton 14 órakor a Missziói Bizottság tartja évindító ülését. Várjuk a tagokat és az ér-
deklődőket.
Szombaton 17 órakor folytatódik a konfirmációs felkészülés.

Január 7-én tartjuk a presbiterek vasárnapját, amikor megválasztott presbitériumunk a gyülekezet előtt
esküt tesz. Ezt gyülekezeti ebéd követi. Köszönjük a felajánlásokat és az előkészítésben nyújtott segít-
ségeket.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


