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KI AZ ÚR A HÁZNÁL?
Alapige: Lukács 6,46 Olvasmány: Zsoltárok 25

Örök téma közösségeinkben,  kapcsolatain  területén:  ki  az  úr  a  háznál?  Házastársak  között:  ki
hordja a nadrágot? Kinek az akarata érvényesül? Erős akaratú férfiak és különböző érdekérvényesítő
praktikákkal felvértezett feleségek feszülnek egymásnak. Ki az úr a háznál? Talán a gyermek? Egyre
többen így élik meg a gyermeknevelés időszakát: ő szabja meg az időbeosztást, a felnőttek dolgait –
már-már kis felnőttnek tekintve. Mint urat, kiszolgáljuk – ő maga nem tanulja meg a szolgálatot; mint
úr, ő parancsol – nem tanul engedelmességet.

Komoly dolgok ezek, még inkább látszik ez, amikor nagyobb a tét: népek és nemzetek sorsa. A
mai népvándorlás időszaka is felveti ezt a kérdést: kinek az akarata érvényesül? Annak, aki régóta itt
van, vagy aki érkezik? Aki erősebb?

Ma  már  ilyen  –  kicsit  elvontabb,  de  mégis  valós  –  formában  találkozunk  az  úr-kérdéssel
mindennapjainkban. Nem egészen olyan, mint akár 100 vagy 500 éve, vagy mint a Biblia korában,
mert  ma már  úgymond,  szabadabban élünk.  Ahogy Jézus  elénk hozza,  abban nagyon hasonlít  az
eddigiekhez: ha engem úrnak vallotok, akkor vajon úgy is éltek? Engedtek akaratomnak? Megteszitek
szavam?

Jogos a felvetés, ugyanakkor meglepő – sajátosan jézusi – annak formája. Jogos. Ha ő az Úr, miért
gondolunk rá inkább szolgaként, hogy ha kell füttyentünk (imádkozunk) és ő jön, segít? Mintha mi
lennénk az urak! Urad vagyok én igazán? Kérdezi. Jogos, de egyben szokatlan is: egy úr nem szokott
így kérdezni. Jézus nem a megszokott módon közelít: az egymással viaskodó felek, életünk akarat-
harcai között nem úgy jelenik meg, mint egy harmadik akarnok. Ő a hatalmát nem külső – látszólagos
– győzelmekben mutatja meg!

Sokkal inkább belső igazi módon! Ő nem legyőzni akar, hanem meggyőz – persze Isten létére
ellenállhatatlan eszközei vannak erre. Míg mi a másikon akarunk győzelmet venni, ő nem rajtunk,
hanem bennünk akar érvényesülni. Más e kettő! Belülről fakad az ő vezetése! Nem külső parancsként:
»az van, amit én akarok« módjára, hanem akár a lelkiismeret: belülről, csendes hangon szól. Nem
hangoskodik,  nem csap patáliát,  sőt,  elnémítható,  lelkünk hangoskodásával  kiiktatható  – de akkor
bizony, nem nevezhetjük Úrnak életünk fölött. Akkor ő maga mondja ki: nem ismerlek titeket.

Hallgassuk, olvassuk, fogadjuk szívünkbe Igéjét napról napra, legyen a miénk  útmutatása, tanácsa,
s bizony, valósággal az ő teljes hatalmával és igazságával Úrként jelenik meg életünkben: teljes és
tökéletes szentségével. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Visszatekintés a második negyedévre.
Ez időszak adta ki az ünnepes félév javát: húsvét, édesanyák köszöntése, konfirmáció, Végh Tamás
szolgálatai, pünkösd ünnepe, hittanévzárás, majd a csendesebb június végén a gyülekezeti táborunk.
Közben zajlottak hétközi alkalmaink, megbeszéléseink, egy alkalommal szolgált helyettes, ünnepein-
ken legátus a lelkipásztor mellett. Ez idő alatt, a 13 vasárnapon – én magam is meglepődtem – átlago-
san 51-en léptük át a templom küszöbét. Az Úr Isten mozdított minket, a gyülekezetet, másokat is –
hála legyen neki ezért!
Mozdultunk tettekre is – bár ezek nem mindig olyan látványosak – köszönet a temetőkben elvégzett
munkákért: hulladék szállításért, favágásért, fűnyírásért – az önkormányzat mellett mások is besegítet-
tek. Köszönet érte! Nem látványos, de sok energia van a parókia felújítás előkészületében, melynek
tervezési feladataival küszködünk, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához minden rendben elké-
szüljön. Ebben is erősen az Úr Isten kezében vagyunk.
Anyagi dolgainkról: kiadásaink a költségvetésnek megfelelően időarányosak. Bevételeink közül az év
elején nagyon meginduló EFJ vezető helyét most a perselypénzek vették át. EFJ: 212.500 Ft; Persely:



524.390 Ft; Adomány121eFt. Összes bevételünk: 1.101.449 Ft; összes kiadás: 1.118.473 Ft. Ez idő-
szakban 20eFt-on belül maradt a hiányunk. Köszönünk mindenféle hozzájárulást!

2. A gyülekezeti tábor rövid értékelése
Összesen 32 fővel vettünk részt a táborban, az ott szerzett élmények velünk maradtak. Az Igék, a be-
szélgetések építettek bennünket egyénileg és közösségünkben is. A hét anyagi hátteréről hadd adjak
most számot: az ott tartózkodásunk költsége mintegy 500.000 Ft volt. Kellékek beszerzésére, valamit
az előadók támogatására költöttünk 60.000 Ft-ot. Mindennek jelentős részét, 380.000 Ft-ot a részvételi
díjak fedezték. Az egyházmegye 72eFt-tal támogatta az alkalmat, míg Gyúró Község Önkormányzatá-
tól 70eFt támogatást nyertünk el. Köszönjük! A fennmaradó mintegy 40eFt terhelte gyülekezeti költ-
ségvetésünket.

3. Előretekintés: a következő két hét a szabadság ideje a lelkipásztor számára. A vasárnapi istentiszte-
leteken Zsengellér-Kekk Edina,  valamint Nagy Gergely testvéreink fognak szolgálni.  Minden más
ügyben szükség szerint Apostagi Zoltán gondnok, illetve Gémesi Sándorné harangozó testvéreink jár-
nak el.
Jövő szombaton a széki református templomban kérnek áldást házasságukra Gecző Márton és Szabó
Kincső Ildikó ifjú testvéreink. Isten áldása legyen életükön!

4. Egyházmegyei Ifjúsági táborra kerül sor Vértesbogláron, július 30-tól. Gyülekezetünkből három fia-
tal készül: Pap Judit, Pap Anna Sára és Flikinger Johanna. Imádkozzunk a közel ötven fiatal közös al-
kalmáért!

5. A gyülekezeti ház ablakaira függöny készül. Támogató perselyünkkel erre a célra adományozha-
tunk a következő hetekben.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


