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ÉPÜLJ ÉS ÉPÍTS

Alapige: Efézus 4,7-16 Olvasmány: Jer 29,1-14

Az  év  igéje  gyülekezetükben  ez,  amelynek  üzenetével  elkezdünk  ismerkedni  az  év  első
istentiszteletén, hogy valóban annak mélységeit és igazságait megértve tudjunk ez esztendőben járni,
hogy épüljünk szeretetben.

Az Úr Isten azzal az üzenettel lép felénk, hogy épülj és építs. Szól személyesen is, de még inkább
közösségben. Ahogy itt az apostol a sok tagból álló testet hozza példaként, ahogy azok a különféle
kapcsolódások révén, egymásra épülve, egymásra utalva egy céllal működnek, úgy hív fel minket is
erre. Kimondottan a lelkiekben való felépülés lehetőségéről van itt szó, s arról, hogy ebben hogyan
használ bennünket az Úr. S a cél is ennek megfelelő: a fejhez, aki a Krisztus, hozzá igazodni, hozzá
megérkezni, benne gazdagodni.

Épülj, vigyázz magadra, gondolj a fejlődésedre és törekedj is arra: hitben, szeretetben, békességben
növekedj.  Mindennapjaink  gondolkozásához  közel  áll  ez  a  felhívás,  hiszen  mi  magunk  is  ezért
küzdünk hétköznapi életünkben: szeretnénk többre jutni, megszerezni, megadni minden szükségeset
magunknak, gyermekeinknek, unokáinknak. Elérni azokat a célokat, melyek által többre juthatunk. De
ebben a mozzanatban van némi önzés. A test képét látva az apostol felmutatja, hogy bizony a test
tagjai sosem csak önmaguk növekedéséről gondoskodnak, hanem az egész test, és a másik épüléséről
is.

A fejezet legfontosabb üzenetei e köré csoportosulnak. Hogyan épülhetsz? Úgy, hogy a másikat
építed! Így mondja: minden résznek különféle adottságai vannak. Ajándékok, amelyeket Krisztustól
kaptunk.  Ajándékok,  melyek  nem  csupán  a  saját  kedvtelésünkre  vannak,  hanem  hogy  azokkal
másoknak szolgáljunk, hogy segítsük, tápláljuk, erősítsük a mellettünk lévőt. És ilyen ajándékokban
nem csak a gyülekezet  egy-egy tagja  részesül,  hanem minden egyes tag,  aki Krisztushoz tartozik,
mindenki, aki itt van, kapott valamit, amit Isten felhasználhat az ő gyülekezetének építésére.

Így látjuk magunkat a Szentírás tükrében, és erre kell törekednünk, ahogy tettük eddig is – ki
határozottabban, ki bátortalanabb módon, hogy hasznos eszközei legyünk Istennek a Krisztushoz való
felnövekedés folyamatában.

Épülj és építs! Így válunk valamilyen formában Krisztus ügyének hordozójává a szavak és tettek
egységében,  a  szolgálatban,  a  bizonyságtételben,  a  szeretet  és  békesség  gyakorlásában,  Urunk
ajándékaként, az ő tervéhez igazodva, hogy országa növekedjen köztünk: hogy épüljünk szeretetben.
Ámen.

LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVRŐL

Ebben az évben sem lett kevesebb. Nem csak a lelkipásztori napló bejegyzéseinek számából következ-
tethetünk erre – bár abból is: három éve ugyanúgy 278. számmal záródik a napló. A gyülekezeti élere
nézve célul tűztük ki, hogy kevesebb ne legyen, s ahol lehet, a lelkiségben, imádságban, közösségben,
ott legyen több. Az év utolsó napján visszatekintve ez megvalósulni látszik. Voltak veszteségeink, csa-
lódások, szomorúságok is év közben, de az év összegzésében mégis kimondható: nem lett kevesebb.
Gyülekezeti élet főbb területei
A gyülekezetben 47 vasárnapi és ünnepi istentiszteleten hirdethettem Igét a gyülekezetben (ezen felül
több ízben egyházmegyei alkalmakon, vizitációkon). Három legátusunk mellett 6 alkalommal szolgált
helyettesítő lelkipásztor, valamint három vasárnap vendég-igehirdető. Az evangélizációk sorában pün-
kösdi sorozatunk Végh Tamás szolgálatával kiemelkedő volt, szép számmal voltunk együtt böjtben és
adventben is. Vasárnapi átlaglétszámunk 41 fő volt (2017-ban: 42). Ünnepek első napjain átlagosan
71-en (71), ünnepek másodnapjain 25-en (27) vettünk részt.
A bibliakör 27 alkalmat számlált. Izgalmas olvasmányunk volt a Jelenések könyve és a Prédikátor.
Keddenként tartottuk a szolgálók óráját összesen 9 alkalommal, 8 ízben volt presbiteri találkozás –



többségében gyűlés –, imaórát pedig csak kétszer tudtunk tartani. A házi istentiszteletek száma 6-ra
emelkedett (4). Úrvacsorai közösségben 16 alkalommal voltunk, átlagosan 12 (13) férfi és 17 (17) nő-
testvérünk élt az úrvacsora sákramentumával. Lelkipásztori látogatás 21 (32) alkalommal volt a gyüle-
kezetben, valamint 4 (4) alkalommal tartottunk házi úrvacsorát. Más gyülekezetekkel együtt vettünk
részt az Imahét alkalmain, az augusztus 20-i ünnepségeken, valamint az adventi gyertyagyújtásokon.
Egyházmegyénk szűkebb közösségében tartottuk a Tóvidéki bibliaórákat, melyből 5 alkalommal vet-
tünk részt (két ízben nálunk).
A korábbi elhatározást megtartva minden korosztályt igyekeztünk elérni alkalmainkkal. Így tartottuk a
családi istentiszteleteket, tavaszi és adventi gyermekfoglalkozásokat, kis változással tovább folytató-
dott az óvodások születésnapi köszöntése is. Ifjaink közül hárman vettek részt az egyházmegyei ifjúsá-
gi táborban, valamint négyen voltak jelen a gyülekezet nyári táborában.
Az esztendő két újdonsága a gyülekezet aktívabb tagjait szólította meg. A január végi galyatetői pres-
biteri hétvége, valamint az első gyülekezeti tábor Mályiban. Mindkettőnek éreztük jótékony hatását
nem csak ott és akkor, hanem az alkalmakat követően is. Elhatározásunk, hogy lesz folytatása mind-
kettőnek.
Marosdécsei látogatással erősítettük idén testvérgyülekezeti  kapcsolatunkat.  A konfirmandusok kö-
szöntése, adventi koszorúkészítés, idősek karácsonyi látogatása, az énekkarban végzett szolgálatok a
gyülekezet belső magját mozdították meg leginkább. A hittanoktatás 13 csoportban zajlik az óvodá-
soktól a konfirmandusokig 68 gyermek részvételével. A hittan órák száma a 440-et közelítette. Újdon-
ság, hogy az intézmény egyházi jellegével iskolai áhítatok indultak. Gyúrón és Tordason 3-3 szolgálat
volt ebben.
2018-ban nem lett kevesebb azon órák száma, amelyek során az Ige üzenete szólhatott, és a testvéri ta-
lálkozások történhettek gyülekezetünkben. Istennek adunk hálát, hogy ezekre erőt és lehetőséget adott.
Népmozgalmi adatok
Keresztelés 3 alkalommal történt. 2 fiú és 1 leány részesült a sákramentumban. Nyolc fiatal konfir-
mált. Két házaspár kért áldást induló házasságára. Hat alkalommal álltunk meg ravatal mellett az Ige
vigasztaló szavával. Közöttük gyülekezetünk négy tagjától is búcsúznunk kellett. Ők dr. Simon Endré-
né, Végh Zoltán, Molnár Jenő, Hegedűs Lajosné. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak és örömet a
hálaadóknak!
Pénzügyek és anyagiak. A gyülekezet a 2018. esztendőben minden személyi és köztartozásának ele-
get tett. A gazdasági évben mérlegünk ismét pozitív lett. EFJ 1.368.300 Ft (2017-ben 1.263.000 Ft)
volt. A perselyadakozás idén is minden korábbit meghaladóan nőtt: 1.767.425 Ft (1.514.275 Ft). Az
adományok összege is jelentősen nőtt: 1.856.400 Ft (1.342.460 Ft). Bevételeinkből, továbbá a termé-
szetbeni felajánlásokból tudtuk biztosítani ebben az esztendőben is a gyülekezeti élet folyamatosságát.
A felújítás kérdése egész évben napirenden volt, hiszen hónapról hónapra változtak a feltételek. Óriási
segítség, hogy az év elején látott 15millió Ft mellé újabb 25millió Ft támogatás érkezik. Ennek fel-
használását a tervek kidolgozásában el is kezdtük. Az előkészítés rögös útjaiban haladunk azzal a re-
ménnyel, hogy a 2019-es év végére az Úr Isten átsegít bennünket ezen az embert és gyülekezetet pró-
báló feladaton.
Köszönet: Apostagi  Zoltán,  gondnoknak;  Gémesi  Sándorné  Takács  Ibolya,  harangozónak;  Kispál
Sándor, kántornak; a presbitérium aktív-, pót- és tiszteletbeli tagjainak, a szolgálók közösségének. Kö-
szönjük, férfi- és nőtestvéreinknek 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 2019-es esztendőre. 

Az Úr Jézus legyen őriző pásztorunk!


