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ÚJ KEZDŐDIK

Alapige: Jelenések 7,9-12 Olvasmány: Jelenések 7

Kétségtelen, valami új kezdődik: ahogy írom az évszámot, még a régi van kezemben, el is rontom.
De váltani kell: életünk folyamatának ez is része. És míg az Óév inkább a visszatekintés alkalma, az új
már előre néz: mi érkezik? Jönnek elhatározások, fogadalmak, tervek, új kezdetek.

A gyülekezeti életnek is van egy ritmusa, amelyet az egyházi év mellett meghatároz a naptári év:
tervezésünk, előre látásunk rövidebb egysége. S most ezt külön is meghatározza az új, amely felépült,
amelyet még ízlelgetünk, de már látjuk, hogy a régi tényleg elmúlt, és valami új jött létre.

Persze  mindez  nem  csak  pontszerű,  hirtelen  változásokból  áll,  inkább  folyamatokban  látjuk
életünket: az új a régivel kapcsolatban van, abból érkezik, mégis más. Ezért lessük kíváncsian, mit hoz
ez az új, ami most kezdődik el?

A Jelenésk könyvének most olvasott szakasza az utolsó idők folyamatát tárja elénk: sorra nyílnak a
pecsétek, majd szólal meg a hét trombita, közben a harag hét pohara is kitöltetik: zajlik az ítélet a világ
felett, s ezekben a sorozatokban vannak pontszerű események, amikor megáll a történet és felcsillan
valami  az  újból:  a  felolvasott  szakaszban  azok  sorakoznak,  akik  istenéi:  a  választott  népből
elpecsételtek, majd a megszámlálhatatlan sokaság minden népből.

Valami új kezdődik, hirdeti énekük, melyben az Üdvözítő Úr dicsérete hangzik, s felel rá a menny,
az  angyali  lények  teljes  kara:  mind,  akik  Isten  előtt  állnak.  Igazán ez  a  könyv,  de Isten  üzenete
mindenhol ezt szólaltatja meg: ami szakít a régivel, az ítéletessel. Eddig a bűnöket láttuk és azok átkos
következményét, amely rajtunk is sebet ejtett. Eddig csak töredékes volt az istentisztelet, a prófétálás,
az igehirdetés. Töredékes az Isten szava bennünk, az életünkben, de most valami új kezdődik el.

Isten kiválasztja  és elkülöníti  azokat,  akik őhozzá tartoznak.  Az üdvösség ideje,  a  választottak
összegyűjtése, az Isten hatalmának kiteljesedése zajlik, ezt hirdeti meg a látomás, melyben sok-sok
kiválasztott  magasztalja  az  Istent  és  a  Bárányt,  aki  elvezeti  őket  az  élet  vizének  forrásához,  az
üdvösséghez.

Imádkozzunk ennek az évnek a kezdetén, hogy ez az esztendő lehessen sokak számára igazán új,
az Ige üzenetének értelmében is, hogy lehessen az üdvösség ideje, hogy szív szerint valósággal az
Úrhoz  tartozzunk  mi,  mint  gyülekezete,  hogy  tiszta  szívből  magasztalhassuk  őt.  Kérjük  az  Ő
Szentlelkét, hogy hozza el azt az újat, amit ember nem adhat meg, csak egyedül Ő. Ámen.

LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVRŐL

Ahogy a 2019-es év képeit válogattam, két nagy mappából kerültek elő a legfontosabbak: gyülekezeti
élet, parókia építés. A kettő külön gyűlt, de ahogy időben most egymás mellé kerültek, nem várt gaz-
dagságról és izgalmas lendületről szólnak számomra. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű év, így indultunk
neki. Számos bizonytalanság húzott bennünket hol szét, hol össze. Az Úr pedig megmutatta, hogy Ő
mire képes: a keveset megsokasította, megáldotta azt, amit oda tettünk elé. Elkészült az épület, s ha
próbákon keresztül is, de az esztendő végére jutottunk, s többért adunk hálát, mint amit reméltünk.

Gyülekezeti élet főbb területei
A gyülekezetben 44 vasárnapi és ünnepi istentiszteleten hirdethettem Igét a gyülekezetben. Három le-
gátusunk mellett 7 alkalommal szolgált helyettesítő lelkipásztor, valamint három vasárnap vendég-ige-
hirdető. Vasárnapi átlaglétszámunk 36 fő (2018-ban: 41), éves szinten 5 fővel csökkent: különösen az
év első felében látványosan kevesen voltunk egy-egy vasárnapon. Ünnepek első napjain átlagosan 75-
en (71), ünnepek másodnapjain 31-en (25) vettünk részt. Az evangélizációk sorában adventi alkal-
munk a pusztaszabolcsi testvérek szolgálatával kiemelkedően szép volt. 
A bibliakör 30 alkalmat számlált, János evangéliumát olvassuk. Szolgálók óráját és imaórát 5-5 alka-
lommal tartottunk, két ízben volt presbiteri bibliaóra, 6 presbiteri gyűlés, valamint új alkalomként 3



gyülekezeti fórum, a misszi bizottság háromszor találkozott. A házi istentiszteletek száma 7 volt. Úr-
vacsorai közösségben 15 alkalommal voltunk, átlagosan 12 (12) férfi és 16 (17) nőtestvérünk élt az úr-
vacsora sákramentumával. Lelkipásztori látogatás 19 (21) alkalommal volt a gyülekezetben, valamint
4 (4) alkalommal tartottunk házi úrvacsorát. Az iskolákban, valamint a tordasi otthonban 10-10 áhíta-
tot tartottunk. 
Más gyülekezetekkel együtt vettünk részt az imahetek alkalmain, valamint az adventi gyertyagyújtáso-
kon. Egyházmegyénk szűkebb közösségében tartottuk az év első felében a Tóvidéki bibliaórákat.
A korábbi elhatározást megtartva a családokat is igyekeztünk elérni alkalmainkkal. Így tartottunk csa-
ládi istentiszteletet 9 alkalommal, tovább folytatódott az óvodások születésnapi köszöntése is. Hitokta-
tásra továbbra is nagy figyelmet fordítunk: a folyó tanévben 12 csoportban összesen 60 gyermek vesz
részt ezekben. Mintegy 400 hittan óra volt a 2019. évben gyülekezetünkben.
Egy év szünet után ismét volt gyermektáborunk 16 résztvevővel, valamint újból szerveztünk gyüleke-
zeti  tábort,  mely  idén  is  a  leghűségesebbeket  mozdította  meg.  Marosdécsei  testvérgyülekezetünk
templomának 400 éves jubileumára látogattunk el néhányan szeptemberben. A konfirmandusok kö-
szöntése, idősek karácsonyi látogatása, az énekkarban végzett szolgálatok színesítették találkozásain-
kat.
2019-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 7 alkalommal történt. 5 fiú és 2 leány részesült a sákramentumban. Egy felnőtt testvérünk
konfirmált. Egy házaspár kért áldást induló házasságára. Hét alkalommal szólt a vigasztalás igéje rava-
tal mellett, közöttük gyülekezetünk négy tagjától is búcsúznunk kellett: Orosz Károlyné, Puskás Jenő-
né, Naszáli Benő, Pásztor Kálmán. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak és örömet a hálaadóknak!
Pénzügyek és anyagiak. A gyülekezet a 2019. esztendőben minden személyi és köztartozásának ele-
get tett.  Az év elején megállapított  költségvetésünkben 500.000 Ft maradvánnyal terveztünk,  most
több mint 1 millió Ft-tal zártunk. EFJ jelentősen nőtt: 1.583.500 Ft (2018-ban 1.368.300 Ft) volt. A
perselyadakozás a létszámunkhoz mérve nem csökkent 1.682.965 Ft (1.767.425 Ft). Az adományok
összege az építkezés kapcsán jelentősen nőtt, tervek feletti volt: 2.664.815 Ft (1.856.400 Ft). Köszön-
jük a hozzájárulásokat!
Építkezés: Az egy évvel ezelőtti összefoglalóban még felújítási tervekről esett szó, növekvő támoga-
tásról, folyamatosan változó körülményekről. Mindezekből március végére állhatott össze az az új,
aminek végül neki fogtunk a többlettámogatás, és a felajánlások ismeretében. Nehezen lehetne mérni
azokat az órákat, napokat, amelyekben ezzel foglalkoztunk: és elkészült az új lelkészlakás. Hála és kö-
szönet minden munkaóráért: segítségért, kétkezi munkáért, felajánlásért, adományért!
Köszönet: Apostagi Zoltán, gondnoknak, aki sokáig helytállt a gyülekezet élén, de az év során távo-
zott tisztségéből, valamint Alföldy-Boruss Áronnak, aki szeptembertől helyébe lépett; Gémesi Sándor-
né Takács Ibolya, harangozónak; Kispál Sándor, kántornak; a presbitérium aktív-, pót- és tiszteletbeli
tagjainak, a szolgálók közösségének. Köszönjük, férfi- és nőtestvéreinknek a sokrétű szolgálatot, ame-
lyet az év folyamán közösen végeztek. Köszönet feleségemnek a szolgálat hátterének biztosításáért.

Ha valakit megbántottunk volna – akarva, akaratlanul –, kérjük, bocsásson meg, ahogy mi is ezt
tesszük, hogy a haragot hátrahagyva mehessünk tovább az új esztendőben. 

Az Úr legyen őriző pásztorunk az új esztendőben is!


