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Különleges böjt
Nem egészen a  megszokott  formában  érkezik  a  gyülekezethez  a  böjti  körlevél,  hiszen  már

virágvasárnap van, a nagyhét kezdete. Ezekben a napokban, hetekben többször szoktunk találkozni
családunk  tagjaival,  és  ugyanígy  a  gyülekezet  közösségében  is  együtt  szoktunk  lenni  ünnepi
alkalmainkon, az úrvacsora közösségében, s erre már hetekkel előbb készülünk. Most ez másként
van: egy hosszú böjt elé nézünk.

A koronavírus elleni küzdelem jegyében telnek mindennapjaink, ha tehetjük, otthon maradunk:
lehetőség szerint senkivel nem találkozunk személyesen. Így az ünnep napjaiban is otthonainkban
elcsendesedve keressük Isten jelenlétét, kérjük az Ő segítségét és áldását. 

Bár ebben az időszakban, mondhatjuk, közösség-böjtöt tartunk, de ez nem azt jelenti, hogy az
Istennel nem lehetünk közösségben. Sőt, ez a mostani helyzet éppen abban tanít bennünket, hogy
életünkben minden változó.  Ahogy a Zsidókhoz írt  levélben olvassuk:  „nincsen itt  maradandó
városunk,  hanem  az  eljövendőt  keressük.” (13,14)  Kapcsolataink,  mi  magunk,  élethelyzetük,
minden,  amit  egyébként  biztosnak  hiszünk,  egyik  pillanatról  a  másikra  megváltozhat.  Ebben  a
helyzetben  viszont  felértékelődik  az  Örökkévaló,  az  a  Jézus,  aki  „tegnap,  ma  és  mindörökké
ugyanaz” (13,8), felértékelődik a vele való kapcsolat, az a bizonyosság, amit ő jelent számunkra.

Ezen a nagyhéten különösképpen is  figyeljünk Őrá,  aki  halálon,  betegségen,  bűnön győztes
Úrként,  mégis szamárháton, alázatosan érkezik a városba; aki a nagy áldozatra készülve, adja a
kenyér és a bor jelét, hogy halálában és a váltságban a tanítvány is részesüljön; majd a halál felett
aratott győzelmével, feltámadásával örök életünkről ad bizonyosságot.

Gyúró, 2020. virágvasárnapján

Alföldy-Boruss Áron Kádár Ferenc
gondnok sk. lelkipásztor sk.

Imádság járvány idején

Mindenható  Isten,  aki  bölcsen  teremtettél  és  kezedben  tartasz  mindeneket,
könyörülj rajtunk! Könyörülj népünkön és az egész lakott földön, amely most
próba  alatt  áll!  Könyörülj,  hogy komolyan  vegyük  a  veszélyt,  de  közben ne
veszítsük el békességünket! Kérünk, adj bölcsességet, hogy különbséget tudjunk
tenni fontos és kevésbé fontos között - legyen az hír, vélemény vagy időtöltés.
Adj józanságot szívünkbe!

Kérünk, könyörülj azokon, akiknek élete veszélyben forog; kérünk, segíts azokon, akik a halállal
néznek szembe: betegek vagy hozzátartozók. Kérünk, segítsd meg mindazokat, akik hazánkban és
szerte a világban a járvány ellen küzdenek: orvosokat, ápolókat, egészségügyi dolgozókat, valamint
mindazokat, akik őket segítik! Kérünk, áldd meg népünk és a népek vezetőit teljes bölcsességgel,
hogy a kritikus helyzetben a jó és szükséges döntéseket meghozhassák!

Könyörülj, hogy a nehézségek között el ne veszítsük hitünket, őrizz meg minket szeretetedben! A mi
Megváltónk, az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg könyörgésünket! Ámen.



Gyülekezeti élet - Átmeneti megoldások
Istentiszteleteinket és más közösségi alkalmainkat előre nem látható ideig szüneteltetjük. Ebben az
időben  arra  kérjük  a  gyülekezet  tagjait,  hogy  otthonukban  tartsanak  egyéni,  illetve  családi
áhítatokat.  Ehhez  továbbra   is  minden  vasárnap,  valamint  ünnepeinken  kiadjuk  az  Útravalót,
melyben  igemagyarázat,  valamint  a  gyülekezettel  kapcsolatos  információk  olvashatók.  Szükség
esetén házhoz visszük, de aki e-mail címmel, vagy Facebook profillal rendelkezik, annak digitálisan
küldjük el. Akihez eddig nem jutott el az Útravaló, de szeretné, kérjük jelezze igényét!

A hittanoktatás –  a közoktatáshoz hasonló módon – az internet eszközeinek segítségével folyik.
Az  általános  iskolások  számára  hetente,  az  óvodások  számára  ritkább  időközönként  küldünk
korosztálynak megfelelő  feladatokat,  tananyagokat.  A konfirmációs  felkészülés  egyénileg  zajlik.
Köszönjük a szülők helytállását ebben a különös időszakban!

Úrvacsora otthon? – A járvány időszakában kérdésként merül fel, hogy mi
módon  részesülhetünk  ilyenkor  az  Úrvacsorában?  Erre  nézve  egyházunk
vezetése  tájékoztatást  adott  ki,  melyben  bátorítanak  bennünket  az  otthoni
úrvacsoravételre.  (www.reformatus.hu)  Az  első  keresztyénekről  olvassuk,
hogy „házanként” törték meg a kenyeret, így ez most sem elvetendő. Otthoni
áhítatunknak része lehet az ünnepben, hogy meghallgatjuk, elolvassuk az igét
(1 Kor 11,23-26) és magunkhoz vesszük a szent jegyeket.

Gyúró és Kuldó községek története
Igen,  kézbe vehetjük Dr.  Bogár János helytörténeti  munkáját!  A kézirat
1967 óta  kiadásra  várt,  s  bár  a  kétezres  évek  elején  komoly  munkával
előkészítették az anyagot, most még kellett hozzá egy újabb nekifutás. 
A  kötetből  szeretnénk  a  gyülekezet  tagjaihoz  családonként   egy-egy
tiszteletpéldányt  eljuttatni,  ezen  felül  2000  Ft-os  áron  lehet  további
példányokat vásárolni.
Köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették számunkra a kötet kiadását!

Iratterjesztésünk továbbra is nyitva áll:  Csendes Percek, Reformátusok
Lapja, Presbiter újság és további kiadványok is átvehetők a templomban.

Hálaadás... 
Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt  ürítettük ki a régi parókiát,  most pedig az elkészült  új

épületen folynak az utolsó simítások, a kertben
a növényültetés. A lelkészcsalád március utolsó
napjaiban már birtokba is vette az épületet. 
Bár terveink között szerepelt a hálaadó alkalom
tavaszi  megtartása,  a  jelenlegi  helyzetben  ez
már nem valósulhatott meg: a presbitérium úgy
határozott,  hogy  későbbi  időpontban  tartjuk
meg az ünnepséget. 
Az Isten iránti  hálának és a sokrétű munkáért
mondott köszönetnek viszont most is helye van:
ha nem is közös ünnepléssel, kézszorításokkal,
de  a  lélekben  mondott  imádságokkal  azokért,
akik részt vállaltak ebben!

https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/istentiszteleti-ajanlasok-krizishelyzetben/


ADOMÁNYAINK

Ebben  a  mostani  különleges  helyzetben  gyülekezetünk  bevételei  nem  a  megszokott  rendben
érkeznek:  a  kényszerű távolmaradás  mind a persely-,  mind a fenntartói  bevételeket  megrövidíti
ezekeben  a  hónapokban.  Hogy  tartalékainkat  ne  éljük  fel  teljesen,  minden  halasztható  kiadást
elnapolunk,  ugyanakkor kérjük  a  gyülekezet  tagjait,  hogy akinek lehetősége van rá,  valamilyen
formában juttassa el ide szánt adományait ezekben az időkben is. Köszönjük azoknak, akik már
gondoltak erre eddig is!

Különösképpen  ajánljuk  az  online  átutalás  lehetőségét mind  a  fenntartói  járulékok,  mind  az
adományok  tekintetében.  (Az  ezzel  kapcsolatos  korábbi  tájékoztatónk  a  gyülekezet  honlapján
elérhető.)  Gyülekezetünk Takarékbanknál vezetett számlaszáma: 
57800136-10002326 Gyúrói Református Egyházközség

Akik ezzel a lehetőséggel nem tudnak élni, azokat kérjük, csak ezért ne induljanak útnak, hanem
otthon tegyék félre,  amit a gyülekezetnek szánnak, és majd a járvány elmúltával jutassák el azt
hozzánk. Köszönjük!

A jókedvű adakozót szereti az Isten. (1 Kor 9,7)

Adónk 1%-át idén is felajánlhatjuk valamely alapítvány javára. 

Általunk ajánlott alapítványok:
Bethesda Kórház Alapítvány Adószám: 18042539-1-42
Református Rehabilitációs Alapítvány (Ráckeresztúr) Adószám: 18492415-1-07

Adónk másik 1%-át felajánlhatjuk valamely egyház javára. Kérjük, hogy a második egy százalékkal
a Magyarországi Református Egyházat támogassák! Technikai szám: 0066. Köszönjük!

Elérhetőségeink
Címünk: 2464 Gyúró, Rákóczi út 27.
E-mail címünk: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlapunk: www.parokia.hu/lap/gyuro
Kádár Ferenc lelkipásztor: 20/445 66 56
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