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Kedves Testvéreink!

Szeretettel köszöntjük a református gyülekezet őszi körlevelének olvasóit! A tavaszi rendkívüli
leállás után, kellő óvatossággal és körültekintéssel, újra indult gyülekezeti életünk, s reménykedünk
abban, hogy Isten megsegít  és a későbbiekben már nem lesz szükség a jelenleginél  komolyabb
szigorításokra. Életünk folytatódik, melynek jele ez a kiadvány is és mindaz, amit a gyülekezeti
életről e néhány bekezdésben közreadunk. Olvasóink életére Isten gazdag áldását kívánjuk!

Gyúró, 2020. októberében

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

Az Igéből

„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy
a bűnösöket üdvözítse.” 1 Timóteus 1,15 

Áldott összeköttetés, amely két világ között fennál: Isten Fia, aki ember lesz. Rajta dől el
minden. Például kiderül, hogy hiszel-e igazán Istenben? Mert ő nem valami láthatatlan, hallhatatlan,
bizonytalan dolog, amire azt mondhatja az ember: hiszem én, hogy van Isten… hanem valaki, aki
emberi  formában itt  járt  a  földön,  aki  eljött  a  világba,  hogy üdvözítsen,  azaz  hogy a mennyei
világba átjárást biztosítson, annak ellenére, hogy mi nem vagyunk rá méltók. De mégis ott lehetünk!
Te része vagy ennek a mennyei világnak? Ennél a kérdésnél derül ki, van-e hited!

Igaz beszéd ez – írja Pál apostol. Ezért marad meg kétezer év után is, ezért hirdetjük ma is,
ezért  adjuk tovább gyermekeinknek,  ezért  próbáljuk  megélni  hétköznapokban.  Ezért  álltak  ki  a
Szentírás igazsága mellett ötszáz éve Luther és Kálvin és mindazok, akik a reformáció előkészítői
és elindítói voltak. A legnagyobb hír ma is ez: Isten üdvösségre hív, teljes egységre vele. Ezért
küldi el a Fiát, ezért küldi az üzenetet, az Igét, hogy megértsük akaratát és országának vendégei
lehessünk. Ámen.

TERVEZETT RENDSZERES ALKALMAINK

Vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszeleteinken a Timóteushoz írt első levelet olvassuk, melyben a
tanítás a gyülekezeti élet főbb szabályairól szól. November végéig tart Bibliaköri sorozatunk, me-
lyen János evangéliumát olvassuk. Alkalmaink keddenként 17 órakor kezdődnek. 

A járványhelyzetre való tekintettel vasárnapi és ünnepi alkalmainkat a téli időben is a templomban
tartjuk a védőtávolság és a javasolt higiéniai szabályok betartásával. A 20 főt el nem érő alkalma-

inknak továbbra is a gyülekezeti ház nagyterme ad otthont ebben az időben.

KÖZEGYHÁZI VÁLASZTÁS

2020. december 31-én jár le a jelenlegi egyházmegyei és egyházkerületi vezetés, valamint a zsinat
mandátuma.  Hat  évre  választunk  most  egyházi  előljárókat.  A presbitériumok  október  folyamán
nyilváníthatják ki véleményüket a jelöltekről. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádkozzanak azo-
kért, akik a Magyar Református Egyház vezetésében részt vállalnak!
Ahogy a gyülekezetben imádságban hordozzuk a lelkipásztor, a gondnok, vagy éppen a presbitéri-
um szolgálatát, ugyanúgy az egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati vezetőkért is könyörögjünk
időről időre. Imádkozzunk azért, hogy a választásban és a következő időszakban is megtalálhassuk
Isten vezetését egyházunk közösségében.



Október 31-én, reformáció napján 16 órakor indul útjára egy újabb alkalomsorozat, mely
terveink szerint ötvözi majd a bibliaóra és a házi istentisztelet jellemvonásait: egy-egy témát
járunk körül, beszélgetve, közösen gondolkozva. Nagy vonalakban az egyházi évet követve
épülnek egymásra az alkalmak témái, melyeket részben a gyülekezet tagjai vezetnek fel.
Helyszínünk a járványhelyzet idején a gyülekezet ház lesz.

Október 31. 16 óra, nyitó alkalom: A Szentírás szerepe életünkben
November 7. 16 óra: A konzervatív keretyén gondolkodás megújítása
November 21. 16 óra: Evangélium-vállalkozás-gyülekezetépítés
December 5. 16 óra: Isten ajándékai nekünk, a mi ajándékaink Istennek
December 19. 16 óra: Karácsonyi alkalom (agapé)

Elcsendesedésre

Pilinszky János: Átváltozás
Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.

Csúf, de te gyönyörűnek találtál.

Végig hallgattad mindig amit mondtam.

Halandóból így lettem halhatatlan.

Tervezett ünnepi alkalmaink
November 1-jén, vasárnap a délelőtti istentiszteleten megemlékezünk a gyülekezet

régebben élt lelkipásztorairól, 
majd a temetőkben elhelyezzük az emlékezés koszorúját.



November 26-28. között esténként 18 órától
ADVENTI lelki készülődésre hívunk 

szeretettel minen érdeklődőt. 


November 29-én, advent első vasárnapján 
úrvacsorás istentiszteletre készülünk.



Karácsony ünnepén:
December 24-én, 16 órakor Családi Istentiszteletet tartunk a templomban.
December 25-én és 26-án 10 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet lesz.

Az év fordulóján december 31-én 18 órakor, majd január 1-jén 10 órakor hívnak a haran-
gok istentiszteletekre, ha az Úr Isten megsegít minket.

Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra!



Egyházfenntartói járulék
Gyülekezetünk egyik fontos anyagi forrása az ún. egyházfenntartói járulék, amelyet évről
évre, vagy éppen hónapról hónapra támogatóink – mintegy tagdíjként – eljuttatnak hozzánk.
A  gyülekezet  működési,  igazgatási  kiadásait  nagyrészt  ebből  fedezzük.  Néhány  éve
felkínáltuk a banki átutalás lehetőségét, melynek köszönhetően ma már az éves összegnek
mintegy harmada így érkezik be a gyülekezethez. Mivel a készpénzhasználat egyre inkább
háttérbe szorul, továbbra is ajánljuk ezt a lehetőséget! Az általunk javasolt forma, a havi
rendszeres  átutalás;  az  összeg  ez  esetben  önkéntes  (ajánlott  minimum  a  mindenkori
jövedelmünk 1%-a); az utalásokat a Takarékbanknál vezetett  57800136-10002326 számú
gyülekezeti  számlára  kérjük;  a  közleményben  feltüntetve:  »EFJ«  és  monogram.
Természetesen a készpénzes befizetés továbbra is lehetséges. Köszönjük mindazoknak, akik
így is hozzájárulnak gyülekezetünk fenntartásához!

Magyar Falu Program – Pályázat
Szeptemberben gyülekezetünk a presbitérium korábbi határozata alapján pályázatot adott be
a „Magyar Falu Program – Egyházi tulajdonban lévő temetők fejlesztése” keretén belül,

melyben a kuldói temető bekerítését célozzuk.
A feladat hatósági előírás formájában is régóta vár
ránk, most ennek megvalósítása – nyertes pályázat
esetén – valósággá válhat.
Részben  ezzel  összefüggésben  célul  tűztük  ki,
hogy a temető határán húzódó árok kitisztításával
és mélyítésével a temetőt és a sírokat megvédjük
egy esetleges újabb áradattól, mely az idén sajnos

számos sírt megrongált. Bármilyen jellegű – anyagi, gépi, munka – felajánlást, javaslatot
köszönettel veszünk az előkészítés és a megvalósítás során.

Az adakozásról
Az idei év első felében – bár alkalmaink egy része elmaradt – több adomány érkezett a

gyülekezet  működésének  fenntartására.  Ezeket  külön  is  köszönjük  adakozó  kedvű
testvéreinknek!  Öröm,  hogy  az  új  parókia  használatba  vételével  közüzemi  kiadásaink
jelentősen  csökkennek,  reményeink  szerint  anyagi  forrásainkat  az  épületek  és  temetők
fenntartása mellett egyre inkább a gyülekezeti szolgálatokra tudjuk fordítani.

Továbbra  is  lehetőség  van  az adományokat  és  az  egyházfenntartói  járulékot  a
gyülekezeti  pénztárba  befizetni,  valamint  az  erre  szánt  összeget  utalhatjuk  is,  a
Takarékbanknál vezetett  57800136-10002326 számú gyülekezeti bankszámlára. Ez utóbbi
esetben  közleményben  mindenképpen  jelezzük  a  befizetés  céját.  Köszönünk  minden
hozzájárulást!

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


