HÚSVÉTI KÖRLEVÉL
ÚJ TÉRBEN A GYÜLEKEZETI ÉLET...

E

lvitték az Urat a sírból és
nem tudjuk hová tették...
Még nem értették ugyanis az
Írást, hogy fel kell támadnia a
halottak közül."
(János 20,2-9)
Életünk nagy eseményei előtt általában értetlenül állunk, tele vagyunk kérdésekkel: Hogyan lesz? Mi a
feladatom? Alkalmas vagyok-e rá? Alkalmas-e az idő?...Ezek a bizonytalanságok meggátolnak az indulásban, megfélemlítenek? Vagy szembenézünk velük, nagy levegő, s rajta! Mert tudjuk, hogy ezen múlik a
gyökeres változás, vagy az új érkezése az életünkbe.
Húsvét reggelén csupa ilyen értetlen, de cselekvő emberrel találkozunk: az asszonyok kora reggel
elindulnak a sírhoz, drága kenetet visznek, hogy
Jézus testét bebalzsamozzák. Nem tudták, hogyan
fogják a sír szájáról a követ elhengeríteni, de mennek.
A tanítványok üres fecsegésnek gondolják az
asszonyok szavait, miszerint Jézus él, mert az angyalok ezt mondták nekik, mégis versenyt futva
rohannak a sírhoz. Valóban üres volt, csak a lepleket találták. A magdalai Mária összezavarodott, azt
gondolta: a Mester testét talán valaki ellopta, mégsem siet haza, hanem ott marad a temetőben s kutat Jézus után. 1. Megálló Az idei húsvétot hogyan
akarod megélni Testvérem? Minden maradjon a
régiben, az eltemetett évek, események, személyek, célok messze vannak már, ne bolygassuk. Én
már csak ilyen vagyok, fogadjanak el így. Vagy akár
ünnepelhetnél is, lelki mozdulással felkutathatnád a
Feltámadottat.
Vedd le a polcról a Bibliádat! A történetben csak
a láthatókra néznek mindannyian, s az nem ad magyarázatot, az Írást még nem értették, így tehetetlenek, de érzik, hogy valami történik mind eközben.

Este együtt vannak a szokott helyen, talán, hogy
bátorítsák egymást s megbeszéljék a nap eseményeit. 2. Megálló Hiszed-e, hogy a mi ünneplésünkben is aktualizálódik a feltámadás erejének kibontakozása, itt és most készülődik az élet hírének kikiáltása sokak számára s megérkezhet a te lelkedhez is? Az istentiszteletekre várunk Testvérem, gyülekezünk, érkezz meg közénk (ha csak online is).
"És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és
az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az
Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség
nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok
a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig
megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak." Idézet (János 20, 20-23) 3. Megálló A tanítványi örömet
kívánom a Testvéremnek s az új életet, melyben
nincsenek bűn-tartozások, hanem a megbocsátás
győzelme.
Ámen

Kedves Testvérek!
A járvány rákényszerített bennünket egy új templom felépítésére, házszám nincs, mert a virtuális térben található. Hivatalosan is és nagy szeretettel meghívom testvéreimet s Családjaikat e szent térbe, mert
a "A hit hallásból van, a hallás, pedig Krisztus beszéde által." (Róma 10,17.)
Épp egy éve élünk így, a nyári rövid megszakítással, amikor személyesen is találkozhattunk. Van már
Gárdonyi Reformátusok zárt facebook csoport,
Gárdonyi Református Kvázi Téve facebook oldal s
megújulóban a gyülekezet honlapja: refgardonyagard.hu, ez igazi kapunyitás a világ felé, illetve, a legkönnyebb elérhetőség útja.
Miért tettük mindezt s van-e eredménye? Azért
mert Isten Igéje kötelezett rá: "Ellenben erőt kap-

tok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim
lesztek a föld végső határáig." (ApCsel 1,8.) Jó
eredményként arról számolhatok be, hogy nem
szakadtunk el egymástól, még ha személyes találkozásra nincs is mód: a hétközbeni igei alkalmak
folyamatosan élnek, a részvétel megsokszorozódott mert igazándiból nincs a kezdés pontos időhöz
kötve, akkor kapcsolódik be Testvérünk, amikor
felszabadult ideje van; színesebb lett a gyülekezeti

élet a kisfilmek, a hangoskönyv, videók segítségével. Az elköteleződés, hogy "jelen akarok lenni"
belső indíttatásból fakad, ez nagykorúsodás a hitéletünkben. Ami a negatív hozadéka: nem az igazi
ez a találkozás. Igen, nehezebb így kapcsolódni,
unalmasabb sokszor, vagy az otthoni tér mégsem
nyugodt, nem lehet kilépni a teendőkből, a zajból.
Gyönyörködöm, ahogy a fiatalabb nemzedék segíti
a családban lévő időst, hogy hallja, lássa, részt tudjon venni az istentiszteleti alkalmakon.
Hálásak lehetünk az Úrnak a lehetőségért, s nagyon fontos a Testvérek jelenléte, visszajelzéseik,
személyes bizonyságtételeik.
INTÉZMÉNYEINK FEJLŐDÉSE
Intézményeinkben aktívan zajló élet tanúi lehetünk a járvány miatti hetekig tartó kötelező bezárások ellenére is. Köszönet a vezetőinknek: Kelemen
Istvánné óvodavezetőnek és Rideg Jánosné igazgatónak, a lelkiismeretes nevelőknek. Itt is érvényes
az online térben magunkra találás, izgalmas kihívás
az ovisok felé a mesemondás, fejlesztő feladatok
kiadása, egész családot megmozgató kreatív alkotásba bevonás, vagy épp nemzeti ünnepünkre való
felkészítés. A református iskolában már szeptembertől készültünk alkalmas géppark beszerzésével,
digitális tanterem hálózatának kiépítésével az online tanítás zökkenőmentes átállására szükség esetén. Így a mostani szigorítás idején napi 3 kontakt
órával, teljesíthető feladatkiadással szépen haladnak a diákok a tanulmányaikban. Nagy örömünk,
hogy minden segítséget kérő családnak tudtunk
megfelelő számítógépet kölcsönözni az otthoni
tanuláshoz.
A gyülekezet minden tagját megbízom azzal a
feladattal, hogy imádkozzon az intézményeinkbe
való beiratkozásért, azaz, hogy sokan keressék a
református óvodát és iskolát. "Honlap címeik:
zichysuli.hu és eletfacskaovoda.hu. "Engedjétek
hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a menynyek országa!" (Lukács 18,16.)
A személyi jövedelemadójának 1%-át kérjük, hogy
ajánlja fel a Magyarországi Református Egyház javára, technikai szám: 0066. A másik 1%-ot az Életfácska Református Óvodáért Alapítvány számára. Adószáma: 18753844-1-07. Köszönjük a támogatást!
GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS
A Gárdonyi Református Egyházközség anyaegyházközség, státuszunkat a járvány idejében, mindezidáig meg tudtuk őrizni, ez azt jelenti, hogy önállóan, külső anyagi támogatás nélkül fenn tudtuk
tartani a szervezetünket. Vannak bevételeink és
kiadásaink s igyekszünk jó egyensúlyban tartani e
kettőt, ez a Presbitérium felelőssége. Rendszeres
kiadásaink az ingatlanaink (templomok, temető,
parókia) közüzemi költségei és a lelkészi készpénzjavadalom (140 000 Ft + 30 000 Ft gk. támogatás/hó) és ezen felül karbantartás, váratlan javítás
stb. kifizetése. Összesen havonta 4-450.000 Ft átlag. Rendszeres bevételeink az egyházfenntartói
járulék (10 000Ft/ felnőtt/év), a perselypénz/adomány és a gyülekezeti ház, mint ingatlanrész bérbeadása. (szálláshely) A jelen helyzetben
egyre nehezebb egyensúlyban tartani a két oldalt,

mert személyes istentiszteletet nem tarthatunk, s a
településen élő reformátusok közül tavaly mindöszsze 192-en, idén pedig idáig százan fizették be az
egyházfenntartói járulékot. (11.662 fő összlakosságból kb. 1000-1500 fő felnőtt református) A járvány miatt táborozókat sem fogadhatunk a házban,
ez nagyon nagy kiesést jelent. Gondolkodjunk felelősen és biblikusan:
"Tudjuk, hogy aki szűken vet, szűken is arat és aki
bőven vet, bőven is arat. Mert mindenki úgy adjon,
ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül,
vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten." (2 Kor 9,6-7.)
MEGOLDÁSI JAVASLAT
Sok kicsi sokra megy alapon, közösségben gondolkodva, vegyünk példát azoktól a Testvéreinktől,
akik rendszeres átutalással minden hónapban küldenek támogatást az Egyházközség fennmaradására. Szükségünk van 100 testvérre, aki vállal minimum havi 3000 Ft rendszeres átutalást, s akkor ékes
rend uralkodhatna ezen a területen is. Ez az összeg
józansággal nem nélkülözhetetlen a családban (6
zacskó chips), de nélkülözhetetlen a lelki család
talpon maradásáért. SZÁMLASZÁMUNK:
OTP 11736116-20021764
Megköszönjük vállalkozó testvéreink adományait, minden téren létszükséglet a jelenlétük/jelenlétetek! Igazolást a Lelkészi Hivatalban
tudunk kiállítani.
BERUHÁZÁSAINK
1. Elkészültünk a Bibliai Pihenőparkkal. Köszönjük
Hoffman Miklós vállalkozó építő munkáját, a Testvérek segítségét. Reménységünk, hogy a telepített
növények mind megerednek s majd szépen fejlődnek. Pünkösdkor szeretnénk ünnepélyesen átadni e
közösségi teret.
2. A tavasz érkezésével a gárdonyi templomtorony felújítása is elindul. Az előkészítő, állapot feltáró és a szakmérnöki feladatokra megvan a megfelelő fedezet.
3. Áprilisban kezdődik az új óvoda építése a vértesacsai PILON BT nyerte el a munkát, helyi
illetve közeli települések iparosai dolgoznak majd
nálunk, ennek nagyon örülünk mi magunk is. A beruházás 12 hónap alatt kell, hogy megvalósuljon,
tehát jövő szeptemberben már nyitjuk a 4 csoportos, 100 gyermeket befogadó új Életfácska Református Óvodát. SDG! Isten áldását kérjük a nagy beruházásra.
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www.refgardonyagard.hu
SZÁMLA OTP 11736116-20021764
Lejárt sírhelyek újraváltása a Lelkészi Hivatalban, hivatali
időben, Tényiné Gölöncsér Éva gondnoknál:
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