
Újévi pohárköszöntő 
   Jó így együtt lenni. Jó közösen indítani az évet. Jó szeretetközösséget alkotni. 
Felbecsülhetetlen érték ez. Életet megtartó erő a szeretetközösség, s nekünk Isten 
kegyelméből egymás által ez megadatott. S ezt a közösséget élvezhettük és 
építhettük 2018-ban is. Talán ez a legfontosabb az elmúlt év kapcsán. Van azonban 
pár fontos részlet, amit szeretnék kiemelni. Ne menjünk úgy tovább, hogy azokra 
ne vetnénk még egy pillantást, mert olyan ajándékok ezek, melyek hálát is 
ébresztenek és tanulságot is hordoznak. 
   Isten anyagi ajándékot is adott 2018-ban. S mondhatjuk túlzás nélkül: fejedelmit. 
És tanítást is adott mellé. Megmutatta: a pénz nem megoldás. Isten a megoldás. 
Tapasztalhatunk egyébként mindeközben sok jóindulatot. Isten tud jóindulatot is 

támasztani az ő népe iránt. Tapasztalhattunk jóindulatot egyházi, városi és állami vezetőktől. És 
tapasztalhattunk rosszindulatot és gáncsoskodást is. Ez utóbbit némely bürokratáktól. De nem kell ez 
utóbbitól sem kétségbeesni. Isten az Úr a kincsek felett és a szívek felett is. S az Ő tervét semmi nem 
húzhatja át. 
   Új szolgálati lehetőségeket is kaptunk 2018-ban Istentől. Először is az Efop-os pályázat kapcsán. 
Minden kezdet nehéz – így tartja a népi bölcsesség, s ezt mi is megtapasztaltuk ennek az új lehetőségnek 
kapcsán. De Isten segítségével túljutottunk a nehézségeken. Köszönet mindazoknak, akik a nehézségek 
ellenére is kitartottak, s azoknak is, akik a kritikus pillanatokban be tudtak állni a szolgálatba. Nem 
biztos, hogy e pályázatban rejlő minden lehetőséget 100 %-osan ki tudtunk használni, de az biztos, hogy 
sok jó dolog valósulhatott meg. S a felmerült nehézségek mind fejlődési lehetőségek voltak. 
Növekedhettünk alázatban, szeretetben s az Istenre hagyatkozás képességében. 
   Új szolgálati lehetőség volt a város napja és az adventi fesztivál. Úgy gondolom, érdemes folytatni e 
szolgálatokat. Külön öröm volt, ahogy az adventi fesztivál kapcsán megmutatkozott gyülekezetünk 
szervezettsége, szolgálatkészsége, szolgálati rutinja. Jól esett látnom azt, ahogy a református testvérek 
odatették magukat a szolgálatba. S persze azt is jó volt látni, hogy a többi keresztyén testvérrel közösen 
többre jutunk, mint egyedül. 
   Öröm visszanézve a második félévi templomlátogatottság. Pontos statisztikát még nem ismerek, de 
sok olyan alkalom volt, amikor a szószékről körül nézve az az érzésem volt, hogy de jó sokan vagyunk. 
   E pohárköszöntőben mindenkinek köszönetet mondok, aki valamilyen szolgálattal segítette 
gyülekezetünk életét, szolgálatát. Szokásom, hogy a sok szolgáló közül minden évben kiemeljek egy 
területet. Idén a zenekarnak szeretnék külön köszönetet mondani. Szolgálati körük jócskán kibővült. 
Templomi zenés alkalom is volt szép számmal, a táborokban is segítették Isten dicsőítését, és 
gyülekezetünk határain kívül is sok szolgálatuk volt. Mindehhez olyan háttérmunka tartozik, amit 
annyira nem látunk, de rengeteg időt és energiát igényel. Köszönjük a zenekar tagjainak, hogy 
felvállalták e sok munkát, és kérjük Isten áldását további szolgálataikra is. 
  Annyi mindent kaptunk Istentől, hogy felsorolni sem lehet. A sok jó hátterében viszont 
ott van a sok imádság is. Nekem, személy szerint is nagyon sokat ad, hogy van 10-15 testvér, akikkel az 
imareggeleken együtt imádkozhatunk. Hatalmas erőforrás ez. Bátorítok is mindenkit, aki még nem vett 
ebben részt, hogy jöjjön majd, ha ilyen alkalmak lesznek, hisz az imádság olyan lehetőség, s az imának 
ez a formája is, amit nem szabad kihagyni. Számomra csakugyan nagyon megerősítő. 
   Most főként hátra néztünk, de egy csöppet nézzünk előre is. A jövő év legfőbb feladata az építkezés 
lesz. Elsősorban építsük tovább szeretetközösségünket. Ennek építgetésében nem lankadhatunk el. 
Másrészt vár ránk a templom és régi iskola felújítása is. Nagy feladat tehát, ami ránk vár. Ehhez kérem 
mindenkinek a segítségét és imádságait. 
Végezetül Istentől gazdagon megáldott, boldog, új esztendőt kívánok mindenkinek. 
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