Gondnoki köszöntő 2009. július 23-án este 19 órai kezdettel Alsóörsön a Kálvin
emlékünnepen
Főtiszteletű Püspök úr, Nagytiszteletű Esperes úr, Tisztelt Főgondnok úr,
Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszonyok és Urak, Tisztelt Polgármester úr, Kedves
Gyülekezet!
Kálvin János genfi reformátor születésnapja alkalmából rendezett ünnepi hálaadó
istentiszteletünkön a négy reformátori négy alapelvvel köszöntöm a gyülekezetet és
köszönöm meg Mennyei Atyánknak nem csupán az elmúlt ötszáz év reformátori hitét,
hagyományait, a nemzeti nyelvű igehirdetést és Szentírást, hanem kisebb léptékben itt
helyben és Lovason lelkipásztorunk 10 éves szolgálatának jubileumát is.
Sola Gratia – egyedül kegyelemből. Kegyelemből tartattatok meg hit által és ez nem
tőletek van Isten ajándéka ez. Kegyelemből tartattunk meg ezalatt a 10 év alatt.
Kegyelemből tarthatunk hétről hétre istentiszteleteket, alkalmakat, hittanórákat. Isten
kegyelméből fejlődhet településünk. Kegyelemből építkezhettünk és építkezhetünk
lelkileg, fizikailag. Templomunk megújulhatott 2001-ben és megújulhatott erre a jeles
alkalomra most is. Számbeli kicsinységünk ellenére erősek vagyunk, mert Istenben
bízunk és rá bízzuk gondjainkat. Isten kegyelme az, hogy megőrizte gyülekezeteinket,
hívő népünket.
Sola fide – Egyedül hit által. Isten kegyelme önmagában semmit sem ér, ha az elől a
lélek elzárkózik, ha az ember – mint azt hallottuk is az igehirdetésben, csak maga akar
halászni és nem figyel Isten rezdüléseire, hívására. Hiszem, hogy gyülekezetünk
imádkozó tagjai, lelkipásztora, kicsinyei és nagyjai jelentik az igazi megmaradást, azt
a lelki bázist, amit az egyházalapító Jézus Krisztus kér tanítványaitól, és amely kérést
reformátorunk is megismétel. Kálvin János Instituciójának mai, gyülekezeti tagoknak
szóló lényeges üzenete: a hívő, naponta imádkozó és Bibliát olvasó embere az, aki
napi kapcsolatban van és lehet Istennel és így az ő kegyelmével is. Ez a hit az, ami ma
is megsegít gyülekezeti munkánkban, az istentiszteleteken, a hitoktatásban. Ez a hit az,
ami jelenti és jelentheti jelenünket és jövőnket. Ez a hit az, ami ott van erdélyi,
felvidéki és mostmár magyarországi testvérkapcsolatainkban. Ez a hit és Isten
kegyelme az meggyőződésem szerint, ami jelentheti lelkipásztor és gyülekezet hosszú
évekre nyúló, lelki kapcsolatát. Adja Isten, hogy ez a következő tíz évben is így
legyen.

Solus Chritus. Keresztyén napi életünk alfája és omegája ez a hittétel. Egyedül
Krisztus. A ma embere gondjaiban, megpróbáltatásaiban, napi küzdelmeiben oly
gyakran elfeledkezik, el tud feledkezni arról, ami lelkipásztorunk vezérigéje: Minden
gondotokat vessétek Őrá, mert neki gondja van Rátok. Gondja van gyülekezeteinkre,
településeinkre. Gondja van alkalmainkra, küzdelmeinkre, pályázatainkra. Gondja van
Krisztusnak arra a bizonyos reggelire is, amikor mai csüggedt tanítványai is asztalhoz
térnek, térünk. Egyedül az Úr Jézus Krisztus az, aki által az Atyához érhetünk.
Egyedül Jézus Krisztus az, aki megőriz bennünket. Megváltó Urunk, Teremtő Atyánk,
a Pártfogó Szentlélek őrizzen meg bennünket!
S mindezért Soli Deo Gloria Egyedül Istené a dicsőség!
-

Istené a dicsőség a gyülekezetért!

-

Istené a dicsőség a hívekért!

-

Istené a dicsőség az imádkozó életekért!

-

Istené a dicsőség a segítő karokért, legyen az egy asszonyi vagy presbiteri kar!

-

Istené a dicsőség a hitben előttünk járókért, a reformátorokért, a már közöttünk
testben nem lévőkért, de gyülekezetünk korábbi tagjaiért!

-

Istené a dicsőség egyházunkért!

-

Istené a dicsőség a templom, templomok megújulásáért!

-

Istené a dicsőség a lelkipásztorért!

-

Istené a dicsőség egy zenei, lelki feltöltődésért!

-

Istené a dicsőség az adományokért!

-

EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!

