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ISTEN LÉPÉSEI 

Olvasmány: ApCsel 12,1-10   Alapige: 2 Sám 5,17-25 
 

Kihívások sora áll előttünk egy új tanév kezdetén, ezt tapasztalja a gyermek, amikor új feladatok 

várnak rá, talán új tárgyak vagy tanárok; tapasztalja a szülő, a nagyszülő, hiszen minden a gyermek 

növekedésével mindig valami új jön el, éppúgy a pedagógusok számára is minden új tanév újabb 

kihívást jelent. S ha nem is csatatér az életünk, s maga az iskola, de olykor a mi életünk eseményei is 

tükröznek olyat, mint amit itt az Igében Dávid megél. 

Merőben új kihívás előtt áll: ahogy az egész ország királya lett, a legnagyobb ellenség, a filiszteusok 

vonulnak ellene. Most már az egész közösség felelős vezetőjeként kell cselekednie, hadba vinnie a 

népet. Több felelősség – nagyobb kihívás, talán felnőttként több élethelyzetben átéljük ezt. 

Dávid megoldása már ismerős korábbi igeszakaszokból: útmutatást először Istentől kér, 

bizonyosságért, a győzelemért hozzá fordul. Most mi is ezt tesszük itt az új tanév, mai kihívásaink 

között: áldást kérünk, Isten segítő jelenlétére várunk ebben az új kezdetben is. Jó tudni, hogy az Isten 

odafigyel kéréseinkre ma is, és megtapasztalható, hogy mellénk áll. 

Dávidnak ez a tapasztalása megnyilvánul annak a helynek az elnevezéséből, ahol megütköztek és 

győzelmet arattak: összetörte az Úr az ellenségemet, mint ahogy az áradat a gátat. Az Isten 

kimondhatatlan erejét érezte meg a király, amikor a legyőzhetetlennek hitt ellenség felett győzelmet 

arattak. Látja, Isten előtt nincs semmi akadály, a lehetetlen is lehetségessé válik vele. 

A filiszteusok menekülés közben eldobálnak minden nehezéket, s közöttük a házi bálványaikat. 

Milyen nagy üzenet: ahol az Úr Isten segítsége megjelenik, ott minden más, amibe addig bízott az 

ember, feleslegessé válik. Nekünk is vannak azért ilyen nehezékeink: van, hogy nem Istentől várjuk a 

segítséget, csak vigyázzunk, nehogy a végén vereséget szenvedjünk!  

Istennel találkozva derül ki, hogy mi az igazi segítség! Nagyon szemléletes, ahogy itt találkozunk 

vele: az Úr Isten vonul fel az övéi előtt. Még a lépéseit is hallani lehet! Teljes valóság az, hogy Isten 

jelen van, ahogy Isten segítséget nyújt, ahogy felvonul a harcban és győzelemre viszi az övéit. A mi 

újabb kihívásainkban, életünk minden területén így vezet ma is győzelemre. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Emlékezés. Bartha Istvánné sz. Bíró Katalin 89. életévében ment el a minden élők útján. 

Temetésére pénteken került sor a tordasi temetőben. Isten Igéje a Filippi 1,21-23 alapján szólt a 

gyászolók vigasztalására. Az örök élet bizonyosságában búcsúztunk kedves Testvérünktől. 
 

2. Hittanévnyitó Istentiszteletünkön köszöntjük szeretettel azokat a családokat, pedagógusokat, akik a 

gyülekezet közösségében velünk együtt kérik Isten áldását az induló tanévre. Ebben a tanévben 9 

iskolai csoport, 3 óvodai, valamint 1 konfirmandus csoport tagjai vesznek részt a hitoktatásban. 

Jelenleg 24 alsó- és 24 felső tagozatos diák jár református hittanra iskoláinkban kedden és szerdán. 

Ezen felül várjuk még az ovisok jelentkezését a következő hetekben, a foglalkozásokat a tavalyihoz 

hasonló rendben tervezzük. A konfirmációs oktatás a hónap végén indul. Ezzel kapcsolatban 

szeretnénk most megbeszélést tartani. Jövő vasárnap folytatódik a gyermekistentiszteletek sorozata, 

melyre ugyanúgy várunk kicsit és nagyot, ahogy a 10 órakor kezdődő istentiszteletekre, egész évben. 

Most az alkalmat követően szeretetvendégséget is tartunk a gyülekezeti házban. Köszönjük a 

hozzájárulásokat! 
 

3. Alkalmak 

Szeptember 13-án, kedden 18 órakor tartjuk a Szolgálók óráját, mely során a nyári tábor 

kiértékelésére kerül sor. 

14-én, szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör. (Ige: Ef 1,3-14) 



 

Szeptember 18-án vasárnap 9 órakor kezdődik a gyermekistentisztelet, 10 órakor pedig 

istentiszteletünkön keresztelésre készülünk. Lábady Tamás és Ispán Lilla kislányát, Sztella Szofiát, 

valamint nagyobb fiúkat, Somát kereszteljük, valamint Szabó Árpád és Dömsödi Tünde második 

gyermekét, Marcellt. Isten áldása legyen életükön! 
 

Szeptember 18-án 15 órakor Lovasberényben folytatódik az egyházmegyei munkatársképző, 

melynek az egyház története és a felekezetismeret lesz a témája. Lehet jelentkezni. 
 

Meghirdetjük nagyobb lélegzetvételű gyülekezeti kirándulásunkat, mellyel testvérgyülekezetünk 

meglátogatására készülünk. Október 14-16 hétvégéjén, Torockó-Gyulafehérvár-Kolozsvár-

Marosdécse lesz az úticélunk. A jelentkezéseket a hónap végéig várjuk. 
 

Október 21-23. között Mátraházán lesz gyülekezetben szolgálók hétvégéje, melyre már lehet 

jelentkezni. 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


