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KEVEREDÉS 

Olvasmány: 2 Sámuel 18,1-17      Alapige: 2 Kor 6,14-7,1 
 

Az elmúlt napok ’ünnepei’ során egy különös híradásra lettem figyelmes, melyben azt részletezte a 

műsorvezető, hogy a ma divatosnak kikiáltott Halloween ünnepe mennyire nem áll szemben a 

keresztyének ünnepével, hiszen az egy ősi kelta eredetű ünnep, mely nem a keresztyén ünnep 

kigúnyolása akar lenni. Végül is megfér a kettő egymás mellett. A mai prófétáknak jellemző gondolata 

ez, mely átjárja egész gondolkodásunkat, még a keresztyénekét is. Éppen ezért jó végiggondolni Pál 

szavait, melyben nagy határozottsággal szól a kérdésben: mi köze lehet egymáshoz igazágnak és 

hamisságnak? 

Megfér egymás mellett – szól a mai prófécia a különböző világvallásokról: úgyis egy istent 

imádunk. Ezt a bölcsességet az Élő Isten igéjében nem találjuk meg; épp ellenkezőleg! Ne legyen más 

istened rajtam kívül! – szól a parancsolatban. Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? 

Megfér egymás mellett – szól a mai prófécia a ma közkedvelt ’tornáról’, a jógáról. Lehet, hogy 

’ártatlan’, lehet hogy ’csak mozgás’, de ettől függetlenül a hindu vallás egyik fő vallási gyakorlata. 

Nem ütközik? Megfér? De akár tudja az ember, akár nem, egy pogány istentisztelet részévé válik. 

Milyen azonosság van Krisztus és a Beliál (Sátán) között? 

Megfér egymás mellett – elkezdtem utána olvasni a gyertyagyújtás szokásának, amely nem először 

kerül elő beszélgetéseinkben. Mit jelképez? Milyen üzenet van mögötte? Mindenki másra hivatkozik. 

Kötődik hozzá sok babona, ősi rítus, egyházi gondolat. Legáltalánosabb megfogalmazásban az 

emberek a szeretteikért gyújtanak gyertyát? Az üdvösségükért? Ez már bibliai tanításunk szerint nem 

helyénvaló. Ugyanígy feltehetjük a kérdést a halottak napja mai formájával szemben, amikor is a 

pogányság visszahódította a tőle két évszázada elvett ünnepet. És mi részesei vagyunk? Mi köze van a 

világosságnak a sötétséghez? 

Megfér a kettő egy szívben? Az ige egyértelmű üzenete számunkra, hogy nem. Pál azzal buzdítja a 

gyülekezet tagjait, hogy Isten az ő állandó jelenlétét ígéri az övéi számára, s ez a jelenlét kiűz minden 

hitetlenséget, sötétséget, bálványt az emberi életből. Ha Isten fénye világít meg, ha megértjük az ő 

tiszta akaratát, olvasva Igéjét, akkor kezdődhet meg a nagytakarítás. Sötétben nem. Világosság kell 

hozzá, hogy elkezdődjön a rendrakás, hogy a bálványok és babonák háza helyett bennünk is Isten háza 

épülhessen. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Halottunk van. Szomorú szívvel hirdetem, hogy életének 73. évében elhunyt Pap Anna, sz. Bartha 

Anna asszonytestvérünk. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló család számára. 

 

2. Gyülekezeti alkalmak  

Az istentiszteletet követően szeretetvendégséget tartunk, melyen a testvérgyülekezetünkben tett 

látogatásról adunk képes beszámolót.  

Kedden 18 órakor tartjuk az idei év utolsó Szolgálók óráját. 

Szerdán 18 órakor folytatódik a Bibliakör. (Ige: Efézus 4,17-5,4) 

Szerdán 19 órakor tartjuk az énekkar próbáját. 

Szombaton 14 órakor folytatódik a konfirmációs felkészülés. 

Vasárnap 9 és 10 órakor tartjuk istentiszteleti alkalmainkat. 

Vasárnap 15 órakor Sárbogárdon folytatódik a presbiterképző alkalma. 

 

3. Áldozati adományok, temető 



 

Köszönjük a felajánlásokat és az áldozati adományokat. Az elmúlt vasárnap hat borítékban összesen 

32.000 Ft adomány érkezett. Köszönet érte! Természetesen továbbra is van lehetőség csatlakozni 

munkálatokhoz. Köszönet azoknak, akik a hétvége előtt segítettek a temetők szépítésében. 

4. Iratterjesztés 

Az év végének közeledtével újra megrendelhetők a Kálvin Kiadó éves kiadványai, valamint más lelki 

tartalmú olvasmányok. A kijáratnál, majd a gyülekezeti házban megtalálhatók a rendelési ívek. 

 

5. Visszatekintés 

Október hónap már az ünnepes időszak közeledtét jelzi, öt mozgalmas vasárnapra tekinthetünk 

vissza. Alsós hittanosaink bemutatkozása, majd keresztelés, gyülekezeti kirándulás, 23-i 

megemlékezés, végül a reformáció ünnepének jegyében teltek ünnepi napjaink, így két ízben vendég 

igehirdetőt is hallgatott a gyülekezet. Keddi és szerdai gyülekezeti alkalmainkat megerősödő 

létszámban látogattuk. Egy alkalommal hirdettük a vigasztalás igéit ravatal mellett. Mindeközben 

elkezdődtek az előkészületek az előttünk álló hetekre nézve is: a közelgő adventi, karácsonyi 

ünnepkör szép alkalmaira. 

Anyagiak terén: EFJ: 142eFt, Persely: 105eFt, Adományok: 40eFt, Áldozati adományok: 153eFt, 

mintegy 450eFt bevételünk mellett 350eFt kiadás volt. 

Idő közben beindultak a meghirdetett munkák temetőinkben is. A kuldói temető sűrűbb részeinek 

ritkításával, a gyúrói temető elpusztult fáinak kivágásával. A munkák nagyobb fele pedig még 

előttünk áll. Köszönet mindazoknak, akik ezek ügyében is fáradoznak gyülekezetünkért! 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


