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HARCBAN

Alapige: Példabeszédek 20,18 Olvasmány: János 10,31-39

Számos történelmi esemény és személyes tapasztalat egyértelműen elénk hozza, hogy a hit és a
harc fogalma nagyon közel áll egymáshoz. A hit – bár az igei tanítás a csöndes életre és békességre
tanít  –  küzdelmes  életforma,  hisz  az  igaz  ügy  a  világ  színterén  minduntalan  ellenséges  hadakba
ütközik.

Az  Isten  ügye  folyamatosan  feszültségben  áll  a  Sátán  mesterkedéseivel.  Ezt  figyelembe  véve
lehetetlennek mondható, hogy béke legyen. Csak az lehet ilyen állapotban, aki igazán fel sem veszi
magára  a  hit  igazságának  ügyét.  A  harc  folyik  lelkünkben:  hitbeli  vívódásokban,  még  inkább
kísértésekkel szemben meg nem szűnő formában. Zajlik a gyülekezetben, hogy az Ige szavával az Úr
próbálja bennünk és általunk másokban is  legyőzni a hitetlenséget,  a közönyt,  a megszokást vagy
éppen a  pogány szellemi  divatot.  A harc  folyik a  politika színterén – gondolhatunk itt  protestáns
őseinkre, vagy a ma is zajló üldözésre.

Ebben a sokrétű harcban kap kihívást a gyülekezet közössége, a gyülekezet vezetése, s minden
keresztyén, aki komolyan veszi Isten ügyét. Ezt figyelembe véve is jó készülnünk a tisztújításra, hogy
lássuk, mi a harci helyzet! Igen, a harc komolyságának megfelelően kell felállnia Isten népének. Ez a
hozzáállás rajtunk kéretik számon. Mi a teendő ebben a helyzetben?

Azt mondja kiemelt szakaszunk, hogy komoly irányítás kell,  megfontoltság, eszes tanácsadás, jó
stratégia kell a hadviseléshez (ez a felsorolás az eredeti szöveg különböző fordításaiból áll elénk). Az
Isten népének talpon kell lennie.

Nem lehet háborút nyerni – még csatát sem – ha nem tudjuk, mi az irány, mi a küldetés, s így nem
tudjuk hozzágondolni a cél eléréséhez szükséges eszközöket sem. Kell a céltudatosság és kell a bölcs
megfontoltság, hogy a küldetés elérje célját. Az Istenre néző bölcsességről már gondolkoztunk, a cél
látása van most előttünk. Milyen az a sereg, amelyik nem tudja, hová tart?! Ugye mi nem ilyenek
vagyunk? Előttünk van célként az üdvösség, melyet az Úr Isten munkál? Előttünk van a küldetés:
tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Szükséges tehát e biztos cél látása, kell a szent magabiztosság.
Ha ez nincs, már nem vagyunk Isten népe!

Nekünk nem a világot kell megváltanunk, de látjuk Jézust, aki teljes céltudatossággal készült, s
készítette tanítványait is erre az utolsó vacsorán a kenyér és a bor jeleiben. A Megváltó küldetéstudata,
az Atyára figyelő alázata vezetett el a szabadításunkig. Mi ennek erejével haladjunk előre személyes
küzdelmeinkben és a gyülekezeti közösségben megvívott harcainkban. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hálaadással élhettünk az Úr asztalának áldásaival. Köszönjük a szent jegyek felajánlását testvére-
inknek!

2. Halottunk van. Hétfőn 14 órakor kísérjük ki utolsó földi útjára Varga Györgyöt, aki 53 évesen hunyt
el. Isten vigasztalását kérjük szeretteire.

3.   Alkalmaink  
15 órakor Lovasberényben lesz a presbiterképzés eddigi sorozatának záró alkalma, úrvacsorás isten-
tisztelettel. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Kedden 17 órakor Imaórát tartunk.
Szerdán 18 órakor Bibliakör, 19 órakor énekkari próba lesz.
Szombaton 17 órakor konfirmandusaink számára tartunk órát.

Október 1-jén, vasárnap 10 órakor ünnepélyesebb keretek között nyitjuk meg a reformáció hónapját
a gyülekezetben. Ezen a vasárnapon mutatkoznak be hivatalosan konfirmandusaink egy reformációs



megemlékezés keretében. Az istentisztelet egyben keresztelés alkalma is lesz. Alföldy-Boruss Áron és
dr. Rákosi Anikó második gyermeke, Zsigmond részesül a sákramentumban. Ez alkalommal az igehir-
detési szolgálatot Alföldy-Boruss Dezső lelkipásztor testvérünk végzi.

Az istentiszteletet követő szeretetvendégségen nyitjuk meg Winter Erzsébet presbiter testvérünk fotó-
kiállítását. Az egész gyülekezetet szeretettel várjuk!

4. Házasulandókat hirdetek első ízben. Molnár Sándor református testvérünk eljegyezte Flikinger Lí-
dia református hajadont. Házasságkötésük megáldására október 14-én, szombaton 17 órakor kerül sor
templomunkban. Isten áldja meg az előkészületeket és házasságukat!

5. A mai napon kiadjuk gyülekezetünk őszi körlevelét. Köszönjük mindenkinek, aki a környékbeli cí-
mekre is el tudja juttatni a levelet.

6. Áldozati vasárnapokat hirdetünk gyülekezetünkben a presbitérium döntése alapján. A lelkészlakás
felújításának ügyéhez kérünk a gyülekezet tagjaitól – és minden jó kedvvel adakozótól – célzott támo-
gatást. Október és november vasárnapjain várjuk az erre szánt adományokat. Köszönjük!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


