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A VÁROSÉRT

Alapige: Jeremiás 29,4-7 Olvasmány: 2 Péter 1,1-11

Isten Igéjének tanítását meglehetősen ritkán szoktam mostanában a politika világának irányába fordítani.
Nem  tartom  hasznosnak  például,  ha  egy  lelkipásztor  egy  politikai  közösség  irányában  szól.  Ez  abból
táplálkozik, hogy amit ma politikának nevezünk, az inkább a pártoskodásról szól, aminek, hiszem, nincs helye a
gyülekekezet közösségében. Viszont a szó eredeti értelmét keresve, azt látjuk, hogy Istennek van akarata a mi
’városban való forgolódásunk’ és a városért fáradozásunk kérdésében, ahogy arról a jeremiási szakasz is ír!

Különösen érdekes, hogy még egy ellenséges közegben is ezt üzeni az Úr az ő népének: tegyetek úgy, mint
otthon természetes: építkezzetek, ültessetek, házasodjatok, neveljetek gyermekeket, fáradozzatok a lakóhelyetek
jólétén! Ne vonuljatok ki belőle, hanem vegyétek ki a részeteket a köz ügyeiből. Isten politizálásra sarkall – a
szó eredeti értelmét tekintve mindenképpen.

Mérhetjük ezen a mércén magunkat és azokat is, akik választáson indulnak: nem az számít igazán, hogy mit
mondunk,  hanem tetteink  beszélnek.  Emberi  jellemzőnket  mutatja  be  az  a  humoros  rajz,  ami  három sort
ábrázol. Az első a kritizálók sora, mely a végtelenbe fut. Mellette az okoskodók egy közepesen hosszú sort
alkotnak, míg abban a sorban, akik tesznek, csak valahol a kép hátulján látunk egy-két lézengő alakot. Beszélni,
kritizálni, bizony sokkal könnyebb, legyen az akár országos, helyi, gyülekezeti, családi ügy, vagy bármely más
közösségi kérdés. De Isten a közösségért való fáradozásra hív!

A szolgáló, tevékeny élet az, amelyet elénk ad a ma felolvasott Igékben is, s ezt a szempontot adja elénk
mérlegelésünkben,  választásunkban,  ahogy  minket  is   ebben  mér  meg.  Szavakból  van  bőven,  de  az  a
meghatározó, ahogy fáradozunk.

Az üzenet másik kulcsszava a békesség. Igazából ez Isten célja, hogy az ő népe körül békesség legyen. Ezért
kell fáradoznia Isten gyermekének. A békesség, amely nem csak belső állapot, hanem kihat a környezetre, a
fizikai  állapotokra, ami itt e földi keretek között elképzelhető. Rokonságban van ez azzal, amit az Úr Isten ígér
az őt szeretőknek, de az már e földi kereteken is túl mutat. Úgy tudjuk, boldogok akik békét teremtenek, mert
ők Isten fiainak neveztetnek. Erre kapunk felhatalmazást a mi Urunktól, aki békességet szerzett számunkra a
keresztfán  kiontott  vére  által.  Ezt  a  békességet  magatartásunkon,   tetteinken  keresztül  mutathatjuk  fel,  a
’városban’,  környezetünkben,  hogy annak békessége  visszahasson ránk –  Isten  nagy nevének dicsőségére.
Ámen.

HIRDETÉSEK

1.  Szomorú  szívvel  jelentem,  hogy  halottunk  van.  Október  6-án  hazatért  teremtő  Urához  Orosz
Károlyné, született Molnár Klára asszonytestvérünk 79. életévében. Temetésére október 14-én, hétfőn
15 órakor kerül sor. Isten adjon vigaszt és békességet gyászoló szeretteinek!

2. Alkalmaink
Kedden tartjuk 18 órakor Bibliakör alkalmát (Jn 10,1-21), majd 19 órakor Énekkari próbát. Szerdán
18 órakor a Szolgálók órájára hívunk. Szombaton 9 órakor konfirmációs óra lesz. 
Vasárnap 10 órakor istentiszteletünk, majd énekkari próbánk lesz. 

3. Önkormányzati választás napja van, éljünk a lehetőséggel, válasszunk bölcsességgel!

4. Gyülekezetünk őszi körlevelét kiadjuk, benne gyülekezeti életünk aktuális dolgaival. Az igei üzenet
mellett  információkat  találunk  benne  az  időközi  gondnokválasztásról,  építkezésről,  közelgő
alkalmainkról. Köszönjük mindazoknak, akik másoknak is továbbítják a körlevelet!

5. Meghirdetjük az áldozati vasárnapokat október és november heteiben.  Az adományokat a parókia
konyhájának  kialakítására  gyűjtjük.  A  borítékos  adakozás  mellett  lehetőség  van  banki  átutalással
támogatni ezt a célt. Ennek részleteiről is olvashatunk a gyülekezeti körlevél hasábjain.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


