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Alapige: Jakab 4,7-10 Olvasmány: 1 Kor 10,14-23

Az  ókori  görög  történetíró,  Plutharkhosz  jegyzi  fel,  hogy  a  krétaiak,  bár  meglehetősen
összeférhetetlen népség voltak, egy alkalommal a közös ellenséggel szemben összefogva győzelemre
vitték  ügyüket.  Ekkor  születik  meg  a  szinkretizmus  kifejezés,  amelyet  legtöbbször  a  különféle
irányzatok  keveredését  jelenti  a  történelemben.  A ma  felolvasott  igék  ezzel  kalcsolatban  adnak
tanítást, méghozzá ennek a gyülekezetben megjelenő formájával kapcsolatban.

Jakab kétlelkűségről, kétszívűségről beszél, valami olyasmiről, amit Pál is megemlít, amikor arról
ír, hogy a szent és a bálvány jól megfér egymás mellett békességben a keresztyének életében. Persze,
mindkettő valóságként jelen van az életünkben, ám a baj ott kezdődik, amikor a szent és a bálvány
között nem valami ösztönző feszültség születik a lélekben, hanem egy hamis békesség, ami igazán
Isten ügyének bukását hozza a szívben.

Hogy mire kell vigyáznunk? Néhány példa legyen most előttünk: Pál ír az áldás poharáról és az
átok  poharáról.  Ma amikor  az  új  borért  adunk  hálát,  erre  áldásként  tekintünk.  Úgy is,  mint  a  jó
termésre, vagy éppen Jézus halálára, melynek jele a bor a sákramentumban. De a pohár vétel milyen
könnyen rabsággá lesz az ember számára, a mértéktelenség, a bálvány könnyen felülkerekedik. Ne
engedd, hogy az áldás és az átok megférjen békességben. Legyen ott a te szívedben is a feszültség és a
küzdelem, s ne az úrvacsorát hagyd el emiatt!

A reformáció egy újabb tanítás ebben: amikor az egyház a hit igazsága mellé a pogány szokásokat
is  felvette  tanításai  közé,  s  vált  bálványimádássá  az  istentisztelet  az  évszázadok  alatt.  Nem élhet
egymás mellett békességben szentség és bálvány, ennek feszültsége robbantotta ki a megújulást akkor.

A sort folytatva, kétszívűség bizony szoros rokonságban van a kétszínűséggel. Amikor egymásra
talál magatartásunkban a szent ábrázat és a gyűlölet. Amikor a mosoly öl és a szó sebez. Üljön ki
arcunkra ennek feszültsége, ne legyen békességünk a képmutatásban! Hozzon e fesztültség Isten előtti
leborulást, böjtöt és sírást  ne látszólagosat, hanem szív szerintit!

Mondhatjuk persze, hogy eredendően rossz természetünk van, ettől nem tudunk megszabadulni. De
akkor  nem hisszük  az  Igét:  álljatok  ellen  az  ördögnek  és  az  elfut  tőletek.  A szent  és  a  bálvány
feszültsége  indítson  minket  is  imádságra,  tiszta  kezek  felemelésére,  és  a  szívszerinti  őszinte
leborulásra, bűnvallásra Isten előtt. Engedjünk Őneki, kérve megtisztitó kegyelmét ma is! Ámen.

HIRDETÉSEK

1.  Hálát  adunk  Istennek  a  terített  asztal  lelki  áldásaiért.  Köszönjük  a  szent  jegyek  felajánlását
testvéreinknek. A jó kedvvel adakozót szereti az Isten.

2.  Emlékezés:  Csütörtökön  délután  fél  háromkor  szólalt  meg emlékharangunk  Madarász  Ferencre
emlékezve, akit Martonvásáron helyeztek végső nyughelyére.
Temetésre készülünk: Naszáli Benő atyánkfiát hétfőn 15 órakor kísérjük utolsó földi útjára a gyúrói
temetőben. Isten adjon vigasztalást a gyászban!

3.  Az időközi  gondnokválasztásra  készülve  hirdetem,  hogy két  hét  múlva  november  10-én lesz  a
választói közgyűlés. Mai istentiszteletünkön jelölt testvérünk, Alföldy-Boruss Áron bemutatkozására
kerül sor.

4. Alkalmaink
A gárdonyi református gyülekezeti házban ma 16 órakor a reformáció egyik nagy alakjáról, Zwingliről
lesz színházi előadás.
Kedden  18  órakor  Bibliakör,  19  órakor  Énekkari  próba  lesz.  Szerdán  délelőtt  9  órakor  tartunk
imaközösséget a gyülekezeti házban.



Reformáció napján,  október 31-én 18 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet  és szeretetvendégséget.
November  1-jén  9.30-kor  a  kuldói,  majd  10  órakor  a  gyúrói  temetőben  emlékezünk  meg  az
elhunytakról, lelkipásztorainkról.
Vasárnap 10 órakor Istentiszteletünk lesz.

5. Minden év október utolsó vasárnapjára a Magyarországi Református Egyház közadakozást hirdet. E
mai napon a Kalocsai Református Egyházközség templomépítését támogatjuk perselyadományainkkal.

6. Meghirdettük az áldozati vasárnapokat október és november heteiben.  Az adományokat a parókia
konyhájának  kialakítására  gyűjtjük.  Az  első  héten  négy  adomány  érkezett  40ezer  Ft  összegben.
Köszönjük az érkező adományokat!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


