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HELYREÁLLÍTÁS

Alapige: Zsoltárok 60,3c Olvasmány: Jakab 5,13-20

A héten napi igeként olvasott igeszakasz a szerdai imaórára került elénk, de üzenete annyira átható
volt, hogy ide kell hozzam, a vasárnapi gyülekezet elé is. Lényegét jól kimondja a Zsoltáros kiáltása:
Uram, állíts  helyre minket!  Ennek jegyében hívlak  titeket  is  közös imaküzdelemre,  egyfajta  böjti
időszakra advent előtt, mert meg vagyok győződve arról, hogy az Istenhez való kiáltás, a hitből fakadó
imádság hatalmas, megszabadító fegyverünk.

Jakab ezen a helyen olyan dolgokat említ, amelyek korábban működtek, de egy idővel valami okból
kárt  szenvedtek:  szól szenvedésről,  betegségről,  a bűnök okozta nyomorúságokról,  amelyek mind-
mind gyógyulásért  kiáltanak az  egyén életében és  a  gyülekezet  közösségében is.  Ezekben buzdít
imádságra miket is.

Vagy egy éve kezdődött, hogy egyre több komoly megbetegedés híre érkezett a gyülekezetbe. A
gyülekezet  tagjai  közül  sokan  hordoznak  komoly  fizikai  vagy  éppen  lelki  fájdalmakat;  néhány
testvérünktől már el is kellett búcsúznunk. A gyülekezet egész közössége érzi, ha egyik tagja szenved.
Legyen  ott  az  imádság:  Uram,  állíts  helyre  minket  betegségből,  félelmekből,  lelki-testi
erőtlenségekből!

A gyülekezet és annak vezetése – nem csak a mi közösségünkben –  különösen ebben az évben
nagy terheket hordoz. A teher alatt érződik a fáradás, hallatszik a recsegése-roppanása a gépezetnek,
még úgy is, hogy érezzük, Isten gondviselő kezében vagyunk. Imádságra mindenek előtt szükség van:
Uram, állíts helyre minket, kapcsolatainkat, a gyülekezet oszlopait erősítsd meg!

A napokban ünnepeltük a reformációt, melynek eredményeként akkor az Isten népe kezébe, fülébe,
majd  sokak  szívébe  is  eljuthatott  Isten  tiszta  beszéde,  ezzel  egy  komolyabb  lelki  megújulást
eredményezve  az  akkori  keresztyén  világban.  El  lehet  fáradni  a  hitben?  Lehet  rossz  szokásokat
fontosabbnak gondolni, mint az Isten élő igéjét? A reformáció szükségessége bizonyítja ezt. Uram, ma
is állíts helyre minket! Szóljon az imádság az elfáradt, olykor alvó egyházi közösségért, hogy Isten ma
is erővel hasson át és formáljon minket!

És  közeledik  advent  időszaka,  már  októberben  elkezdtek  gyúlni  a  fények  a  bevásárló
központokban. Rólunk mit mondott az Úr? Ti vagytok a világ világossága! Nem a véka alatt, hanem a
lámpatartóban van a helyünk, de egyáltalán világítunk-e még? Ég-e a tűz? Imádságunk szóljon ezért
is, hogy Isten világossága ragyoghasson fel életünkön, hitünkön, szavunkon és cselekvésünkön. 

A helyreállítás Istentől van: a bűnvallás, a könyörgés a mi feladatunk! Ámen.

HIRDETÉSEK

1.  Emlékezés:  Naszáli  Benő atyánkfiát  hétfőn,  15  órakor  kísértük  ki  utolsó  földi  útjára  a  gyúrói
temetőben. Ravatala mellett a vigasztalás igéje Lk 11,9-10 alapján szólt. Isten adjon vigasztalást  a
gyászban!

2. Alkalmaink
Kedden 18 órakor Bibliakör, 19 órakor Énekkari próba lesz. Szombaton 9 órakor konfirmációi órát
tartunk. Vasárnap 10 órakor Istentiszteletünk lesz.

3.  Az  időközi  gondnokválasztásra  készülve  hirdetem,  hogy  november  10-én,  az  istentiszteletet
követően lesz a választói közgyűlés. A választó tagokat kérjük, hogy néhány perccel az istentisztelet
előtt érkezzenek meg, a választáshoz szükséges regisztráció miatt.

4.  Múlt  vasárnapi  perselypénzünkkel  a  Kalocsai  Református  Egyházközség  templomépítését
támogatjuk 30ezer forinttal.



5. Meghirdettük az áldozati vasárnapokat október és november heteiben.  Az adományokat a parókia
konyhájának  kialakítására  gyűjtjük.  Múlt  vasárnapra  öt  adomány  érkezett  27ezer  Ft  összegben.
Köszönjük az érkező adományokat!

6.  Visszatekintés  –  mintha  repülnénk.  Október  emléknapokban  gazdag  hónapja  most  nagy
hirtelenséggel  tűnt tova,  s vele többen távoztak gyülekezet  közösségéből is.  Emlékeztünk az aradi
vértanúkra  a  konfirmandusainkkal,  október  23-ára  a  település  közösségében,  október  31-én  a
reformációról  a  gyülekezet  szűkebb  körében.  Végső  búcsút  vettünk  három  kedves  gyülekezeti
tagunktól,  a  ravatal  mellett  és  vasárnap  is  szólt  a  vigasztalás  evangéliuma.  Egy-egy  alkalommal
presbiteri gyűlésen, szolgálók óráján, imaórán, voltunk együtt, rendszeresen pedig Bibliakörön és az
énekkar közösségében találkoztunk. A hónap során adtuk ki a gyülekezeti körlevelet, Isten ügye iránti
buzgóságra  hívva  közelieket  és  távolabbiakat  egyaránt.  Továbbra  is  folyamatosan,  gyors  ütemben
halad a kivitelezés. Voltak nem tervezett kiadásaink is, így egyenlegünk 130ezer forint hiányt mutatott
e  hónapban.  Egyúttal  köszönünk  minden  hozzájárulást:  EFJ:  206eFt,  Persely:  130eFt,  Adomány
130eFt érkezett.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


