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VÁLASZTÁS Alapige: 1 Timóteus 3,1-7

Ahogy haladunk előre a levél olvasásában, egyre szebben rajzolódik ki az egyház élete, annak működése,
azok a gondolatok, melyeket az első keresztyén közösségek számára az Isten Lelke leíratott, s melyek ma is
tükörként szolgálnak. Ahogy láttuk, hogy az Istenre figyelő, imádságos közösség nélkül az egyház a lényegét
veszti el, majd ennek részleteit nézhettük tovább az Isten előtt megálló közösség fő szempontját, a szentséget,
hogy Istenről semmi indulat, akarat ne vonja el a közösség figyelmét. Most tovább szűkítve a kört az egyházi
közösség vezetőiről, azok választásáról szól az apostoli tanítás.

A napokban  választási  folyamatban  vagyunk,  szóba  került  az  is,  hogy  milyen  irányelveket  vegyünk
figyelembe. Bár a Szentírás korában még nem létezett olyan egyházszervezet mint ma, mégis ezek a tanítások
bennünket is vezetnek a jó döntés irányába. A legfontosabb, ugyanakkor legáltalánosabb kifejezéssel élve a
vezető  alkalmas  kell  legyen a  tisztség  betöltésére.  Ennél  mi  sem természetesebb?!  -  kérdezhetnénk,  ám a
gyakorlat  azt  mutatja,  hogy  akár  az  egyházi,  akár  a  világi  színteret  nézzük,  nem  mindig  ez  a  szempont
érvényesül.

Az  alkalmasságra  tekintettel  az  apoostol  14  tulajdonságot  sorol  fel  szempontként,  melyeket  most
csoportosítva  tekintünk  át.  Az  első  csopot  a  külső  alkalmasságot  járja  körül:  fontos,  hogy  feddhetetlen,
tisztességes hiteles legyen az illető, s erről ne csak a gyülekezet tagjai, hanem a külső szemlélők is legyenek
meggyőződve.  Ezek  a  tulajdonságok  egy  belső  rendet  tükröznek,  melyet  a  végletektől  mentes
kiegyensúlyozottság  jellemez.  Egy  vezetőtől  elvárható,  hogy  iránymutatása  hiteles,  szava  egyértelmű  és
megfontolt legyen. Ennek lenyomata megmutatkozik a második fő területben, mely a magánéletet hozza elénk.
Az apotol erre úgy tekint, mint példára: ha rend van a családi életben, hűség a házasságban, ez az elvárható
belső kiegyensúlyozottságról üzen. A harmadik egység abban foglalható össze,hogy a szolgáló legyen érett a
szolgálatra, főképpen legyen tapasztalt a hit dolgában, valamint legyen alkalmas a tanításra.

Külön  fontos  a  figyelmeztetés,  mely  az  egészet  összegzi  is:  ha  nem  alkalmas  valaki  az  Isten  népe
szolgálatára, akkor tevékenysége könnyen az ördög malmára hajthatja a vizet. Amikor az egyház közössége
nem figyel ezekre a szempontokra, bizony, hamar a Gonosz nyer. De milyen jó, hogy az Úr odafigyel ránk,
tanácsod ad, mert szeretne megmanteni a rossz döntésektől, a gonosz hatalmától. Figyeljünk hát szavára, kérjük
el tőle a bölcsességet döntéseinkhez. Ámen.

HIRDETÉSEK

1.  Keresztelés – Cseh-Szombathy Balázs és Julia Maria Verheijden gyermeke, Boldizsár részesült a
sákramentumban. Isten áldása legyen a család életén! 
2. Emlékharang szólalt meg október 6-án 18 órakor emlékeztetve arra, hogy egy esztendővel ezelőtt
hunyt el Orosz Károlyné, született Molnár Klára asszonytestvérünk 79. életévében. Temetésére 2019.
október  14-én került  sor,  melyen a vigasztalás  igéje  a  Zsoltárok 73,26 alapján szólt.  Isten legyen
továbbra is a szeretettel emlékezőkkel!
3.  Szeretettel  köszöntjük  Bottáné  Böröczffy  Erzsébet  presbiter  testvérünket  70.  születésnapja
alkalmából. Isten áldása legyen az ő családban és gyülekezetben végzett szolgálatain!
4. Alkalmaink:
Délután Pusztaszabolcson regionális  ifjúsági találkozó lesz, melyre a gyülekezetből néhány fiatallal
készülünk. Kedden 18 órakor  Bibliakör.  Szombaton délelőtt  gyülekezeti  kirándulást  tervezünk a
martonvásári kastélyparkba. Az érdeklődőket kérem, hogy az istentisztelet után egy rövid egyeztetésre
maradjunk  együtt.  Szombaton  a  missziói  bizottság  ülését  megtartjuk.  Vasárnap  10  órakor
istentiszteletre  hívunk,  azt  követően  presbitériumunk  egyházmegyei  és  egyházkerületi
tisztségviselőket választ.
Két  hét  múlva,  október 25-én tartjuk  újbori  hálaadó úrvacsorás  istentiszteletünket  a  reformáció,
valamint a konfirmandusok jubileuma jegyében. Szervezzük, várjuk a találkozást.
5.  Iratterjesztésben  megtalálhatóak  lelki  kiadványaink,  melyeket  szeretettel  ajánlunk  a  gyülekezet
tagjainak  figyelmébe.  Hamarosan  előjegyezhető  a  következő  évre  szóló  Bibliaolvasó  Kalauz,
Kalendárium, Falinaptár is.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


