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VÁRJÁTOK MEG EGYMÁST

Alapige: 1 Kor 11,33 Olvasmány: 1 Kor 11,17-34

A mai napon nem mindennapi esemény történik gyülekezetünkben, hiszen új úrasztali edényeket
veszünk  gyülekezeti  használatba.  Jó  másfél  évszázaddal  ezelőtt  voltak  hasonló  események  a
gyülekezetben,  így  bizony  ez  nem  egy  megszokott  esemény.  Már  egy  éve  készülünk  erre,  sok
beszélgetés, gondolkozás, sok-sok különböző vélemény van e mai esemény mögött. De mit gondol
erről Isten? Mert emberi véleményünk lehet, de az Ő akarata  mellett a miénk semmit sem jelent.

A mai igében azt üzeni számunkra: várjátok meg egymást. Pál a jól ismert szereztetési ige szavait,
melyet ma olvastunk, éppen úgy kell megírja, hogy azt látja a gyülekezetben, hogy emberi tetszés,
emberi vélemények alapján formálják az istentiszteletet: az önzés vezérli őket, az ami nekem jó, ami
nekem tetszik, s ezt kiigazítva írja meg az úrvacsora rendjének szabályait. 

A  korinthusiak  önző  módon  vettek  részt  a  közösségben.  Ki-ki  maga  hozta  az  ételt  a
szeretetvendégséggel egybekötött úrvacsorára, s a gazdagabbak dőzsöltek, a szegényebbek eközben
éheztek. Így zajlott az úrvacsora. Hiányzott az egymásra figyelés krisztusi lelkülete, hogy egymást
különbnek tartsátok magatoknál (Fil 2), s e helyett az önzés vitt mindent. Pál ezért figyelmezteti őket:
ez nem méltó a Krisztushoz, az ő megváltó szeretetéhez.

Legyetek tekintettel egymásra… várjátok meg egymást. A gazdag a szegényt, a régóta templomba
járó a most beilleszkedőt, az újító a hagyományokhoz kötődőt, a lélekben erős a gyengébbet. Várjátok
meg egymást...  Ne önmagatok tetszése szerint  éljetek,  hanem egymás javára!  Ahogy egy ifjúsági
táborban a lemaradót néhányan - akik bár tudtak volna gyorsabban menni - megvárták és vele együtt
haladtak, mert így alkottak valódi közösséget Krisztusban.

Azt írja Pál egy más helyen (Róma 15,1), hogy tartozunk azzal, hogy ´megvárjuk egymást´, mert
Krisztus sem a saját  hasznát  nézte,  nem magának kedvezett.  A vele  való úrvacsorai  közösség ezt
jelenti: ő közösségre lépett velünk, s mi is ezt gyakoroljuk egymással: magunkat, saját elképzelésünket
hátra téve, alkalmazkodva egymáshoz. Megvizsgálva magunkat, szívünk indulatát, úgy járuljunk ez
asztalhoz együtt, hogy az az Életet jelentse számunkra és épülést a Krisztussal való közösségünkben.
Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hálaadással élhettünk Isten kegyelméből ma is az Úrvacsora áldásaival. Köszönetet mondunk a 
szent jegyek felajánlásáért, tudva azt, hogy jókedvű adakozót szereti az Isten.

2. Hálaadással tekinthetünk vissza az előző napokra, estékre, amikor a gyülekezet közösségében hall-
gathattuk Pogrányi Károly, diósdi lelkipásztor igemagyarázatait. Legyenek az elhangzottak lelki épü-
lésünkre!

3. Az elmúlt héten presbiteri gyűlésünkön határoztunk arról, hogy a kuldói temetőben végzett munkák
eddigi szakaszának lezárásaként egy nagyszabású temetőtakarításra hívunk mindenkit, aki hozzá tud
járulni kétkezi munkával. Március 24-25. napjain lesz közös, szervezett munka, ebben kérjük minden-
kinek a segítségét, aki részt tud ebben vállalni.

4. Gyülekezeti életünkről szóló visszatekintés (Február)

Február egy viszonylag csendes hónap volt gyülekezetünkben, szinte úgy elment, hogy észre sem vet-
tük, de azért így is voltak említésre méltó alkalmak gyülekezetünkben. Ebben a hónapban kezdődtek
újra a keddi és szerdai alkalmaink. Szolgálók-, presbiterek órája, imaóra, bibliakör, énekkar. Így gyak-
rabban találkozhattunk egymással és az igével is. E hónapban két alkalommal is köszönthettük idő-
sebb testvéreinket. Kiadtuk a gyülekezeti körlevelet, valamint elkezdtünk a presbitériumban és a kör-
levélen keresztül a gyülekezetben is készülni a presbiteri tisztújítás idén előttünk álló feladataira.



Eközben temetőinkben folytatódtak a munkák. Köszönet érte! Pénzügyeinkben próbálunk egyensúly-
ban maradni: EFJ: 186.000 Ft; Persely: 88.315 Ft; Adomány: 10.000 Ft. Köszönet minden támogatá-
sért! Kiadásaink e hónapban is mintegy 10%-kal haladták meg bevételeinket, így sajnos újabb 30.000
Ft-os hiánnyal zártuk a hónapot. Továbbra is köszönettel várjuk a folyamatos befizetéseket, kinek mint
engedi.

5. Alkalmaink
Szerdán 18 órakor Bibliaköri alkalmunkon a teremtésről beszélünk a II. Helvét Hitvallás VII. fejezete
alapján.
Szerdán 19 órakor énekkari próbát tartunk.

Jövő vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten Apostagi Adorján szolgálatát hallgathatja a gyüle-
kezet.

AZ ÚR JÉZUS LEGYEN GYÜLEKEZETÜNK ÉS ÉLETÜNK ŐRIZŐ PÁSZTORA!


