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EMBERI SOKFÉLESÉG, KRISZTUSI EGYSÉG

Alapige: 1 Kor 12,4-5 Olvasmány: 1 Kor 12,1-12

A napokban zárult  le  a  presbiteri  tisztújítás  első  nagy szakasza gyülekezetünkben,  amelyben  a
gyülekezet tagságát megkérdeztük a jelöltekről, s kezdődik egy újabb, amelyben a jelölteket látogatjuk
meg a következő hetekben.  E folyamat részeként,  túl  az egyházmegyei  képzésen, itt  a gyülekezet
közösségében is fontos, hogy közösen gondolkozzunk az Isten igéjét magunk előtt tartva arról, hogy
milyen szolgálatra hívjuk és választjuk a gyülekezet vezető tisztségviselőit, hogy hogyan működik a
gyülekezet,  melyek  a  tisztújítás  lényegesebb  szempontjai  számunkra.  A  következő  időszakban
vasárnapjainkon  is  több  ízben  kerül  majd  elő  az  ezzel  kapcsolatos  tanítás.  A napi  újszövetségi
igeszakasz  olvasásával  kezdjük ezt  meg,  ahol  Pál  a  gyülekezeti  tagok és  a  végzendő szolgálatok
sokféleségéről és ezek közös céljáról tanít. 

Sokféleség és különbözőség – sokszor nem a barátaink ezek a szavak. Nem szimpatizálunk azzal,
aki  különbözik;  nem  mindig  értjük  meg  azt,  akinek  más  a  véleménye,  inkább  csak  nehéz
beletörődéssel vesszük tudomásul, a másik nem olyan mint én. Bárcsak olyan volna, akkor tökéletes
lenne! Valóban nehéz elfogadni, amikor nem egyet gondolunk, amikor látjuk, hogy nem ugyanolyan a
hitünk, a kegyességünk, amikor azt tapasztaljuk, hogy a másik bölcsebb és neki van igaza. Ezek mind
kemény  feladat  elé  állítanak  mindannyiunkat.  Talán  könnyebb  volna,  ha  egyformák  lennénk,  ha
mindenki ugyanarra a mintára élné az életét, gondolkozna a világ dolgairól, akkor biztos nem lenne
ennyi nehézség.

Amikor ezek a nehézségek vannak szemünk előtt elfelejtjük azt,  hogy az Úr Isten akarata ez a
sokféleség  közöttünk.  Ő  nem  teremtett  két  egyformát,  s  nem  ad  a  híveknek  sem  ugyanolyan
ajándékokat,  ugyanolyan tehetséget,  hanem mindenkinek másmilyent.  Van, aki beszédben, van aki
meghallásban  jár  elől.  Van  aki  érzékenységre,  van  aki  előrelátásra  kapott  tehetséget.  Még  a
legfontosabban, a hit mértékében is van különbség Pál szerint. Más-más a temperamentum. 

Nem  egyforma,  hanem  egybeszerkeszthető.  Az  Úr  Isten  csodálatos  terve,  hogy  ez  a  sok-sok
különböző rész egy hatalmas egésszé álljon össze. Ahogy a puzzle játékban. Egyforma darabokkal
nem sokra mennénk. A végén pedig, amikor minden a helyére kerül, meglátszik az egység. Isten így
rendeli  egymás  mellé  a  híveket  és  az  egyes  feladatokat,  hogy  végeredményként  a  Krisztus  képe
rajzolódjon  ki  az  ő  gyülekezetén.  Erre  vezet  ma  is:  nem  egyformának  alkot,  de  egymáshoz
illeszthetőnek, hogy kirajzolódjon általunk Megváltónk képe. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Örömmel és hálaadással számolhatok be az elmúlt hét lelki alkalmáról, az egyházmegyei ifjúsági
(VIFI) hétről, melyen az egyházmegye gyülekezetiből 60 fiatal vett részt. Gyülekezetünkből 3 ifjú volt
részese ennek a lelki alkalomnak, melyen a minket körülvevő kapcsolatokat vettük nagyító alá. Be-
széltünk a kapcsolatteremtés nehézségeiről, a különböző személyiségtípusok közötti konfliktusokról, a
kapcsolati kölcsönhatásokról, valamint a kapcsolatainkban meglévő határokról. Minden este evangéli-
zációval zártuk a lelki programokat, melyek a fiatalok szívében most is komoly nyomot hagytak. Kö-
szönjük a fiataljainkért elmondott imádságokat!

Az istentisztelet előtt a Választási bizottság összesítette a beérkezett 22 jelölő ívet. Szeptember végéig
keressük fel a jelölteket. 

Vasárnap 10 órakor istentiszteletet, azt követően énekkari próbát tartunk.

2. Meghívást kaptunk az egyházmegyei főzőversenyre, Etyekre. Gyülekezeti csapatok nevezését vár-
ják. Az érdeklődőknek részletesebb felvilágosítással tudunk szolgálni.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


