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EGYÜTT-ÉRZÉS

Alapige: 1 Kor 12,26-27 Olvasmány: 2 Móz 3,1-15

Egy  test  tagjai  vagyunk,  valljuk  Pál  apostollal  együtt.  S  bizony  a  test  a  szoros  és  bonyolult
összekapcsolódásoknak köszönhetően minden szinten együtt-érez.  Ha az egyik hiányt  szenved,  az  kihat  az
egész  test  működésére.  Ha  fáj  valahol,  az  bizony  bénító  hatással  tud  lenni  egész  valónkra.  Keresztyén
közösségként hogyan éljük mi ezt meg, s mi kell ahhoz, hogy ez a test valóban rendeltetésének megfelelően
működjön?

A valódi, jó kapcsolódás szükséges. A kapcsolat mélysége és minősége számít leginkább. Ahogy a testet
behálózzák a különböző információs pályák, ahogy a fontos észlelések pillanatok alatt eljutnak a központba,
onnan a további utasítás a megfelelő helyre, bizony ez működteti a testet. Csodálatos a Tervező munkája!

Élő kapcsolat a tagok között. Elengedhetetlenül fontos! Ezért vagyunk most is közösségi istentiszteleten,
ahol lehetőségünk van emberileg is kapcsolattartásra, új kapcsolatok teremtésére, amikor nem kell elsietni az
alkalom után, hanem a köztünk lévő utakat javíthatjuk, erősíthetjük. Mert élő kapcsolat nélkül nincs élet, ha
nem tudunk egymásról, ha nem figyelünk egymásra, akkor nem tudjuk betölteni szerepünket.

Élő kapcsolat a fejjel. Ez az, ami nélkülözhetetlen. Ahogy a test információinak többsége is a központi
vezérlőbe jut, s onnan tovább újabb parancsok formájban, ugyanígy szól az Ige Krisztusról is. Ha ővele nincs
imádságos,  igés,  lélekben elcsendesdős találkozásunk,  akkor  az  ő testének csak kárára  vagyunk,  mert  nem
érkezik el hozzánk a legfőbb információ, az a parancs, ami összehangolja az egész testet. Nélküle nem lehet.

A  mai  nap  egyik  aktualitása,  hogy  a  konfirmációra  készülő  fiatalok  ma  bemutatkoznak  közöttünk.
Közösségben lehetünk,  információt  nyerünk egymásról.  Akik már  gyermekként  a keresztségben a Krisztus
testhez csatlakoztak szüleik, nagyszüleik hitéből fakadóan, most ezt erősíthetik meg ők. De a hibát is érezzük:
laza a  kapcsolódás,  sokszor  Isten  mai  népe inkább úgy néz  ki,  mint  Ezékiel  látomásában a  szerte  heverő
csontok. Isten Lelkének összekapcsoló és életet adó erejére nekünk is szükségünk van!

A mai  nap  másik  aktualitása,  amikor  a  szörnyű  és  értelmetlen  tűzesetben  együtt-érzünk  az  áldozat
családjával és az intézmény és a diákság veszteségével, s ez tettekben, adakozásban, segítő odafordulásban is
megnyilvánul. Mert egy test tagjai vagyunk, és ha szenved az egyik, vele együtt szenved valamennyi... Ámen.

HIRDETÉSEK
1. Adakozás
A Lepramisszió céljaira 15.500 Ft-ot adakozunk az elmúlt vasárnapon. 

A Ráday-kollégiumban történt tűzeset kapcsán hirdettünk adakozást. Mai perselypénzünket erre a
célra küldjük, de személyesen is mindenkinek lehetősége van bekapcsolódni:
-  a  kollégium  diákjait a  Károli  Gáspár  Református  Egyetem  OTP  Banknál  vezetett  11705008-
20492223-as bankszámlaszámlaszámon keresztül támogathatjuk. Közlemény rovatba: „tűzeset". 
- a tűzben elhunyt négygyermekes veszprémi családapa családját a Magyarországi Református Egy-
ház 11100104-19024048-40000004 számlaszámára utalva támogathatjuk. Közlemény rovatba: „tűz"
- tárgyi adományok kérdésében a Magyar Református Szeretetszolgálat várja a felajánlásokat. Koor-
dinátor: Simon Annamária, 30/7380025  simon.annamaria@jobbadni.hu (ruha-felajánlásra már nincs
szükség)

2. Gyülekezetünkben:
Szeretetttel köszöntjük azokat a családokat, akik gyermekeikkel együtt a konfirmációra készülődnek!
Szeretetvendégséget is tartunk, köszönjük a hozzájárulást!
Szerdán 18 órakor Bibliakör (János ev. 1,1-18)
Szerdán 19 órakor Énekkari próba
Csütörtök 18 óra Házi istentisztelet Nagy Ádáméknál a Szeder utcában.
Vasárnap 10 órakor Istentisztelet.
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3. Január – ahogy a rómaiak is látták – meglehetősen kétarcú volt. A gyülekezeti életben takarékon
éltünk, hiszen csak vasárnapokon találkoztunk – akkor is meglehetősen kis létszámban; emellett két
Imaheti sorozaton vettünk részt, valamint gyülekezetünk missziói és anyagi ügyeivel is foglalkoztunk
bizottsági és presbiteri ülések keretében.
Lelkiekben megrázó volt egyházmegyénk életében a személyi változás, valamint egyházkerületünk
életében a tűzeset. Továbbá több testvérünk kórházba került ezekben a napokban. Imádkozzunk értük!

Anyagiakban bőven érkezett fenntartói járulék: 230eFt, valamint kisebb mértékű persely: 87eFt.
Kiadásunk 20.000 Ft-tal  volt  több bevételeinknél.  Harangunk újra szól,  köszönjük a segítégeket  a
harang  javításán  fáradozóknak.  A  parókia  felújítása  kapcsán  is  folyamatos  az  egyeztetés  a
presbitériumban. Most is kérjük a testvéreket egy időpontegyeztetésre.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


