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ADD TOVÁBB!
Alapige: Kolossé 4,15-16 Olvasmány: Zsid 1,1-2,4

Már vagy százötven éve ezen a vasárnapon református egyházunk a Bibliára figyel. Persze, igaz ez
minden vasárnapra, de ekkor az Írás fordításának, kiadásának, terjesztésének ügye van figyelmünk
középpontjában, s ma adományainkkal is azt a Társulatot támogatjuk, akik ezt a munkát végzik ma is.

Az Ige fényében ezt vizsgáljuk, hogyan zajlik a hagyományozás folyamata, nekünk abban milyen
szerepünk van, egyáltalán van-e mit tovább adni? Az örökül hagyás – amit tovább adunk mindabból,
amink van – nagy kérdése életünknek. Szeretnénk az utánunk jövő generációknak a lehető legtöbbet és
legjobbat adni. Így van ez, ha az emberi értékekre, elvekre, hitre nézünk. Természetesen ugyanígy az
anyagi biztonság megteremtése is ezek közé tartozik. Tovább adni mindazt, amink van.

Az Isten népe közösségében ez, amit kézről kézre adunk nem más, mint az örök élet beszéde, ez az
érték hogyan kerül tovább adásra? Az emberi gondolkodásban ez már-már egy elérhetetlen kincs. Az
örök emberi vágyódás e felé mutat. Nemrég olvastam, hogy megtalálták kínában egy ásatás során azt,
amire úgy tekintenek, mint az örök élet elixírje. De éppen egy sírbolt feltárása során találtak rá. Ez az
emberi próbálkozások keserű valósága: azt üzeni, nincs meg, amit kerestünk. De ez, a fellelhetetlen
kincs már kétezer éve ott van a kezünkben, itt van előttünk Jézusban. Hát épp ezt ne adnánk tovább?!

A Kolossé levél záró sorai szépen üzennek a hagyományozás kezdeteiről. Szól a gyülekezetnek az
apostoli buzdítás: olvassátok és adjátok tovább! A többi gyülekezetnek hasolnóan. Ha beleolvasunk a
levél soraiba, bizony az örök életről, a mennyeiről, a krisztusiról tanít. Örök élet beszéde, bizony! Így
adják tovább, mert hisznek benne. Milyen érdekes, hogy nem sokkal ezután egy földrengés pusztította
el  ezeket  a  településeket,  de  a  levél  fennmaradt!  Mert  a  buzdításnak  volt  eredménye,  s  eljutott
messzebbi városokba, más gyülekezetekhez is, ahol megőrizték a levelet,  ahol megtartották az Ige
üzenetét!

Add tovább a jó hírt! Gyülekezet a gyülekezetnek, egyik tag a másiknak, add tovább családban:
gyermekednek, unokádnak, ha kell, s ha még lehetőséged van rá, szüleidnek. Legyen gondotok az Írás
felolvasására  és  továbbadására.  Így  legyen  ott  tetteinkben,  imádságainkban,  adakozásunkban  az
apostol  biztatása,  hogy  ami  a  hagyományozás  folyamatában  a  mi  feladatunk  itt  és  most,  azt
maradéktalanul megtegyük Isten dicsőségére! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Bibliavasárnap alkalmából újra megtekinthető az Úr asztalán a VIZSOLYI BIBLIA utánnyomása. Ne
feledkezzünk meg az adakozás lehetőségéről, mellyel most a Magyar Bibliatársulat munkáját segítjük.
2. Alkalmaink
Ma 15 órakor Bodméron hálaadó istentisztelet kezdődik, melyen a missziói gyülekezet megalakulásá-
ért és a parókia felújításáért adnak hálát.
Szerdán 18 órakor Bibliakör (János ev. 3,1-21)
Szerdán 19 órakor Énekkari próba
Csütörtökön 18 órakor Házi Istentisztelet Erdélyi Erzsébetnél
Pénteken 18 órakor Missziói bizottsági órát tartunk
Szombaton 15 óra Konfirmáció
Vasárnap 10 órakor Istentisztelet (böjt első vasárnapja)
Jövő vasárnap (márc. 10.) 15 órakor Tabajdon Bibliaiskola folytatódik
3. Visszatekintés Február hónapra nézve gyülekezetünk lelki és fizikai életére is elmondható, hogy re-
pülő rajtot vettünk. A januári előkészítő munka után elindultak hétközi alkalmaink: Szolgálók órája,
Bibliakör, Énekkar, Házi istentiszteletek, Tóvidéki bibliaóra, Úrvacsorai előkészítő, Imaóra, konfirmá-
ciós órák. Volt presbiteri gyűlés és egyházmegyei közgyűlés is. Vasárnapjainkon emelkedő létszám-
mal (átlagosan 37 fő) vettünk részt. Így érkezünk meg böjt havába, amikor alkalmaink sorát igyek-



szünk folytatni, erre az időszakra esik majd a gyülekezeti körlevél kiadása, valamint a hónap végén
tartandó evangelizációs sorozat is.
Anyagi életünk mérlege: 350.000 Ft bevétel (ebből EFJ: 175eFt; Persely: 127eFt, Adomány: 30eFt)
Kiadásunk 326eFt volt. Köszönjük!
Munkáink voltak bőséggel: kiemelt köszönet a tűzifa biztosításáért Erdélyi Gábornak, Nagy Ádám-
nak, Apostagi Zoltánnak és Horváth Lajosnak!
Új lendületet kapott a parókia ügye! A presbitérium elé került Erdélyi Gáborék javaslata és felajánlása
az elvégzendő munkák kapcsán, mely hozzásegít minket ahhoz, hogy 50 millió Ft-ból év végére elké-
szüljünk. Ebből már 40 millió Ft rendelkezésre áll, a szükséges támogatásokat igyekszünk megszerez-
ni, de a gyülekezetre is komoly feladat hárul.
A munkák előkészítésének jegyében április elejére tervezzük a parókiáról való kiköltözést, a gyüleke-
zeti ház nagytermét és konyháját birtokba véve. Köszönjük a segítségeket!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


