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A Rómaiakhoz írt levél olvasásába kezdünk bele a református útmutató szerint, a levélbe, amely
többször is helyre állította Isten népét, a reformáció hajnalán is kiinduló pontként áll. Maguk a levelek,
műfaji  jellegzetességükből  adódóan  a  Szentírás  legszemélyesebb  írásai  közé  tartoznak,  így  ez  is,
amelyet az apostol úgy ír, hogy még nem járt a gyülekezetben, mégis vagy két tucat ismerőst köszönt.
A kiemelt szakasz e személyesség keretén belül tanít bennünket a gyülekezeti közösség titkára, melyet
ma egy fogalom jelöl: egymást bátorítani.

A görögben szereplő kifejezés szoros összefüggésben van azzal a Pártfogó szóval, mellyel maga
Jézus jelöli a Szentlelket. Ahogy énekünkben szólt: „Jöjj gyámolító, jöjj vigasztaló…” a másik mellé
odaálló,  őt  szelíden erősítő,  bátorító  üzenetet  átadó személyről  van szó.  Ilyen az Isten Lelke,  s  a
gyülekezettel kapcsolatban valami hasonlót említ itt Pál, amikor arról beszél, hogy ő és társai és a
gyülekezet tagjai együtt bátorítját, erősítik, vigasztalják egymást: hite által építi egyik a másikat. Ezzel
a várakozással néz a jövőbeli remélt találkozás elé.

Mai gyülekezeti életünket, közösségünket is megmérhetjük az Igének itteni szakászának tükrében.
A lényeg ma is ez: azért jövünk Isten közelébe, mert tudjuk, nála van a szabadulás, a felemelés. Ez az
a hely, ahol tudjuk egymást segíteni, erősíteni és bátorítani Isten Lelkéből merítve. Ha nem így volna,
ha  nem így  van,  akkor  igazat  adhatunk  annak  a  véleménynek:  minek jöjjek  ide,  itt  is  ugyanúgy
bűnösök vannak. Igen, mondhat ilyet, aki azt tapasztalta, hogy nem felemelék, hanem megalázták,
nem vigasztalást és megnyugvást nyert, hanem bosszúságot. De amíg van gyülekezet – és jelen van
benne az Úr – addig az ö kegyelme folytán működik, hogy a tagok ajándékkén egymásban megkapják
a bátorítást és a vigasztalást.

Jó és szükséges, hogy a gyülekezetben jelen legyen Istennek ez az ajándéka, melyrőől Pál is beszél.
Ő maga is ezzel készül a gyülekezethez, hogy lelki ajándékot hoz magával. Nem tőle van ez, hanem az
Istentől, az ő Szent Lelkétől, amelyből részesül az apostol és részesül  a gyülekezet és ugyanúgy mi
magunk is.

Ezért  lehet  ez  a  hely  is  olyan,  ahol  Isten  jelenlétében egymás  társaságában  megtapasztaljuk  a
szabadíts, a felemelés örömét; hogy együtt épülhetünk egymás hite által,  erősítve egyik a másikat.
Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink:
Az istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletre hívnak a harangok!

2. A tegnapi napon hangversennyel zárult az árvízkárokkal kapcsolatos adománygyűjtésünk, melyre a
két hónap alatt 650.000 forint gyűlt össze. Köszönjük a gyülekezet tagjainak és minden adományozó-
nak.

3. A héten temetőink körül többen is munkát végeztek. Köszönjük!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


