
 

ÚTRAVALÓ 

Gyúrói Református Egyházközség 

IV. évf. 43. szám                                                  2015. szeptember 27. 

_____________________________________________________________________ 

 

A PALÁST 
 

„…Amikor Illés elment Elizeus mellett, rádobta palástját…” 1 Kir 19,19-21 

Olvasmány: 2 Mózes 28,1-5 és 31-35; 2 Kir 2,6-14 
 

Az istentiszteleti rendünket és hagyományainkat vizsgáló sorozat következő részeként talán még az 

istentiszteleti bevonulásnál is egyedibb téma van előttünk, amikor Isten igéjéből a liturgikus öltözettel, 

azon belül a palásttal foglalkozunk. Három mozaikdarab van előttünk az igékben az Ószövetségből, 

melyek segítségével árnyaltabb képet kaphatunk e kérdésben, mely egyre többször felszínre tör. 

A palást hovatartozást – egyfajta identitást – fejez ki. Amikor Illés találkozva Elizeussal rádobja 

palástját, ezt fejezi ki: Elizeus felhívást kap az Isten ügyében való munkálkodásra, prófétatanítvány 

lesz: ahogy Illés egy kicsit titokzatosan kijelenti: valamit tettem veled: most már közünk van 

egymáshoz – mondja Illés száján keresztül maga az Úr Isten. A hovatartozás jele, olyan értelemben is, 

hogy a különböző felekezetek, egyházak különféle öltözetet használnak, viszont ilyenformán ezek az 

egyenruhák mind Isten szolgálatáról üzennek. Lelki értelemben pedig mindnyájunknak van ilyen 

palástja, melyen keresztül azt üzeni Isten: hozzám tartozol, tettem veled valamit. Legfőképp talán a 

keresztség ilyen. 

A palást erőt és hatalmat jelez. Ha a fekete palástot nézzük, színében, jellegében ezt is üzeni. 

Elizeus pedig megtapasztalja, hogy ez az erő nem a sajátja, nem is a palástban van, hanem Istentől 

érkezik. Akit a palást fed, az ugyanolyan bűnös és esendő, Isten segítségére szoruló ember, mint bárki 

más, mégis Isten ereje ott van előtte-mögötte-körülötte-benne. Ez az erő alázatra is int: legfőképpen 

azt, akin a palást van. A palást elrejt, és Isten erejére, hatalmára irányítja a figyelmet. 

A palást: védelem. A harmadik igéből az ószövetségi zsidó főpap egyik ruhadarabja üzen számunkra 

nem kis dolgot. Az Isten színe elé induló főpapnak a palástján kicsiny csengettyűk jelezték, hogy ő az, 

aki közeledik, hogy életben maradjon. Hiszen bűnös ember nem állhat meg Isten előtt, elpusztul az 

Isten szentségének jelenlétében. A palástban Isten jelenlétébe indul a szolgálattévő. 

Ugyanakkor a palást üzenete mellett Jézus is üzen ma ebben az igében, mégpedig azt, hogy ő 

már megnyitotta az utat az atyához, mindnyájan mehetünk Isten elé, mert ő maga, az ő áldozata nyújt 

védelmet a mi számunkra. Már nem a palást csilingelésére hallgat az Úr, hanem Jézus 

bizonyságtételére, aki vallást tesz rólunk Isten színe előtt. (Mt 10,32) Így járulhatunk elé bűnbánattal, 

de félelem nélkül! Hiszen hozzá tartozunk, ereje van velünk, védelme vesz körül. Ámen 

. 

HIRDETÉSEK 
 

1. Isten iránti hálával élhettünk ma is az Úrvacsora áldásával. Köszönetet mondunk a szent jegyek 

felajánlásáért! 
 

2. Alkalmak a gyülekezetben 

Szerdán 18 órakor folytatódik a bibliakör sorozata. (1 Kir 8) 

Pénteken 18.30-ra várjuk a konfirmandusokat 

Vasárnap 9 órakor gyermekistentisztelet 

A 10 órakor kezdődő közösségi istentiszteleten Nagy Gergely testvérünk szolgál közöttünk. Az 

istentisztelet keretében kerül sor október 6-i megemlékezésre. Az istentiszteletet követően 

szeretetvendégség lesz. 
 

3. Ma, az istentiszteletet követően presbiteri gyűlésre kerül sor. 
 

4. Az elmúlt héten megtörtént a parókia javító-festése. Ezzel együtt végére jutottunk az idei évre 

tervezhető, vihar utáni helyreállítás munkáinak. Kérdéses még a templom mennyezetének meszelése, 

amely nagyobb léptékű felkészülést igényel. Örömmel jelezhetem, hogy gyülekezetünk a Ráckevei 



 

Református Egyházközség tagjaitól jelentősebb adományt kapott a viharkárok javítására: 171.420 Ft-

ot. Köszönjük! 

Az elmúlt héten érkezett meg az idei konfirmációs adományokból készült szekrény is, melyet a 

gyülekezeti ház kistermében helyeztünk el. Ismét köszönet mindazoknak, akik ebben segítségünkre 

voltak. 
 

5. Október 10-én, egyházmegyei asszonykonferencia lesz Gárdonyban. A 9 és 15 óra közötti időben 

asszonytestvéreink közös áhítatokon vehetnek részt, valamint aktuális témákban beszélgethetnek 

lelkipásztornők vezetésével. Várjuk a jelentkezéseket! 

Október 23-25 között, Mátraházán, egyházmegyénk megrendezi a gyülekezetben szolgálók 

hétvégéjét. Bátran jelentkezhetnek presbiterek, valamint olyan gyülekezeti tagok, akik aktívan részt 

vesznek a gyülekezet életében. A részvételi díj: 7.500 Ft/fő. 

6. Gyülekezetünk idei őszi körlevelét a mai nap kiadjuk. Köszönjük azoknak, akik egy rövid 

látogatással másokhoz is el tudják juttatni! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 

 


