
 

ÚTRAVALÓ 

Gyúrói Református Egyházközség 

IV. évf. 48. szám                                                  2015. november 15. 

_____________________________________________________________________ 

 

HÁLAÁLDOZAT 
 

„Ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát” Márk 12,44 

Olvasmány: Máté ev. 10,28b 
 

Szinte megbotránkoztató az, amit ebben a szakaszban Jézusról olvasunk. A templomi persellyel 

szemben ül és nézi, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Meg is rökönyödnénk, ha valaki 

ugyanezt tenné nálunk. Zárt perselyünk a maga titkosságával nagyon komolyan veszi Jézusnak azt a 

szavát, hogy adakozásunk titokban történjék. De csak nyomasszon minket az a tudat, hogy Jézus ott ül 

a persellyel szemben. Ő figyeli a mi hálaáldozatunkat. 

Persze nem úgy figyel, ahogy mi néznénk egymást, mert mi a mennyiséget láthatjuk, s ez alapján 

ítélnénk meg. Jézus mást néz: a szívet. Azt az indulatot, hogy miként hozod meg áldozatodat. És 

amikor áldozatról esik szó, nem csak a persely, vagy az adomány, nem csak a pénzbeli áldozat kerül 

vizsgálat alá. Amint az istentisztelet része is ez – a hirdetésekben – másra is hív minket Isten: 

szolgálatok végzésére, részvételre, erő, idő odaszánására. 

Jézus látja azt az áldozatot, amit meghozol az ő ügyéért, de van egy sajátos mércéje. Elsőre 

különösen hangzik: ez a mérce a minden. Az egész. Ez az ő mércéje, hogy teljesen az övé vagy-e? Ez 

nem kimondottan mennyiségi kérdés, nem az a lényeges, hogy hány órát töltesz vele, vagy hány 

forintot költesz rá, hanem hogy hol áll ő a rangsorban. Hogy szíved teljessége adja-e azt, amit neki 

szánsz, vagy csak a külső kényszer, esetleg kötelességtudat? 

Hogy miben előzte meg ez az özvegyasszony az összes többi adakozót – és talán minket is? Jézus a 

különbséget a fölösleg és a minden között határozza meg. De ebben igazán a szív értékrendje, az élet 

dolgainak rangsorolása tükröződik igazán. Mi alapján rangsorolsz feladataid között, kiadásaid között? 

Nyilván ami fontos és szükséges számodra, elől van, a többi hátrébb szorul. Hol áll ebben a 

rangsorban az Isten előtt bemutatott hálaáldozatod? 

Azt tudjuk, Jézus számára első volt a mi életünk, hogy megváltson minket. Nem törődött sem a 

mennyei dicsőségével, sem a rá váró kínnal és szenvedéssel, mi voltunk számára a legfontosabbak, ő 

így áldozta értünk magát. Ő az, aki nézi és látja a mi áldozathozatalunkat. Mindazt, amit neki 

szentelünk időnkből, életünkből, javainkból. Add át magad egészen neki! Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Emlékezés 

Az elmúlt héten, csütörtökön délben temettük el Rostás Róbert budapesti lakost, aki 47 évesen hunyt 

el. A vigasztalás igéje Ámósz könyve 9,5-6-ból szólt. Isten adjon békességet és vigasztalást 

gyászolóinak. 

Emlékharang szólalt meg szombaton délben, emlékeztetve Nagy Györgyné sz. Áldott Julianna 

asszonytestvérünkre, aki 10 évvel ezelőtt ment el a minden élők útján. Ravatala mellett a Zsoltárok 

90,10-ből szólt az ige. Az Úr erősítse meg az emlékezőket a feltámadás reménységében. 

2. Alkalmaink 

Kedden 19 órakor presbiteri bibliaórát tartunk. 

Szerdán 18 órakor Bibliakör alkalma lesz (2 Kir 12) 

Csütörtökön 17 órakor Pákozdon tóvidéki bibliaóra. 

Pénteken 18.30-kor konfirmációs óra (felelés: előtte 18 órától) 

Szombaton 15 órakor Válon egyházmegyei ifjúsági délután 

Vasárnap 9 órakor gyermekistentisztelet.  

Vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön keresztelésre készülünk. Takács Lajos és Simon 

Edina házasságából született Mercédeszt fogjuk megkeresztelni. Isten áldása legyen a gyarapodó 

családon! 



 

November 29-én advent első vasárnapja érkezik el. Szép ünnepi előkészületi alkalmaink lesznek. 

(evangélizáció, kézműves foglalkozás, koszorúkészítés, úrvacsorás istentisztelet vendég-

szolgálattévőkkel) 

Kísérjük figyelemmel az alkalmakat, hívogassunk és jöjjünk ezekre!  

3. Az elmúlt hétvégén evangélizációs alkalmakon szolgáltunk Sátoraljaújhelyen, s hozzuk az ottani 

gyülekezet köszöntését. 

4. Pótrendelésre van lehetőség az Iratterjesztésben. Az adventi könyvvásár előtt várjuk az igényeket, 

jelzéseket a gyülekezet tagjaitól. 

5. Az elmúlt vasárnapi perselyünkkel a ráckeresztúri drogterápiás otthon misszióját támogatjuk. 

30.000 Ft gyűlt össze erre a célra. SDG! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


