
 

ÚTRAVALÓ 

Gyúrói Református Egyházközség 

IV. évf. 50. szám                                                  2015. december 6. 

_____________________________________________________________________ 

 

A FÖLDIT MENNYEIRE 
 

„Kicsoda értelmes és bölcs közületek? Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel 

tesz!” Jakab 3,13(-18)         Olvasmány: Kolossé 3,1-11 
 

Bizonyára találkoztunk már életünkben olyan lehetőséggel, hogy egy ház, föld vagy jármű vásárlása 

során a hirdetésben azt olvastuk: csere is érdekel. Lehet, hogy már volt ilyen helyzet, amikor föl 

kellett mérni, hogy ami nekem van, mennyit ér és mi az, amit a másik kínál cserébe. Jakab levelének 

felolvasott szakaszában egy ilyen cserére való felhívással találkozunk, s nem kicsiny az Úr által 

felkínált lehetőség: cseréld le a földit a mennyeire. 

Hogy konkrétan miről is szól? A bölcsesség egy különös megjelenési formájáról beszél, nevezhető 

ez életbölcsességnek, józanésznek, amiről azt állítja, hogy mindenkinek van, de nem mindenkinél 

egyforma. Felvázolja, milyen nagy különbség van a földi ’bölcsesség’ és a mennyei ’bölcsesség’ 

között, s arra hívja a gyülekezet tagjait, hogy válasszák a mennyeit. Hogy miért? 

Azt meglátjuk azokból a példákból, amelyekkel jellemzi egyiket, majd a másikat. Látható a 

különbség. Az emberi józanésznek a lenyomatai az irigység, a viszálykodás. Amikor mindenki azt 

keresi, ami saját magának, az ő érdekének a legjobb. Ezért hívja testinek is, ami saját kényelmünkre és 

tetszésünkre irányul. S azért hívja ördöginek, mert zűrzavart és rendetlenséget teremt a hívek életében. 

És bizony, itt nem kifelé mutogat Jakab, hanem a gyülekezetről és annak tagjairól szól. Arról szól, 

hogy a földi észjárás milyen mértékben meghatározza a gyülekezeti közösséget, mert ami a 

szívünkben van, azt hozzuk magunkkal ide is. A feszültséget, a háborúskodást. 

Minderre mondja azt az Úr, hogy cseréld le. A földit a felülről valóra. Erről a bölcsességről mondja 

azt, hogy szelíd, tiszta szándékú, méltányos, engedékeny, irgalmas és békét teremtő. Nap, mint nap 

szükségét érezzük ezeknek, naponta kellene lecserélnünk sajátunkat ezekre! Ezt a cserét hívjuk 

kegyesebb szóhasználatunkban megtérésnek. Amikor a mennyeire rácsodálkozunk, amikor az Úr 

megérkezik a szívünkhöz és hozza az ő békességet teremtő ajándékait. Advent második vasárnapján is 

erre várunk.  

Istenünk ma is felkínálja a cserét. Megéri-e? Többet ér-e az, amit Isten kínál? Ha látod az értékét, 

ne késlekedj a földit mennyeire cserélni! Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Advent második, egyben december első vasárnapján az Úr Istennek adunk hálát, hogy együtt 

ünnepelhetünk várva az Ő érkezését. 

2. Emlékezés. Egy hete, november 28-án, szombaton 9 órakor szólaltak meg a harangjaink, 

emlékeztetve Lázár Dénes presbiter testvérünkre, aki 20 évvel ezelőtt ment el a minden élők útján. 

Isten áldása legyen a szeretettel emlékezők életén. 

3. Alkalmak. Ma délután folytatódnak a közös adventi gyertyagyújtások. 16 órakor Tordason, 17 

órakor Gyúrón találkozhatunk. Szerdán 17 órakor folytatódik a Bibliakör, melyet az adventi 

szolgálatra való felkészülés követ. Csütörtökön 17 órakor házi istentiszteletre megyünk Lázár Mária 

testvérünkhöz. Szeretettel hívunk mindenkit! Pénteken 18.30-kor konfirmációs óra lesz.  

Vasárnap 9 órakor gyermekistentisztelet. 10 órakor istentiszteletet tartunk, azt gyülekezeti ebéd 

követi, melyre az egész gyülekezetet szeretettel várjuk! 

5. Adventi könyvvásár. A gyülekezeti teremben megtalálhatók kiadványaink. Szeretettel ajánljuk a 

gyülekezet tagjainak figyelmébe! 

6. Adakozás. A kihelyezett támogató perselybe várjuk advent vasárnapjain a gyermekkarácsonya 

szánt adományokat. Az első adventi vasárnapon 2.800 Ft volt a támogató perselyben. Köszönjük! 



 

7. A MRE Szeretetszolgálat Nyilas Misi gyűjtésébe csatlakozhatunk. 

8. Visszatekintés. November öt vasárnapja, valamint a hétköznapok is sok gazdagságot hoztak 

életünkbe. A hónap elején megemlékeztünk eleinkről, majd a ráckeresztúri missziót látta vendégül a 

gyülekezet, egy alkalommal álltunk meg haláleset mellett, valamint keresztelésre is sor került, a hónap 

végén pedig már az adventhez érkezve az evangélizációs szolgálatok és a teológus vasárnap alkalmain 

lehettünk együtt. A szolgálók, presbiterek alkalma, valamint a bibliakör alkalmait megtartottuk, ifjaink 

a konfirmációban haladnak, egy alkalommal ifjúsági délutánon is jártunk három fiatallal. Sok ige, sok 

üzenet hangzott el novemberben, reméljük, jó talajba hullik mindez. 

Az idei nagyobb munkálatunk, a kerítés felújítása tovább haladt, már csak az utolsó fázis van 

előttünk. Köszönjük az eddig elvégzett munkákat! Ahogy a gyülekezet látja, folyamatos a tűzifa 

ellátásunk is. Köszönet érte! Bár az előző hónapokhoz képest növekedett bevételeink összege, sajnos 

még így is mintegy 30e Ft mínusszal zártuk a novembert. Anyagi forrásaink jelentősebb részét a 

perselyadományok adták: 137eFt; Adományok 50eFt értékben érkeztek. EFJ nem érkezett 

novemberben, viszont temetői bevételünk 45eFt volt e hónapban. Köszönjük a hozzájárulásokat!  
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


