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KINCS 

Olvasmány: Máté ev. 25,14-30        Alapige: 1 Tim 6,20 

Mindkét igeszakasz valamiféle kincsre irányítja a figyelmünket, aminek komoly súlya van, ami alkalmas 

befektetésre, amely jó hozamot ígér. Az egy talentum – ahogy számolgattuk – bizony 44 kg ezüst értékét 

jelenti. Pál pedig épp a megelőző versekben olyan befektetésről szól, amely az igazi életet alapozza meg. 

Amelyért mindenki fut, amit mindenki szeretne elérni. Van aki pénzben méri, van aki békességben, 

boldogulásban, jólétben. Isten az igazi élet kincsét adja a kezünkbe, ami még ezeknél is több. 

Te mit kaptál? E most záródó tanév során minden csoportban legalább húsz bibliai történetet, igét, tanulságot 

ismertünk meg, kincseinket szaporíthattuk a vasárnapi gyermekistentiszteleteken, ünnepi alkalmakon, és 

természetesen ki-ki Isten előtti személyes elcsendesedésében, igeolvasásban. Most fejezzük be a szerdai 

gyülekezeti sorozatot is, melyen keresztül számos ige tanítása hangzott. De ha nem csak egy évre gondolunk 

vissza, a gyülekezet múltjába belenézve is, akik itt vagyunk: mennyi kincset kaptunk már Istentől! 

Mit kezdesz vele? Pál azt tanácsolja barátjának: őrizd meg. De nehogy azt gondoljuk, hogy ezzel a kincs 

elásására buzdít! A kincset, amit az Úr az emberre bíz, azt forgatni kell, befektetni, hogy hasznot hozzon. Mit 

jelent ez az Istentől kapott kinccsel kapcsolatban? Amit Tőle üzenetként kaptál, amit Jézus tanácsol neked, azt 

gyakorold, azt használd az életedben: a parancsolatok betartásában, a megbocsátás-bocsánatkérés 

gyakorlásában, a szelídségben és türelemben, a segítőkészségben, a jóra való törekvésben, a Jézushoz való 

ragaszkodásban. És valósággal, ami ezekhez ígéretként fűződik, az tényleg a tied lesz: a kincs elkezd 

kamatozni, egyre több lesz belőle. 

Készül a számadás. A talentumos történet egyik fő üzenete a számadás módja, ami látjuk, meglepetést okoz 

az egyik szolgának. Ő azt hitte, hogy az Úr elveszi mindazt, amit neki adott, pedig látjuk a másik kettőnél: épp 

ellenkezőleg. Az Úr gyarapítani akar, látni azt, hogy bővölködünk, és még többet ad. Ezért készül a számadás, 

amikor akinek van, aki megőrizte, aki használta, annak adatik: még több, olyan kincs, amit nem is gondolt.  

Isten örökkévaló kinccsel ajándékoz meg téged is. Fogadd el! Ámen. 

 

HIRDETÉSEK 
 

1. Hittanévzáró istentiszteletünkön áldást kérve mindnyájunkra, köszöntjük külön szeretettel azokat 

a családokat, akik részt vesznek a hitoktatásban és ezzel együtt a gyülekezet életében. Köszöntjük a 

közöttünk szolgáló pedagógusokat. A bizonytalan időjárás miatt a közös együttlétet a 

templomkertben/gyülekezeti házban folytatjuk családi piknik formájában. 

A nyári időszakban három táborra hívjuk az érdeklődőket: 

Július 1-3. Galyatető – ifjúsági hétvége (gyülekezetünk fiataljainak) 

Július 11-15. Nyári hittanos táborhét (5-12 éveseknek) 

Július 18-22. VIFI – egyházmegyei ifjúsági hét Gyenesdiáson 

Köszönjük a beérkező jelentkezési lapokat! Mai vasárnapunkon kezdődik meg a táborokra szánt 

adományok gyűjtése. Köszönjük ezeket! 

2. Tegnap délután fél 5-kor megszólaltak a harangok a trianoni döntésre emlékeztetve, nemzeti 

összetartozásunkat erősítve. 

3. Elhunyt Pásztor Jánosné sz. Kádár Judit, a néhai lelkipásztor-professzor özvegye, 85 éves 

korában. Ma délután 15 órakor a Budapest-Gazdagréti Református Egyházközség templomában lesz 

hálaadó istentisztelet életéért. Hamvait Gyúrón helyezik el a Kuldói temetőben, 18 órai kezdettel. 

4. Vasárnap 10 órakor Istentiszteletünk lesz. 

5. Gyülekezeti közvélemény kutatást tartunk az Úrvacsoravétel módjáról még a presbiteri gyűlést 

megelőzően. Szeretnénk megkérdezni a gyülekezet tagjait, ki hogyan venné a bort szívesebben: külön 

kelyhekből vagy közös kehelyből. Terveink szerint mindkét lehetőséget biztosítanánk a későbbiekben 

a gyülekezet tagjainak, ennek módjának kidolgozásához szükséges a presbitérium számára az 

úrvacsorával élők véleményének megkérdezése.  
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


