
ÚTRAVALÓ

Gyúrói Református Egyházközség

VI. évf. 50. szám                                                  2017. december 17.
_____________________________________________________________________

ADVENTI SZOLGÁLATBAN

Alapige: Máté ev. 24,45a Olvasmány: Mt 24,45-51

Az Úr eljövetelének váratlansága, ugyanakkor egyértelmű ténye után a belső kör adventjéről szól a
tanítás. Lukács szerint ezt a tanítást Péter kérdésére mondja el Jézus: az Úr visszajövetele mindenkit
érint, de akik Isten szolgálatában állnak, azoktól több kéretik számon. Így szól ma a tanítás azokhoz,
akik  hittel  állnak  Jézus  tanítványi  seregében:  akik  szolgálatot  vállalnak  másokért  akár  a
gyülekezetben, akár úgy, hogy világi feladatát Istentől kapott hivatásként végzi… közöttük a szülők,
édesapák és édesanyák, de ugyanúgy mindazok akik vezető pozícióban,  felelősségteljes munkában
vannak, vagy éppen másoknak alárendelve munkálkodnak. Milyen is az advent a szolgálatban?

Jézus hangsúlyozottan tér ki a ránk leselkedő veszélyre, hogy az Úr távollétének megvan a maga
kísértése. Legelemibb ezek közül az, melyet az őstörténet is elénk ad: olyanok lesztek, mint az Isten.
Amikor a szolga az úr szerepébe helyezi magát, majd visszaél azzal a helyzettel, amibe ura helyezte.

Szomorú és fájdalmas olyan családokat látni, ahol a családfő azt érzi: késik az Úr, távol van az
Isten,  és  ő  maga  hiszi,  mindent  megtehet:  verni  kezdi  társait,  a  részegesekkel  együtt  dorbézol.
Szomorú és fájdalmas látni,  amikor a munkaadó csak eszköznek tekinti  a dolgozóit  és a nagyobb
haszon reményében kizsákmányolja őket. Ugyanígy fájdalmas látvány amikor a gyülekezet, egyház
életében a szolgálat helyébe a hatalomvágy és a nyereség kísértése lép, amikor az Isten tulajdonára a
szolgák kimondják: az enyém. Érkezik az Úr az ítéletével.

A gonosz szőlőművesek példája is mutatja, hogy az Egyszülött Fiú a bűnnek ezért a fajtájáért is
meghalt, szerzett megváltást, de azok a szolgák, akik gonoszságot művelnek nem menekülnek az ítélet
alól. Vigyázzunk tehát!

Ki tehát a hű és okos szolga? Akit nem kísért meg a hatalom, a megistenülés vágya? Aki a helyén
marad. Milyen érdekes, hogy erre példát éppen az Isten ad nekünk, amikor arra hív Igéjében, hogy az
az indulat legyen bennünk, ami Jézust is jellemezte, aki nem élt vissza istenségével, hanem szolgává
lett  magát  megalázva,  hűséggel  végezte  el  amit  az  Atya  rábízott.  Isten  tanít  minket  hű  és  okos
szolgának lennünk, s tanít arra is, hogy ennek van igazi jutalma. Mert az, amit földi ügyeskedéssel,
vélt és valós hatalmunkkal elérünk, semmivé lesz, s ha gonosz módjára tesszük ezt, még kárunkra is
válik, szemben azzal, ami az okos szolgát illeti meg: a teljesség, a felbecsülhetetlen egész. Ne fogyjon
ki szívünkből a kitartó hűség, szolgáljunk annak örömében, hogy ő érkezik. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink

Szerdán folytatjuk sorozatainkat: 18 órakor a Bibliakör alkalmát, 19 órakor pedig énekkari próbát tar-
tunk.
December 23-án,  szombaton délelőtt  konfirmandusainkkal meglátogatjuk a gyülekezet idős tagjait,
délután településeink ünnepi gyertyagyújtásán szolgálunk.
December 24-én, advent 4. vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.
December 24-én 16 órakor Szentesti ünnepi istentiszteletünk lesz.
Az ünnep első és második napján 10 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet.
Ünnepi legátus érkezik közénk, File Péter, III. éves teológus hallgató.
2. Advent vasárnapjain kihelyezzük támogató perselyt, mellyel a karácsonyi szeretetcsomagok össze-
állítását támogathatjuk. Köszönet az adományokért!
3. Folytatódik az adventi könyvvásár. Megvásárolható a Kalendárium, Kalauz, Falinaptár és más lelki
olvasmányok, ajándékok. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


