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ADÓSOK

Alapige: Máté 6,12 Olvasmány: Máté 18,21-35

Úgy  emlékszem,  a  gyülekezetben  már  többször  előkerült  ez  az  igepárosítás,  bár  a  szolgálati
naplókban nem találtam olyan alkalmat, amikor kimondottan ezek az igék lettek volna előttünk: ahogy
az adós szolga történetén keresztül látjuk saját magunkat, ugyanúgy az Isten magatartását, valamint azt
is, hogy mivé szeretne formálni bennünket, s emellett emlékeztetőként ott ez az imádság, amit gyakran
mondunk,  s  ennek sora – most  kicsit  másképp:  engedd el  adósságainkat,  ahogy mi is  elengedjük
embertársaink adósságát.

Van úgy, hogy az ember a zsebére jobban figyel mint a lelkére. Így volt ez Jézus idejében is: nem
vélteletlen  –  egyben  nyelvi  sajátosság  is  –  hogy  Jézus  amikor  a  bűnök  bocsánatáról  tanít,  a
mindennapos hiteltartozás képét használja. A bűn nem más, mint tartozás: mind Istennel, mind a másik
emberrel szemben. Istennek tisztelettel,  figyelemmel, engedelmességgel „tartozik” az ember, mivel
teremtményként Hozzá tartozik. S miután az ember elfordult Tőle, ettől kezdve tartozik neki. Végtelen
tartozással. Számolgathatnánk, hogy ha naponta csak egyszer vétkeznénk ellene, akkor mekkora lenne
ez a tartozás… és ha óránként? Nem tudjuk számontartani, de eleget tenni sem: helyettünk ő tette meg.

És jön a  máik ember,  aki  nekünk nem adja meg a tiszteletet,  odafigyelést,  mulasztással,  vagy
szándékossággal  kárt  okoz.  Gyűjtjük  a  sérelmeket  és  számolunk  az  elégtétellel:  de  legalább  egy
bocsánatkérés  az  jár,  hiszen  az  önbecsülésünkről  van  szó,  hogy  emberszámba  vegyenek,  hogy
figyeljenek rám…

És ekkor elénk áll a Megváltó (s tudjuk, ez a kifejezést is a korabeli pénzvilág használta, amikor az
adósságból kivásárolták a szegényt) és azt mondja: Én kifizettem minden tartozásodat, elengedtem
minden adósságodat; lehajoltam, megüresítettem magam: Istenként nem kértem a tiszteletből, helyette
megvetést és gúnyt hordoztam el érted, és arra hívlak, hogy te is hasonlóképpen cselekedj: szállj le a
magas lóról és kövess engem az elengedésben, a bűnök és sérelmek megbocsátásában és akkor nem
lesz pokoli az életed, nem lesznek ott a kínzó feszültségek, hanem örök életre megmaradó mennyei
kincsek birtokosa leszel.

Jó, hogy ezt már tudjuk gyakorolni, valósággá váltani – igazán és őszintén – mert a bűn, a tartozás
bizony napról napra ott van bennünk, ott van velünk; de jó, hogy van Megváltónk, aki hozta Isten
adósságelengedésének jó hírét és tanít minket is a sérelmek elengedésére, a megbocsátás ajándékára.
Ő legyen segítségünkre! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk a gyülekezeti házban. Szeretettel várjuk a gyülekezet tag-
jait! A következő két héten vendég igehirdetők szolgálnak a gyülekezetben. Nagy Gergely, valamint
Jakab Erika lelkipásztorok érkeznek igeszolgálattal.

2. Hála legyen azért, hogy folytathattuk a helyreállítás munkáit! Köszönet a segítségekért: hét közben
és a hétvégén is folyt a munka. (a templom előkertjének rotálása, a templom ózonos fertőtlenítése, a
padok helyreállítása, valamint a külső vízelvezetést segítő kavicsréteg frissítése történt meg a templom
körül, valamint a parókia mögötti részt is rendbe tudtuk tenni. A templombelső meszelése hamarosan
kezdetét veszi.

A Reformátusok Lapja beszámolt a két héttel ezelőtti munkáról: az újság példányai szabadon elvihe-
tők.



3. Szeretettel hívjuk a gyülekezet közösségét, hogy együtt is segítsünk az árvíz miatt nehéz helyzetbe
került családokon. Július hónap folyamán gyűjtjük az adományokat: istentiszteleteink támogató per-
selypénzével, valamint külön a házipénztárba befizetve, esetleg átutalás formájában:
57800136-10002326 Gyúrói Református Egyházközség
(közlemény: Árvíz)

4. Házasulandókat jelentek első ízben: Bukal Davor és Takács Diána készülnek házasságkötésre július
25-én szombaton 17 órakor. Isten áldása legyen az előkészületeken és egész életükön!

5. Örömmel hirdetem, hogy a gyermekhétre jelentkezők száma nőtt az elmúlt héten, így meg tudjuk
tartani július 27-31. között a tábort. Ennek első szervezői megbeszélésére hívom a szolgálók közössé-
gét kedden 17 órára.

Meghirdettük gyülekezetünk Mályi táborát is, melyre júliusban várjuk a jelentkezéseket!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


