
ÚTRAVALÓ

Gyúrói Református Egyházközség

VI. évf. 29. szám                                                  2017. július 23.
_____________________________________________________________________

A HŰSÉG JUTALMA

Alapige: Dániel 7,1.9-14 Olvasmány: 1 Kor 4,1-5

Dániel könyve az elmúlt héten napi olvasmányunk volt, hiszen a hittanos táborhét során ennek történetei
adták a témát. Láthattuk, Dániel és barátai a babiloni fogság idején hogyan maradnak hűségesek az egyedüli
Élő Istenhez, míg az őket körülvevő világ szabályai mást sugalltak volna. A hét végkicsengését adta, hogy a
hűséges szolgának jutalma van. Igen, láthatjuk, ahogy egyre feljebb kerülnek a ranglétrán a történet szereplői,
sikeresek lesznek. De tudjuk, hogy nem egészen erről szól az evangélium számunkra. A hűségnek még ennél is
különlegesebb jutalma van!

Ha nem hagyjuk abba a könyv olvasását  a megszokott  helyen,  a 6.  fejezetnél,  épp egy olyan üzenettel
találkozunk,  amelyet  fontos szívünkbe zárnunk,  mert Dánielnek olyasmi adatik meg hűsége következtében,
amely keveseknek! Megláthatja az Emberfiát. Már csak néhány száz évvel vagyunk Jézus születése előtt, de
gondoljuk csak el,  a  Jézust  kézbe vevő agg Simeonnak is  mekkora öröm, az amikor  meglátják szemei az
üdvösséget.  Dánielnek éppen ebben van része. A hűséges szolga számára láthatóvá válik Isten terve, amint
elkészíti  a  megváltást,  ahogy legyőzi  a  Gonoszt,  ahogy annak uralmát  megsemmisíti.  Ahogy az  Emberfia
átveszi a hatalmat a világ mindenség fölött. Ezt szemléli Dániel.

A hűségnek ma is hasonló jutalma van. Mi is láthattuk lelki szemeinkkel a Krisztus győzelmét, de ugyanúgy
előttünk  van  ígéretként,  hogy  ő  győzelemre  visz  minket  is.  Előttünk  van  ígéretként  az  ő  országának
kiteljesedése. Ezt az ígéretet hordozza mindenki, aki Isten szolgálatába áll, a gyülekezet közössége is. Az elmúlt
héten a szolgálók közösségében is ezt tapasztaltuk meg: hála legyen azért, hogy e helyen is vannak olyanok,
akik az Isten ügyét szívükön hordozzák! Mert ezen a hűségen áldás van. Hála azokért, akik most a gyermekek
között  is  bizonyságot  tehettek.  Hisszük,  hogy Isten  ígérete  itt  is  igazzá  válik:  a  hűség jutalma a  Krisztus
meglátása, az ő munkálkodásának megtapasztalása. Láthatjuk az ő győzelmét gyermekek, családok életében.
Tapasztalhatjuk a Gonosz meghátrálását Dániellel együtt.

Ez tehát a dánieli látomás ma is érvényes üzenete: a hűségben kitartó Isten gyermeke megláthatja Krisztust,
az ő győzelmét, az üdvösséget, s ezzel együtt a Sátán vereségét, az Isten országának kiteljesedését, hatalmának
növekedését. Istentől jövő ajándék ez, a hűség jutalma, melyet elkészített és ígérete szerint véghez visz a mi
győzedelmes Urunk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Beszámoló a gyermekhétről

Az elmúlt hét napjain 30 gyermek, hét fiatal és 16
segítő vett részt együtt az általános iskolában tartott
hittanos táborban. Dániel történetei alapján a hűség
témáját  jártuk  körül  az  óvodás  és  alsó  tagozatos
résztvevőkkel. Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik segítséget nyújtottak jelenlétükkel,  támogatá-
sukkal, adományokkal és imádsággal.

2.  A jövő hét napjain ifjainkkal  folytatjuk a lelki
munkát Galyatetőn.

Vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

Július 31-aug. 4. egyházmegyei ifjúsági hét lesrz (helye: Gyenesdiás), melyre gyülekezetünkből három
ifjú és a lelkészcsalád készül

Kísérjük imádságos figyelemmel a nyári missziói alkalmakat!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


