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KIRE HALLGATSZ?
Alapige: Ézs 7,10-17 Olvasmány:  Zsid 3

Advent előttünk álló vasárnapjain három ézsaiási  prófécia hangzik a gyülekezetben.  Egy kicsit
belehelyezkedünk  az  ószövetségi  nép  várakozásába,  de  ugyanúgy  segítséget  kapunk  mai
helyzetünkben: ezek a régi igék Isten tervét és akaratát hozzák elénk ma is.

Áház  király  háborús  helyzetbe  került,  északi  szomszédai  bosszúból,  mert  nem  állt  melléjük,
Jeruzsálemet ostromára indulnak. Ekkor küldi az Úr Ézsaiást biztató szóval, örvendetes ígérettel: nem
kell aggódnia, az Isten megállítja ellenségeit. Az ám, de a király nem akar a próféta szavára, Isten
jelére  hallgatni!  Sajátos  és  különös:  az  ember  –  bár  örömhírt  kapna  –  fél  Isten  jelenlététől  és
visszautasítja: „Nem kérek jelet, nem kísértem az Urat.”

Testvéreim,  mi  a  mai  világunkban  hogy  is  vagyunk  Isten  üzeneteivel,  igéivel?  Amikor  Isten
megszólal,  amikor  mi  milyen  válaszokat  adunk?  Talán  „jobban  tudom  én”  -  ahogy  a  királynak
bizonyára volt egy határozott elképzelése, tanácsadói, terve és szándéka, mi több a korábbi tapasztalat,
hogy amit tettem, az sikereket hozott. Miért hallgatnék most Isten szavára? Vagy egyszerűen „hagyjon
békén engem az Isten” - nem kívánom őt látni, s hallani, semmi köze nincs a háborúimhoz, az életem
valóságához… hadd legyek hát szabad, önálló ember!

Ennek az elutasításnak bizony megvan a következménye. A próféta, aki örömüzenettel, biztatással
érkezett,  mást fog mondani:  az Isten türelmével nem lehet visszaélni:  „Nem elég, hogy embereket
fárasztotok,  még Istenemet  is  fárasztjátok?”  Mi fárasztja  Istent?  Amikor  semmibe  veszik,  amikor
fölöslegessé válik az ember számára, amikor nem tudod rábízni magad, mert te megoldod.

Az emberi  megoldásnak,  az  Isten  elutasításának  szomorú következménye  van:  a  pusztulás,  az
ellenség sikere. Az Immánuel-jövendölés az eredeti helyén helyén ezt a terhet hordozza. Még fel sem
nő a kisgyermek,  az ellenség mindent  elpusztít,  elhagyott  lesz a föld.  Az ítélet  utoléri  az Istentől
elforduló nemzedéket.

A  jel  az  idők  teljességében  mégis  a  kegyelem  jelévé  vált.  A  név,  amely  akkor  a  hamis
biztonságérzetet  fejezte  ki,  az  Egyszülött  Fiúban  Istentől  jövő  üzenetté  lett  újra,  immár  áldott
tartalommal.  Krisztusban  látjuk,  hogy  a  megváltás  kiterjed  a  hitetlenségünkre,  Isten  iránti
bizalmatlanságunkra, Isten megvált minket a saját nagyságunk előtti hódolattól, az Isten fárasztásától.
Újra jelet adott, Igéjét küldte, hogy minket magához vonjon, győzelemmel ajándékozzon meg. Ma, ha
az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Halottunk van. 91 esztendős korában elhunyt Hegedűs Lajosné Horváth Jolán testvérünk. Temeté-
sére december 11-én 14 órakor kerül sor a gyúrói temetőben. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük család-
jára és gyászolóira!

2. Alkalmaink. Kedden 18 órakor szolgálók óráját tartjuk. Szerdán 18 órakor Bibliakör, 19 órakor
énekkari próba lesz. Csütörtökön 17 órakor Baracskán várnak minket a tóvidéki gyülekezetek biblia-
órájára.
Szombaton 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletet és énekkari próbát tartunk.

Jövő vasárnap 17 órakor a református közösség szolgál a gyúrói gyertyagyújtáson.

3. Adventi időszakban szeretettel ajánljuk az iratterjesztés kiadványait.



4. Visszatekintés. November hónap egyfajta uborkaszezonként érte a gyülekezetet.  Egyik vasárnap
megdöntöttük az idei minimum rekordot 17 résztvevővel, a havi átlagunk az idei legalacsonyabb lett
30 fővel. Emellett hétközi alkalmainkat rendben megtartottuk. Érdekesség volt Nagy Gergely testvé-
rünk előadása, mely gazdagította alkalmaink sorát.
Anyagiakban az időszaknak megfelelően alakultak bevételeink: EFJ: 51eFt Persely: 106.700 Ft Ado-
mányok: 15eFt. Különleges adományként érkezett a Cegléd-Újvárosi gyülekezet 150.000 Ft-os támo-
gatása, melyet Ócsai Tibor lelkipásztorék személyesen hoztak el. Köszönjük a 9 raklap tűzifa ado-
mányt! Bevételünk 340eFt volt. Kiadásunk e hónapban jóval nagyobb, 630eFt volt. Ennek jelentős ré-
szét tette ki egy 250eFt-os tervezési tétel. 
A lelkészlakás felújítása kapcsán az eredeti tervekhez képest módosítanunk kellett. Az így elkészült
tervek immár minden szükséges részletet lefednek. Továbbra is kivitelezőt keresünk, minden ötlet, ja-
vaslat számít!
Köszönünk minden természetben, anyagiakban vagy épp szolgálatban tett hozzájárulást a gyülekezet
tagjainak! Isten áldja meg fáradozásunkat!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


