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MEGÉRTETTEM

Alapige: Dániel 9,2-3 Olvasmány: Dániel 9,1-19

November első vasárnapján közös imádságra, böjti időszakra hívott minket az Úr Isten igéje, hogy életünk,
gyülekezetünk  helyreállításáért  könyörögjünk,  hiszen  életünk  folyamatos  elhangolódásban  van,  folyamatos
távolodás jellemez minket mind Istennel, mind egymással kapcsolatosan. Szükségünk van arra, hogy az Úr újra
kezébe vegyen, helyre igazítsa életünket.

Dániel könyvének ma olvasott szakaszában hasonló helyzettel találkozunk, amikor az Isten előtt megálló
bölcs ráébred egy titokra, felismeri Isten üzenetének jelentését és ez imádságra buzdítja.

Dániel Isten igéjén, Jeremiás próféta szavainak értelmén gondolkodik, eközben jut el arra a pontra, amikor
így kiált: megértettem! A bölcs próféta maga is Isten igéjéből, egy korábbi próféta szavaiból táplálkozik, azon
elmélkedik,  így veszi  Isten aktuális  üzenetét.  Benne van az  Isten igéje  iránti  alázat  és  állhatatosság annak
tanulmányozásában. Isten ebben is tanít bennünket, hogy az igazi felismerések az Ő Igéjéből származnak.

Dániel megértette az Ige aktualitását, a hetven évről szóló üzenetet, az ítéletet, amely népe iránt megszólal és
kegyelemért  könyörög.  Ahogy olvassuk az imádságot,  melyet  elmond, egy újabb üzenet  jön elénk.  Az Ige
megértése  tükröződik  abban,  ahogy  Dániel  könyörög.  Ő  maga  közvetlenül  nem  volt  érintett  azokban  a
bűnökben, amely miatt fogságban vannak, de mégsem másra mutogat, ahogy talán egyszerűbb volna sokszor,
hanem  felvállalja  népének  terhét  és  mások  helyett  is  könyörög,  vállalva  népével,  annak  múltjával  is  a
közösséget. Őszinte bűnvallással kéri a szabadítást, a helyreállítást.

Dániel épp akkor kap látást Istentől, amikor az időszerűvé lett. Mondhatnánk, az Isten Lelkének titokzatos
műve ez, hogy az Ige akkor talál célba, amikor szükség van rá. Hirdetjük, de akkor érik be, amikor Isten azt
elkészíti. Dárius uralkodásának kezdetén már nagyon közel van a szabadulás ideje. A hetven éves fogság utolsó
éveiben járunk, amikor Dániel ezzel a kérdéssel fogalkozik és Isten kijelentést ad neki. Reménységünk fontos
része, hogy a szabadulás – és maga a Szabadító – elközelgetett. Kézzelfoghatóvá, aktuálissá így válik az Ige
Isten munkájában.

Dániel így, az ő Igeértésével és bűnvallásával a szabadítás előhírnöke lett, mert nyitott volt Isten üzenetére,
kereste, figyelte Isten akaratát és az Úr megismertette vele Szabadító tervét, így vált az Ige hirdetőjévé ő maga
is. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink
Kedden 18 órakor Bibliakör, 19 órakor Énekkari próba lesz. Szombaton 9 órakor konfirmációi órát tartunk.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletünk lesz.
Jövő vasárnap délután Pákozdon templomfelújításért ad hálát a gyülekezet. Szeretettel hívnak bennünket is,
hogy osztozzunk örömükben.
November utolsó napjaiban, advent első vasárnapjára készülve, evangélizációs alkalmakat tartunk, melyre a
Pusztaszabolcs-Szabadegyházi  Missziói  Gyülekezet  tagjai  és  lelkiásztora  jönnek közénk igével  és  sokszínű
bizonyságtétellel. Kezdjük el már most a hívogatást, erősítsük azokat, akik lelki éhséggel kívánkoznak Isten
jelenlétébe!
December  1-jén,  advent  első  vasárnapján  teológus  nap  lesz  gyülekezetünkben.  A  közénk  érkező
szolgálattévőket ebédre marasztaljuk, melyeket a gyülekezet tagjainál töltenének el. Aki szívesen fogad egy,
vagy akár több vendéget, kérem, jelezze!
2.  Múlt  vasárnap  gondnokválasztó  közgyűlésünkön  a  jelenlévők  teljes  egyhanúsággal  megválasztották
gondnoknak  Alföldy-Boruss  Áront.  Isten  áldását  kérjük  életére,  közöttünk  végzett  szolgálataira.  Gondnok
testvérünk szolgálatba állása a fellebbezési határidő letelte után válik esedékessé.
3.  Adventhez  érkezve  a  Magyar  Református  Szeretetszolgálat  SZERETETDOBOZ  akciójához  csatlakozik
gyülekezetünk. Ennek részeként tartós élelmiszereket, konzerveket, tiszító és tisztálkodó szereket gyűjtünk a
templomban elhelyezett dobozokban december 8-ig. Szeretettel várjuk a felajánlásokat a következő hetekben!
4.  Meghirdettük  az  áldozati  vasárnapokat  október  és  november  heteiben.   Az  adományokat  a  parókia
konyhájának kialakítására gyűjtjük. Múlt vasárnapra egy adomány érkezett kétezer Ft összegben. Köszönjük az
érkező adományokat!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


