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AZ ÖRÖK FELÉ

Alapige: Dániel 9,20-24 Olvasmány: Kolossé 3,1-11

November heteiben a gyülekezeti közösségben a közös imádságra, egyfajta böjtre helyeztük a hangsúlyt.
Imádkozunk,  s  várjuk,  hogy  érkezik-e  válasz?  A  múlt  héten  Dániel  imádsága  segített  az  Isten  előtti
megállásunkban: megláttuk, hogy Isten szavát vizsgálva lehet megértő felismerésekre jutnunk, s ha szembe
találjuk magunkat az Ő igazságával, akkor bizony helye van a bűnvallásnak.

Ennek  folyamatában  látjuk  igénkben,  hogy  az  imádkozó  emberrel  különös  dolog  történik.  Egy  angyal
érkezik Isten üzenetével a prófétához. Isten válaszol.  Azonnal.  A válasz, a kijelentés már akkor elhangzott,
amikor a próféta épp hogy még csak hozzákezdett a könyörgéshez. Különös leírás ez, de a lényegre rámutat.
Isten előtt  kegyelmet talált  Dániel,  kedvelte őt  és kedvelte imádságát  az Úr.  Dániel  imádsága még el  sem
hangzik, de Isten látja azt a lelkületet, mellyel ő hozzákezd. Isten várja az övéinek őszinte hozzá fordulását.
Amint ez megtörténik, amikor az emberi szó és gondolat teljesen rá tud hangolódni Isten akaratára, megtörténik
a csoda, a meghallgatott imádság. Isten válaszol, Isten cselekszik.

Úgy kérni és azt kérni Isten előtt, ami előtte kedves. Isten gyermekeinek különös kiváltsága ez. A Lélek
munkája.  Nem emberi  akaratból  származik,  ahogy  az  sem,  hogy  Isten  gyermekeivé  lettünk,  hanem Isten
akaratából,  az  ő Lelke munkája  nyomán,  ahogy János evangélistánál  olvassuk ezt.  Amikor  Isten Lelkének
munkája  és  az  Istenre  nyitott  alázatos  ember  találkozik,  annak  mennyei  következménye  van:  krisztusi
magasságokat tár fel, ahogy ebben a történetben is.

A hetven  éven,  a  nép  bűnén  és  büntetésén  gondolkozó  próféta  egyszer  csak  a  bűnnel  végérvényesen
leszámoló Isten kijelentésével  találkozik.  A válasz  már  tovább mutat,  más  szférákba emeli  az  üzenetet.  A
megbocsátás felé, a bűn megszűnése és az örök igazság győzelme felé mutat. Maga a hetvenszer hét is, mely itt
közel ötszáz évet jelent (mintegy Dániel-Krisztus távolságot). De jelenti  a szabadon engedés évét – milyen
csodás: Isten időszámítása az elengedés évét veszi alapul – a bűnök elengedését, a Felkent érkezését és halálát,
Isten igazságának örök győzelmét.

Isten  az  ő  népe  tekintetét  felemeli.  A  bűnökről,  a  pillanatnyi  problémákról,  amleyek  vég  nélkül
meghatározzák életünket, felemel a mennyei szférába, az ő tervének magasába, amellyel minden bűnt eltöröl.
Mi még Dánielnél is messzebb vagyunk a prófécia teljesülésétől, éppen ezért fontos, hogy a mi figyelmünket is
felemelje az Érkező felé, az Örökkévaló felé, aki népének szabadulást hoz. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink
Ma  délután  Pákozdon  templomfelújításért  ad  hálát  a  gyülekezet.  Szeretettel  hívnak  bennünket  is,  hogy
osztozzunk örömükben. Kedden 18 órakor Bibliakör, 19 órakor Énekkari próba lesz. 
November utolsó három napján, advent első vasárnapjára készülve, evangélizációs alkalmakat tartunk 18 órai
kezdettel,  melyre a Pusztaszabolcs-Szabadegyházi Missziói  Gyülekezet tagjai és lelkiásztora jönnek közénk
igével és sokszínű bizonyságtétellel.
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!
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 három adomány érkezett 9000 Ft összegben. Köszönjük az
érkező adományokat!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


