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ILLÉS LELKÉVEL

Alapige: Mal 3,22-24 Olvasmány: Lukács 1,13-17

Az előző hetekben Dániel próféta történetében megismerkedtünk Isten egyik küldöttjével, Gábriel
főangyallal, aki hozta a próféta számára a meghallgatott imádság örömhírével a Szabadítás ígéretét. E
most következő időszakban arra  hívlak benneteket,  hogy szegődjünk az angyal nyomába!  Látható
módon nem lényegtelen üzenettel érkezik, hanem Isten legfontosabb tervének szóvivője ő.

Egy idős pap, Zakariás és papi családból származó felesége,  Erzsébet a címzettjei  a felolvasott
üzenetnek.  Bár  egész  életükben  gyermekért  imádkoztak,  előrehaladott  koruk miatt  bizonnyal  már
letettek róla – ismerjük történetüket. De vajon ezeknek a kegyes, istenfélő embereknek csak ez volt az
imádsága? Vajon csak saját magukkal, saját problémájukkal voltak megtelve? Nem hinném, akkor
nem  hangsúlyozná  ki  Lukács,  hogy  feddhetetlen,  Isten  előtt  igaz  életet  éltek.  Bizonyára  sokat
könyörögtek  gyermekért,  ugyanúgy  házastársért,  rokonságért  –  éppen  úgy,  ahogy  mi  magunk  is
megtesszük,  hiszen  tudjuk,  Isten  előtt  kiönthetjük  szívünket,  kérhetjük  az  ő  segítségét  minden
dolgunkban.

Ezek mellett  azonban biztosak lehetünk abban,  hogy ahogy ma is,  Istennek abban a korban is
voltak olyan gyermekei, akik a Szabadítóért könyörögtek. Hiszen olyan be nem teljesedett ígéretek
vették körül őket, mint amilyen Malakiás prófétánál is olvasunk: hogy az Isten az ő nagy napja előtt
még elküldi követét, aki helyreállítja a kapcsolatot Isten és az Ő népe között. Várták, azt a személyt,
aki  Illés  lelkével  fevértezve  leszámol  az  istentelenséggel,  és  visszatéríti  az  Istentől  eltávolodott
szíveket. Az angyal szava erre mutat: Zakariás öröme nem csupán a fia megszületésében lehet teljes,
hanem hogy Jánoson keresztül Isten az ő szabadító, megtérítő munkáját fogja megvalósítani: a régi
ígéret beteljesül!

Bizony, sok a dolgunk ebben az adventben, bizonyára sok minden foglalkoztat minket, imatémánk
is van bőven. De ebben a forgatagban mi se felejtsük el a legfontsabbat, hogy az Élő Isten nélkül
minden és mindenki elvész. Az Ő szabadítása nélkül semmik vagyunk. Ma is sokan járnak nélküle; ma
is sok a bálvány, ami elhomályosítja Isten igazságát szemünk előtt. Ma is ugyanolyan szükség van
Illés lelkére, akik az Isten és ember közötti szövetséget újra megerősíti, aki megbékélteti szívünket
Istennel, aki odavezet őhozzá.

Az angyali szó hangzik: Isten legfontosabb terve folyamatban van, az imádság meghallgatásra talál,
Illés  közel  van,  az Isten küldi  azt,  aki  Fiának útját  előkészíti  szívünkhöz.  Imádkozzunk ennek az
ígéretnek beteljesedéséért! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Emlékezés: Isten akaratát keresve emlékezünk meg arról, hogy a tegnapi napon kísértük ki utolsó
földi útjára Pásztor Kálmán atyánkfiát, aki 77 éves korában ment el közülünk. A vigasztalás igéje az 1
Tim 6,6-7 alapján szólt. Isten adjon békességet szeretteinek, minden gyászolójának!

2. Alkalmaink: kedden 18 órakor tartjuk a Bibliakör félévzáró alkalmát. Csütörtökön 18 órakor Lázár
Máriánál lesz házi istentisztelet. Szombaton 9 órakor konfirmáció, vasárnap 10 órakor istentiszteletet
tartunk, melyen megválasztott gondnok testvérünk leteszi hivatali esküjét.

3.  Adakozás:  a  Magyar  Református  Szeretetszolgálat  SZERETETDOBOZ akciójához  csatlakozott
gyülekezetünk. Számos felajánlás érkezett, melyeket ezúton is köszönünk azok nevében, ismeretlenül,
akikhez eljutnak a csomagok. A mai napon egyúttal lezárjuk az ÁLDOZATI adományok gyűjtését is.
A parókia  céljára  így 243.000 Ft  érkezett.  Ezzel  együtt  hálát  adunk a korábbi  felhívásra  érkezett
adományokért is. Idén közel egymillió forint összértékben adakoztunk az építés céljára!



4. Visszatekintés: lelkiek tekintetében a november már az adventre való készülődésünk jegyében telt.
Hétközben az énekkar készült az érkező szolgálatokra, ugyanúgy a szolgálók köre. Imaalkalommal
készültünk az  evangélizációra,  mely  a  hónap utolsó  napjaiban  zajlott.  Vasárnapokon kiemelten  is
előttünk  volt  az  előkészület  kérdése,  míg  el  nem  érkezett  advent  első  vasárnapja,  amikor  is
teológusokkal együtt ünnepelhettünk. November során egy alkalommal álltunk meg ravatal mellett,
valamint két egyházmegyei hálaadó istentiszteleten vehettünk részt.
Szépen haladt az építkezés: a hónap elején kezdődtek meg a belső burkolási munkák, melyek lassan a
végéhez közelednek.  Megérkeztek a külső nyílászárók,  beüzemelésre  került  a  fűtés- és szellőztető
rendszer, elkészült a napelem-rendszer. A projekt lezárásához készülünk az elszámolások tekintetében.
Köszönünk minden támogatást és hozzájárulást! Érezhetően, az év végén új lendületet vettünk az adakozásban:
EFJ:  129eFt;  persely:  138eFt;  Adomány:  237eFt  (ebből  Áldozati:136eFt).  Össszes  bevételünk  200eFt-tal
haladta meg kiadásainkat ebben a hónapban. Istené legyen a dicsőség!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


