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AZ IMÁDKOZÁSRÓL

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, aho-
gyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, 
tudja,  mi  a  Lélek  gondolata,  mert  Isten  szerint  jár  közben  a  megszenteltekért.”  
Róma 8,26-27 Olvasmány: Lukács 16,19-31

Az istentisztelet vizsgálatában haladunk ismét egyet előre ma, amikor az imádkozásról halljuk a tanítást. Ta-
lán nem véletlenül kell ma beszélnünk erről, hiszen ezekben a napokban, amikor a temetőt járjuk, elhunyt sze -
retteinkre gondolunk, s így egy kicsit többet vagyunk csöndben, ez a csönd az imádkozás csöndje is lehet, s le -
gyen az számunkra. De hogyan is imádkozzunk? Mi egyáltalán az imádság lényege? Megérzéseink vannak e 
dologban, de hogy ne csak ezek vezessenek, előttünk áll Pál ébresztő tanítása.

Kijózanítóan jegyzi meg: amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell… Magunktól nem tu-
dunk igazán imádkozni. Nem minden sóhaj imádság, s éppúgy igaz ez szépen megfogalmazott, arany szavakba 
öntött mondatainkra. Nem minden imádság, ami annak tűnik! Mert magunktól nem tudunk imádkozni. Segít-
ségre van szükségünk.

Pál szól itt a Lélek segítségéről. Mint amikor valami nagy terhet képtelen vagy felemelni, odalép melléd a  
másik, és így már megy. Mi képtelenek vagyunk, de a Lélek kimondhatatlan fohászkodásokkal segít: számunk-
ra érthetetlen és megfoghatatlan módon. Imádkozni csak így, Isten Lelkének segítségével, az ő hatására tudunk. 
Imádság csak akkor indul el a szívünkben, ha valamiképpen találkozunk Istennel, megérint vagy éppen a hiá-
nya, vagy pedig áldása. De mindenképpen Isten Lelkének érintése kell az imádsághoz.

Van itt még egy hangsúly, mégpedig a kérdés, hogy kihez imádkozunk. Sajnos a gyakorlatban sok téves út 
van. Sokan vannak, akik emberekhez intézik imádságaikat – tévesen! Akár elhunyt szeretteikhez, vagy a hitben  
előttünk járókhoz. De nincs ilyen út, nincs ilyen kapcsolat e földi világ és Isten között. Egyedül Jézus – a szívek  
vizsgálója – az, aki közbenjár a Lélek erejével értünk. A Lélek által felhangzó imádságaink címzettje a mi  
Urunk, Istenünk, aki meghallgat, s akiben van minden reménységünk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Különleges közösségi istentiszteleten vagyunk most együtt, hiszen ma, november elsején megemlékezünk 
a gyülekezet múltjáról, a régebben itt szolgáló lelkipásztorokról. Az istentiszteletet követően énekelve indulunk  
a gyúrói, majd kuldói temetőkbe.

2. Októberi visszatekintés. Sok öröm és némi szomorúság vegyül e mostani visszatekintésbe. Örömök, hiszen 
e hónap során számos olyan alkalom volt, mely nem adatik meg minden hónapban. Október 10-én, Gárdonyban 
asszonykonferencia, 17-18-án gyülekezeti kirándulás, én magam két másik konferencián vehettem részt. Az el -
múlt hétvégén az egyházmegyei munkatársi konferencián egy házaspár is részt vett, melyről Flikinger Jenő test-
vérünk számol be. Öröm alkalmai voltak a közös reformációs esték is, melyen a baptista és evangélikus gyüle-
kezetekkel voltunk együtt. A Bibliakör alkalmait is megtartottuk.

Szomorúság viszont, hogy vasárnapjainkon egyre kevesebben vagyunk. Ezt az idén már többször tapasztal -
tuk, s most felkiáltójelként áll előttünk hogy az idei októberben minden vasárnap 10 taggal kevesebben voltunk,  
mint az előző két évben. Buzdítsuk egymást és igyekezzünk másokat is hívni az Úr házába, istentiszteleteinkre!

Pénzügyeink. Az elmúlt vasárnapon 15.030 Ft-ot adakoztunk az erdőkertesi református templom építésére. Is-
tené legyen a dicsőség!

Adomány 11.000 Ft érkezett. Perselyben 61.510 Ft. EFJ: 0 Ft. Kiadásunk több, mint 200.000 Ft volt. Látható 
a hiány. Adakozásra hív!

3. Alkalmak a gyülekezetben. Szerdán 18 órakor Bibliakör (1 Kir 22)
Vasárnap, a 10 órakor kezdődő istentiszteleten vendégeink lesznek, a ráckeresztúri drogterápiás otthonból ér-

keznek közénk bizonyságtételre. Az istentiszteletet szeretetvendégség követi majd. Valamint a vasárnap per-
selyadományát a Misszió támogatására szánjuk.

Meghívást kaptunk Cecére, Gajdos János lelkipásztor beiktatására. Időpontja: november. 8. vasárnap 15 óra.
Az azt követő héten, november 10-én tartjuk majd a szolgálók óráját, melyre már most hívogatjuk a nőtestvé-

reket.
4. A takarítási rend, valamint az udvartakarítás rendje is elkészült. Köszönjük a szolgálatot mind a férfi- mind  

a nőtestvéreknek!
Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora!


