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A KERESZT FELÉ 
Alapige: Lukács 28,7-8 Olvasmány: Lk 18,1-8

Ahogy az evangéliumban haladunk, értelemszerűen egyre közelebb érkezünk a nagy eseményhez,
a váltsághoz, az üdvösséghez. Ezen az úton haladva olvassuk naponként János evangéliumát, valamint
a jövő hét hitmélyítő alkalmain, Lukács írását, akivel együtt haladunk Jézussal Jeruzsálem felé. Itt
hangzik  el  a  történet,  amely  külön  aktualitással  bír  a  gyülekezet  életében:  az  imádság
meghallgatásáról.

Milyen  kitartó  ez  az  asszony!  Kérésével  nem restel  újra  és  újra  a  döntőbíró  elé  állni,  fontos
számára az ügy, megy, nem hagyja lerázni magát. Már - emberileg nézve - bizonyára kellően idegesítő
lehet ennek a bírónak, ahogy meg is fogalmazza a példázatban Jézus. De az asszony csak megy, küzd
az igazáért.

Vajon mi meddig megyünk el? Meddig megyünk el ügyeinkben Isten előtt? Bizony, szükség van
erre a kitartásra, az állhatatosságra. Ügyeinkben is olykor és legalább annyira Isten előtt is! Persze
nem vagyuk egyformák – és ez lelki életünkre is kihat: van, aki addig megy, míg nem sikerül: újra és
újra neki fut. Van, aki hamarabb elkeseredik, feladja, esetleg a költő szavaival mondja: „nekem a kérés
nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem.” De abban egyek vagyunk, hogy ami számunkra igazán
fontos, azért állhatatosan küzdünk.

Erre  az  állhatatosságra  mutat  példát  ezen  a  törtneten  keresztül  Jézus:  az  imádságban  való
állhatatosságra és az ahhoz kapcsolódó hitre. Állhatatosan kell kérned, hinned, hogy Isten igazságot
szolgáltat,  hinned,  hogy  megsegít  helyzetedben.  Az,  aki  őhozzá  fordul,  aki  hittel  kér,  az  nem
csalatkozik. Ebben erősít a tapasztalat: itt, a gyülekezeti életben is hányszor volt már, hogy nem láttuk
a  következő  lépést,  vártuk  és  kértük  a  segítséget,  és  a  segítség  jött.  Most  is  ennek  örömében
mondhatjuk, igaz amit vallunk Istenről, aki a választottaira figyel, és a legkülönlegesebb ajándékokkal
ellátja őket.

De ez a hit nem tétlenségre nevel, nem mondhatja azt az ember, hogy ha Isten úgyis ellát minden
jóval, akkor nekem nem kell semmit tennem. A hitet, amit az Emberfia keres, abban mutatjuk meg,
hogy hozzá bizalommal fordulunk, imádságban, könyörgéseinkben szívünket elé tárjuk, és emellett
mindent megteszünk ami a mi részünk. Ahogy maga Jézus is példát adott ebben. Hogy ő meddig ment
el?  Egészen  a  kereszthalálig.  Sokat  imádkozott,  kéréseit,  dolgait  Isten  elé  vitte,  de  ugyanakkor
végigment az úton, a szenvedések, kínok között: elvégezte, amit Isten rá bízott. Így lett győzelem, így
lett áldás, így lett feltámadássá és örök életté számunkra. Így mehetünk mi is a kereszt felé. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Örömmel hirdethetem a gyülekezetnek, hogy a parókia építése kapcsán Egyházkerületünktől meg-
kaptuk támogatásként a még hiányzó 10 millió forintot, így összesen 50 millió forint állami támoga-
tással és saját forrásaink felhasználásával, adományokkal, felajánlásokkal kezdhetünk neki a munkák-
nak. Istennek legyen hála azért, amit kirendelt számunkra!

2. Alkalmaink
Hétfőn 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk a megkapott támogatás felhasználásáról döntünk. Várunk
minden érdeklődőt.
Kedden 18 órakor Imaórát tartunk.
Szerdai alkalmaink elmaradnak, csütörtök estétől pedig hitmélyítő alkalmakat tartunk.



Pénteken délelőtt történik meg a templom kitakarítása. Hívjuk a szolgáló kezeket. Csütörtökön és va-
sárnap az alkalmak után énekkari próba lesz.

3. Örömmel jelezhetem a gyülekezet felé, hogy idén is lesz felnőtt konfirmáció. Jelenleg Szabó Sándor
testvérünk kezdte meg felkészülését. Isten áldását kérjük a református közösséghez való csatlakozásá-
ra.

4. Pénteken egyházmegyei közgyűlésünk Hajdú Szabolcs Koppány, lovasberényi lelkipásztort jelölte
az esperesi tisztségre.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


