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IGYEKEZZETEK

Alapige: Filippi 2,12-15 Olvasmány: Lukács 13,22-30

Elgondolkodtató,  különös  szavak  szólalnak  meg  a  Filippi  levél  most  olvasott  szakaszában:
„félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket...” Különösen talán a protestáns fül számára
hangzik furcsán: mit jelent az, hogy munkálnunk kell az üdvösségünket? Nem úgy van, hogy ezt Isten
már elvégezte? Már készen van, csak el kell fogadunk, hinnünk és minden rendben is volna. És már az
ember el is képzeli, ahogy egy karosszékben hátradőlve pihen, hiszen minden el van rendezve. Ennek
a kísértésétől  óv  az  Úr,  amikor  olyat  üzen,  hogy „igyekezzetek”,  vagy azt,  hogy „félelemmel  és
rettegéssel munkáljátok”.

Isten népe, azért mert látod és hiszed az Úr Jézus érted hozott áldozatát, még nem dőlhetsz hátra,
sőt, Pál gondolatai éppen azt üzenik, hogy Jézus áldozatának és az Isten akaratának ismerete az, ami
minket  komoly  erőfeszítésekre  ösztönöz.  Elsőre  mintha  ellentmondás  lenne  e  sorok  között:
„munkáljátok  üdvösségeteket,  mert  Isten  az,  aki  munkálja  bennetek  mind  az  akarást,  mind  a
cselekvést.” 

De éppen ebben jelenik meg az üzenet lényege. Egyszerűségében valahogy így: ha látod, hogy én
dolgozok és teszek érted, akkor te ne ülj kényelmesen és vár, hogy minden készen lesz, hanem légy
engedelmes  akaratomnak.  Kifordítva  e  helyzet  olyan,  mintha  azt  látnánk,  hogy az  ember,  mint  a
főnök, nézi Istent, ahogy munkálkodik, néha még parancsokat is oszt neki: ezt ide tedd, ezt oda. Néha
nem ezt a képet mutatja a mi keresztyénségünk? Nem véletlen áll ez a figyelmeztetés a gyülekezet
előtt: szükségünk van rá, hogy felhívja figyelmünket erre a kísértésre, amellyel eltorzítjuk a hitet, és
saját akaratunkra formáljuk, Isten akarata helyett.

Isten értünk végzett munkája, Jézus engedelmes áldozatának szép leírása előzi meg ezt a szakaszt.
Látva  az  ő  munkáját,  erre  kér,  vedd  őt  komolyan,  lásd  meg,  hogy  a  Isten  mindent  belead  az
üdvösségedért.  És te hogy állsz mindehhez? És nem csak azt látjuk itt,  amit  Krisztusban megtett,
hanem azt is, hogy ő folyamatosan indítani szeretne, mozgósítani az ő útján előre. Kit-kit különböző
formában, ahogy az Ő felséges tervében benne van: ő munkálja az akarást és a cselekvést,  hát ne
szegülj ellene akaratának, hanem igyekezz! Isten népe már volt, hogy eljátszotta Isten szeretetét, s lett
elsőkből utolsó, s utolsókból első. Ma is figyelmeztet:  komolyan véve őt, zúgolódás és vonakodás
nélkül végezd, amit rád bízott, ahogy megérted tervét és akaratát az Ő szavából. A te magad igazsága
helyett az Ő igazságát követve, mert egyedül ez vezet az üdvösségre. E böjti időben is keressük és
éljük az ő igazságát alázattal és engedelmes szívvel. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink – Énekkari próbát tartunk az istentisztelet után a parókián. Kedden 18 órakor Bibliakör (Jn 17,1-
13) majd 19 órakor Énekkar. Szerdán kivételesen 15 órakor tartjuk a Szolgálók óráját, készülve a hálaadó isten -
tisztelet megszervezésére. Pénteken 18 órakor konfirmandusokkal folytatjuk a felkészülést. Szombaton délután
egyházmegyei ifjúsági alkalomra készülünk Dunaújvárosba. Vasárnap, nemzeti ünnepünkön 10 órakor isten-
tiszteletet tartunk.

2. Köszönetet mondunk a tegnap folytatódó munkákban nyújtott segítségekért mind a hét résztvevőnek, köztük
kiemelten Fehér Lajosnak a gépi segítségért! A tereprendezéssel folytattuk a munkát, ezzel a nagyobb felada -
toknak végére értünk. A növényültetéssel folytatjuk a következő hetekben.

3. Az elmúlt héten 27.400 Ft perselyadomány gyűlt egybe, melyet a Bibliatársulat felé továbbítottunk. Isten ál-
dása legyen a jó kedvvel adakozók életén!

4. Szeretettel hívjuk az egész gyülekezetet a március 28-án 15 órakor kezdődő hálaadó istentiszteletre!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


