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Nem mindennapi esemény történt az imádkozó asszonnyal, Annával. Hatalmas dolgot tett vele az
Úr – ahogy az újszövetségben egy másik fiatalasszony, Mária fogalmazza meg. Isten csodálatosan
munkálkodik, váratlan dolgokat művel, olyan helyzetekbe nyúl bele, amelyekre az ember lemondóan
legyintene.  Vannak ilyen helyzetek,  amelyek ma is  érintenek bennünket  olvasva ezt  az imádságot
látjuk,  van  ma  is  olyan  gazdagság,  visszaélés,  amelyre  már  csak  legyintünk.  Amikor  a  tehetős
megtehet  mindent  átgázolva  a  másikon,  vagy  éppen  egyesek  orrukat  fennhordva  hirdetik  saját
dicséretüket, amikor pont hallgatniuk kellene, de csak legyintünk, mert a világ már csak ilyen. Altató
idők járnak, amikor nincs mi felrázzon, nincs mi kimozdítson a hamis belenyugvásból.

Jó ilyenkor, ha felráz egy történet, amely arról szól, hogy Isten igenis munkálkodik. Akár velünk
történt,  akár  a  másik  ember  bizonyságtételeként  halljuk,  mert  ekkor  van  esélyünk a  felébredésre.
Sámuel születésének ideje is ilyen altató időben történt, amikor egy asszony a meddőség terhével a
szívében küzdött az igazságtalansággal és az gúnnyal, amely őt érte emiatt. Egy idő után belefáradva
legyinthetett volna ő is, hogy ez már úgy sem lesz jobb, de nem ezt látjuk, hanem egy imádkozó, Isten
elé boruló, szívének terhét Isten előtt kiöntő asszonyt, aki hittel feltárja lelkét, nyomorúságában az
Úrhoz kiált.

Isten gyermekeinek minden időben folytonos megtapasztalása, hogy az Úr figyel a kiáltásunkra,
hogy  füle  nyitott  a  mi  dolgainkra  és  szabadításra  indul.  Ez  a  tapasztalat  segít  újra  kiáltanunk,
segítségül  hívnunk őt.  Nem belenyugvás,  nem legyintés,  nem az  „úgy sem sikerülhet”  lehangoló
érzése uralkodik el bennünk, hanem az a tapasztalat, hogy Ő mindent megmozgat, hogy váratlan és az
emberi logikának olykor ellentmondó tettekre indul értünk, akik őt tiszteljük.

Könyörgésünk, bizony, istentisztelet. Bizalmat fejez ki. Azt, hogy hiszünk az ő közbelépésében,
hiszünk a világot megmozgató cselekvésében, hogy értünk cselekszik, és aki hozzá fordul, az meg
nem szégyenül.  Ez  a  bizonyosság  hangzik  fel  már  Isten  csodálatos  cselekvése  után  a  felolvasott
imádságában  is,  amelyben  szinte  lehetetlen  dolgok  sorakoznak,  hogy  a  gazdagok,  az  elnyomók
elnémulnak és az Istenben bízók felemelkednek. Nem ugyanezt hirdette Jézus? Boldogok a szelídek,
mert ők öröklik a földet; boldogok akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
Isten munkája ma is mozdító erő, a gonosz világot felforgató, helyreállító tett. Szabadításával ma sem
marad el! Ámen.

HIRDETÉSEK
1. Alkalmaink: Hétfőtől csütörtökig tartjuk gyülekezeti táborunkat a Mályi tó mellett.
Vasárnap 10 órakor istentiszteletre és nemzeti ünnepünkről való megemlékezésre hívnak a harangok!

2. Örömmel jelzem a gyülekezetnek, hogy az adománygyűjtés eredményeként összegyűlt 650.000 Ft-
ot az elmúlt napokban el tudtuk juttatni az érintettekhez. Az ő köszönetmondásukat tolmácsolom.

3. Presbiteri gyűlésen döntés született arról, hogy a Magyar Falu Program keretén belül temetőfejlesz-
tésre adunk be pályázatot: a Kuldói temető bekerítésére. A gyűlésen szót ejtettünk az árvíz utáni hely-
reállítási munkák és a gyülekezeti ház festésének következő feladatairól, valamint az esetleges újabb
járványügyi intézkedésekről.

4.  Meghívást  kaptunk az  Érd-parkvárosi  református  gyülekezettől  augusztus  28-29-re,  gyülekezeti
csendesnapra. Az érdeklődők a részleteket a kijáratnál olvashatják. Ugyancsak meghívást kaptunk au-
gusztus 29-én szombaton egyházmegyei főzőversenyre, melynek helyszíne Tabajd.

5. Megérkezett a Csendes Percek szeprember-októberi száma.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


