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MINDENEKELŐTT

Alapige: 1 Timóteus 2,1-4

Az ifjú Timóteus tanítást kap Pál apostoltól a gyülekezeti életre nézve. Annak hivatalos és lelki
jellemzőivel kapcsolatban egyaránt szól az apostol, melyeket a következő hetekben Isten segítségével
részleteikben is jobban megismerhetünk.

Az  apostol  amint  a  tárgyra  tér,  egy  hangsúlyos  tanítással  kezdi:  Mindenekelőtt  imádkozzatok,
könyörögjetek,  esedezzetek,  adjatok  hálát… minden emberért.  Legyen ez  az  első,  legyen ez,  ami
minden mást megelőz. Vigyétek Isten elé ügyeteket, gondolataitokat, vigyétek elé az egész világot.

Az imádkozó egyház képe tárul elénk ezzel a tanítással, de vajon mennyire látjuk magunkat így? Ez
a  hangsúly  ott  van-e  gyülekezeti  életünkben,  vagy  éppen  egyéni  kegyességünkben?  Milyen
hangsúlyaink  vannak… mindenek előtt?  A reformáció  óta  valljuk  helyesen,  hogy az  Ige  egyháza
vagyunk. Megkerülhetetlen szempont, azóta is igyekszünk olvasni, érteni és hirdetni az Igét. Emellett
talán jó, ha úgy is látjuk magunkat – és látnak mások is – mint cselekvő egyház. Ide kapcsolódik a
társadalomban végzett szolgálatunk, a szeretetszolgálat, vagy éppen intézményeken keresztül végzett
feladatok. Az elmúlt évek sajátossága itt nálunk is, hogy építkező, épülő egyház lettünk. Ezek mind
fontosak, szükségesek, de ott van-e az a mindenekelőtt hangsúlyos jellemző?

Figyelmeztet, emlékeztet bennünket is az apostol, vizsgálatra indít. Legyen ez az első, a kiindulás,
hogy  imádság  hangzik…  még  mielőtt  teszünk,  még  mielőtt  kigondolunk,  megoldást  keresünk:
odavisszük Istenünk elé. Egyformán ott kell ez legyen a mi gyülekezeti közösségünk és személyes
életünk  mindennapjaiban  is.  Az  imádságot  sokszor  mintha  úgy  használnánk,  mint  egyfajta
vészcsengőt: amikor baj van, amikor már minden eszközből kifogytunk, s ’nem marad más’. Az Isten
szava pont ennek fordítottjára tanít bennünket:  megelőző lépésként, első eszközként vegyük fel és
használjuk azt, hogy Isten elé állunk.

Egy másik irány is megmutatkozik itt, ami kiterjeszti az imádságot minden ember irányába. Nem
csak az  ismerős,  nem csak a  gyülekezet  körében,  hanem ismeretlenek,  minden  ember,  egészen a
vezetőkig,  hatalmasokig.  De  ez  a  kiterjesztés  is  céllal  történik!  A lényeg  ugyanaz:  az  imádság
előkészíti a helyet, azért hangzik, hogy minden rendben legyen, hogy békesség vegye körül az Ige
hirdetőit, a végzett szolgálatot. S ennek ügyéért buzdít folyamatos imádkozásra.

Ma  is  nagy  szükség  van  erre,  hogy  elkérjük  Istentől  azt,  amit  ő  szeretne  rajtunk  és  általunk
kimunkálni, hogy legyen meg az Ő akarata. Ámen.
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