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Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek,
valahányszor  megemlékezem  rólatok,  és  mindenkor,  minden  könyörgésemben  örömmel  imádkozom
mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen
ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.
(Filippi 1:2-6)

Megpróbált időket élünk, amelyekben felértékelődik a számunkra a gyülekezet.
Az idézett  igeversekben Pál  apostol  hálát  ad a gyülekezetért.  Több a számára a gyülekezet,  mint  egy társadalmi
csoport, ahová bejáratos. Hálájának egyik oka az, hogy a gyülekezet Isten kegyelméből lett, a másik az, hogy Isten
kegyelméből  van  és  lehet  ezután  is.  Nem  egy  személytelen  tömegért  ad  hálát,  hanem  minden  imádságában
mindenkiért.  Eleven  kérdés  a  számunkra,  hogy  a  jelenlegi,  hosszan  tartó  korlátozások  között  mivé  lesznek  a
gyülekezeteink.  Mekkora  kárt  szenvednek?  Széthullanak?  Elsorvadnak?  Egyáltalán  nem  törvényszerű,  hogy  így
legyen! A megmaradásért maga a gyülekezet sokat tehet. Már ma este ki lehet próbálni: imádkozzunk minden este
gyülekezetünk néhány tagjáért,  és ha pár hét  múlva végigértünk a névsoron,  kezdjük előlről.  Gondoljuk el,  ha a
többiek  is  ezt  teszik.  Pál  apostol  sem  a  szószékről  vagy  a  templomi  padsorokból  imádkozik  itt  a  filippibeli
gyülekezetért, hanem a börtönből. És megírja ezt nekik levélben. Szinte eléjük imádkozza, hogy a létük a világban egy
csoda, ami szüntelenül ok a hálaadásra.

Amikor Pál a gyülekezetért imádkozik, akkor a hálaadása nemcsak a múlt és a jelen felé fordul, hanem a jövő felé is.
Nemcsak azért hálás, ami eddig a gyülekezetben történt, hanem azért is, ami a gyülekezetben történni fog. Ha olyan
ügyről lenne szó, amit Pál kezdett el, ha a gyülekezet az ő magánvállalkozása volna, lenne ok az aggodalomra. De Pál
tudja, hogy a gyülekezet az Ige és a Szentlélek műve. A gyülekezet nagy vigasztalása, hogy olyan munkában áll, amit
az Úr kezdett el, az Úr folytatja, és az Úr fejezi be. Amit Isten elkezdett, azt be is végzi. Az Ő munkája nem egy
bizonytalan  történés,  amelynek  a  vége  ködbe  vész.  Isten  előtt  nincsenek  olyan  kényszerű  határidők,  mint  a
világjárvány kezdete, csúcsa és vége. Pál a végső megérkezést így fogalmazza meg:  „A Krisztus Jézus napjára.”
Ekkor lesz minden kész. Az Úr a garanciája a gyülekezet múltjának jelenének és jövőjének.
Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetnek nincs ugyan önmagával semmi dicskedni valója, de nem kell elcsüggednie sem.

Legyen imádságos vallástételünk az ének bizonyságtétele:

Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,
A szent Ígére épült fel lelki temploma.
Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.

Kihívott minden népből egy lelki népet itt,
Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt,
És egy terített asztal ád néki új erőt.

A világ fejedelme feltámad ellene,
Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve,
S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala,
Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka?”

Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett,
De szent megújulásért és békéért eped,
Míg látomása egykor dicsőn beteljesül,
S a győzedelmes egyház Urával egyesül.

A három-egy Istennel már itt e földön egy,
S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.
Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár,
Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár!


