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SZERETET – A GYAKORLATBAN 

„Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek!” 1 Péter 1,22b   Olvasmány: 1 Kor 7,1-16 
 

Mintha egy esküvői igehirdetés alapigéjét olvasnánk… de ez most nem az. Nem esküvőn vagyunk, és az ige 

sem egy házaspárnak üzen. Péter egy gyülekezeti közösségnek írja. A keresztyén közösségnek szóló tanácsot 

mindenki ismeri, de tudjuk-e hogyan élhetjük? Ebben segít Pál apostol példája, aki a korinthusiaknak nem csak 

írja, hanem fel is mutatja a szeretetet. A Péter leveléből kiemelt rövid igét Pál írásával szeretném most előttetek 

szemléltetni. 

A korinthusiakról érdemes tudni, hogy az adott témában óriási zűrzavar volt a fejekben a gyülekezeti tagok 

között is. Volt, aki saját apjának a feleségével élt együtt, volt, aki meglehetősen gyakorta váltogatta élettársait, 

de voltak ennek ellensúlyozására olyanok is, akik azt tanították, hogy a házastársak se éljenek házas életet. Ezek 

között szólal meg Pál tanítása szeretettel. 

Pál felmutatja, hogy a szeretet gyakorlása a másik megbecsülésével kezdődik. Így szól a házastársakhoz is: a 

másik feled legyen az úr; a hitre jutottakhoz: lásd meg, mit szeretne a másik; és minden megszólítottjához azzal 

a szándékkal közeledik: arra szeretnélek rávezetni, ami nektek lesz igazán jó. Pál végig a levél címzettjeinek 

érdekét tartja szeme előtt, megbecsülve őket. 

Azt is felmutatja, hogy a szeretet helyes gyakorlásának feltétele, saját határaink ismerete: az önismeret. Tudd, 

hogy mire vagy kész, mire kaptál Istentől ajándékot, s ne akarj többet adni, többet teljesíteni, mert az már 

rosszra visz. Így emlékezteti levelének olvasóit saját határaikra: Isten ügyében se vállaljanak olyat, amire nem 

képesek. Böjti kérdéskör is ez: miben tartóztassam meg magam, hogyan figyeljek Istenre, hogy az ne legyen 

ártalmas nekem, vagy akár másoknak? Pál szeretetből figyelmeztet emberi határainkra. 

Végül, a szeretet gyakorlásában nélkülözhetetlen Isten akaratának ismerete és annak betartása. Azért, mert Ő 

maga a szeretet: ő az, aki mindent azért cselekszik, azért ad tanácsot, parancsot, mert szeret minket és óvni akar. 

Ami tőle jön tanácsként, annak igazában teljes mértékig megbízhatunk. Pál ezért hivatkozik Isten rendelésére, 

akaratára: legfőképpen a békességre, mert abból tanulhatjuk meg igazán, hogyan kell szeretnünk. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 

1. Visszatekintés – Január 

Az idei év első hónapja gyülekezetünk életében a korábban megszokotthoz képest több aktivitást 

hozott. Túl azon, hogy megerősödéssel folytattuk a házi istentiszteleteket, a szolgálók alkalmát, 

valamint a presbitérium is intenzíven dolgozott az év előkészítésén, a missziói bizottságról nem is 

beszélve, vasárnapi istentiszteleteinken két alkalommal is vendég igehirdető is szolgált, s az imahét 

alkalmain is együtt lehettünk, még az egyházmegyei képzésbe is aktívan becsatlakoztunk. 

Ebbe a felsorolásba már nincs benne az a néhány program, amelyben a gyülekezet néhány tagja 

érintett. Így az egyházmegyei ifjúsági tábor előkészítése, egyházmegyei elnökség- és tanácsülés, 

egyházmegyei közgyűlés – ezúton is köszönjük Lázár Máriának a képviseletet. 

A lelki és közösségi életünk mellett jó látnunk anyagi életünket. Egyrészt beszámolva arról, hogy a 

presbitériummal a tavalyi évet vizsgálva megállapítottuk, hogy 200.000 Ft hiánnyal zártunk. Ez nem 

az első. Ezért is igyekszünk továbbra is nagy odafigyeléssel gazdálkodni. Az első hónap közel 

kiegyensúlyozott volt. Kiadásaink 390.000 Ft, Bevételeink 370.000 Ft. EFJ: 170.000 Ft; Persely: 

95.920 Ft; Adomány: 60.000 Ft; Sírmegváltás: 25.000 Ft. Köszönjük az adományokat! 

2. Alkalmak 

Február 16. kedd 19.00 Presbiterek órája  Február 17. szerda 18.00 Bibliakör (1 Tim 2,1-7) 

Február 18. csütörtök 17 óra Vál – Tókörnyéki bibliaóra 

Február 19. péntek 18.30 Konfirmációs óra 

Február 20. szombat 17.00 Dr. Békefy Lajos előadása 

Február 21. vasárnap – a szokott rendben 

 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


