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NEM BESZÉDBEN

Alapige: 1 Kor 1,17 Olvasmány: 1 Kor 4,15-20

Bizony, a beszéd a keresztyén gyülekezetben központi helyet foglal el, mégis most Pálnál – éppen
amikor az evangélium hirdetésének módjáról tanít – azt olvassuk, hogy nem a bölcselkedő beszéd az
elsődleges. Ezt erősíti meg a későbbi szakasz, amikor a beszéd és a mögötte rejlő erő kapcsolatáról
szól.  Ne értsük  félre,  Pál  nem az  igehirdetést  tartja  fölöslegesnek,  hanem a  kiüresedett,  tartalom
nélküli, lényegét vesztett tanítást. Azt is meglátjuk, hogy mi ennek az oka.

Pál közelről ismeri, s a görög nagyvárosban hosszabb ideig élve első kézből tapasztalja mind a
görögök, mind az ott  élő zsidók gondolkozásmódját,  tanítását.  Ismeri a görögök filozófiai-elméleti
eszmefuttatásait, éppúgy mint a zsidók gondolatrendszerét, s arra mutat rá itt, hogy mindkét irány arra
törekszik, hogy saját okoskodásával elérje és meghatározza az Isten dolgait. Az emberi elme és akarat
nehezen hajt térdet Isten előtt,  inkább saját bölcsességével megpróbálja hatalmába keríteni azt.  Pál
ettől határolódik el saját igehirdetésében. Úgy kívánja hirdetni a Krisztus halálának üzenetét, hogy az
ne üresedjen ki.

Pál arra hívja föl a figyelmet, hogy a gyülekezeti közösségben a mellébeszélés nagyon könnyen
eluralkodhat.  Azt  hirdetjük,  hogy itt  szép  és  jó  dolgokkal  foglalkozunk,  szeretetet  és  kedvességet
öltünk magunkra, de közben nem tudunk mit kezdeni a sértésekkel, vélt és valós támadásokkal. A szép
külső  mögött,  a  szép  elvek  mögött  nincs  meg  a  belső  megújulás  a  szív  tisztasága.  Kiüresedik  a
keresztyénség. Ugyanígy, amikor a gyülekezet a lelki, vagy intellektuális igények kielégítésére szolgál
csak: beszélünk, elmélkedünk, bölcselkedünk Isten dolgairól, ő a téma, de még így is csak külsőség
marad, mert az ő erejének hatása nem jelenik meg a hívő ember életén. Hatástalanná válik Krisztus
keresztje.

Ezért  hangsúlyos  Pálnál,  hogy  az  evangélium  nem  bölcselkedő  beszéd,  hanem  erő,  amely
megmozdít,  amely életben és tettekben valóságos hatást fejt  ki.  A beszédünk bizony, sokszor csak
látszat, könnyen lehet üres, tartalom nélküli. Nem erre épül az Isten országa, hanem tettre. Lássuk azt,
amit a Fiú tett értünk: az ő szolgálata, kereszthordozása, a szeretet végletekig menő gyakorlása. Ez az
alap.  A mi  életünkben  is,  a  hitből  fakadó  tett  és  szolgálat,  amiben  kézzelfoghatóvá  válik  Isten
újjáteremtő ereje, életet formáló hatalma.

A korinthusiakkal  együtt  nekünk is  kell  a bátorítás,  nehogy csak szavakból álljon a mi hitünk,
nehogy üresek maradjunk szívünkben, nehogy üres kézzel menjünk tovább tőle,  hanem az ő ereje
munkálkodjon bennünk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink

Július 17-21. hittanos gyermekhét (helye: általános iskola) – 30 gyermek, hat ifjú és 15 felnőtt segítő
vesz részt idén is a tábor lebonyolításában. Szeretettel látjuk az érdeklődőket a hét során 9-16 óra kö-
zött az iskolában, majd pedig pénteken 15 órakor a templomi záró alkalmon, melyet szeretetvendégség
követ. Köszönjük a felajánlások mindenféle formáját!

Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk.

- Július 24-27. ifjúsági hét (helyszín: Galyatető), melyre 10 fiatallal és 5 segítővel készülünk

- Július 31-aug. 4. egyházmegyei ifjúsági hét (helye: Gyenesdiás), melyre gyülekezetünkből 3 ifjú és a
lelkészcsalád készül

Kísérjük imádságos figyelemmel a nyári missziói alkalmakat!

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


