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Ahogy olvassuk Máté írásában ennek a beszélgetésnek a történetét, hamar eszünkbe juthat a napi
újszövetségi szakaszban leírt megállapítás: kemény beszéd ez, ki hallgathatja Őt?! Az első tanítványok
valami hasonlót fogalmaznak meg, amikor Jézus az ő mózesi társadalmi normáikhoz képest valami
mélyebbet tanít a házassággal és elválással kapcsolatban. Hogy lehetünk mi, akik ahhoz képest is egy
szabadabb társadalomban élünk? Vagy a másik véglet,  hogy már megszoktuk, hogy Jézus mindig
ilyen lehetlen dolgokat mond, s nem is figyelünk rá?

Pedig  jó  figyelnünk,  mert  a  kérdés  közelről,  vagy  távolabbról,  de  mindnyájunkat  érint,  s  a
legtöbbször  nem  tudunk  igazán  a  mélyére  nézni,  mit  mondani,  amikor  a  válás  kerül  szóba.
Szemérmesség, szégyenérzet, tudatlanság, félelem van bennünk sokszor, amikor előkerül a téma. De
mit is mond Jézus?

Amit  Isten  egybekötött…  ne  is  menjünk  tovább,  gondoljuk  végig,  hogy  így  tekintünk-e  a
házasságra. Tényleg úgy van, hogy a házasságok az égben köttetnek? Olyan jó ezt kimondani, van
benne egy adag romantika, és hát a temploba is elmentünk, a pap adott össze… ettől még nem lesz
igaz, hogy azt, amiben élünk, az Isten szerkesztette egybe! Ha úgy is élem meg, ahogy az Ige írja,
ahogy Isten tervében található, hogy ajándékként, segítőtársként és gondviselőként tudok a társamra
tekinteni, s ezt nem csak szóban vallom, hanem úgy is teszek… akkor már talán lehet arról beszélni,
hogy Isten köt egybe!

Az pedig, amit ő eltervez, arról valljuk, hogy jó, hogy tökéletes. Így, bizony, azt amit ő jónak
alkot, azt nem jó szétszakítani. Nincs is az az épp elméjű ember, aki ilyennel próbálkozna. S mégis azt
látjuk,  hogy  amire  azt  mondta  Isten,  hogy  jó,  az  átokká  válik.  A  bűneset  utáni  világra  igaz  a
megállapítás, hogy ami elromolhat, az el is romlik. Miért volna a házassággal másképpen? Ahol a
Sátán beférkőzik az életünkbe, ott  valóban átok hordozóivá leszünk. Itt a helye a bűnbánatnak, az
önmagunk, Isten és egymás előtti őszinte szívnek, s nem a mentegetőzésnek és kibúvó keresésének!
Ne  spóroljuk  ezt  meg,  hogy  így  szabadulást,  gyógyulást  nyerjünk  életünknek  legfontosabb
kapcsolataiban.

Ki ne akarná a jót? Ezért bizony tennünk kell, felvenni a harcot a házasságért, a kapcsolatért. Nem
emberi  fegyverekkel,  hanem  azokkal,  amelyekkel  Isten  ajándékoz  meg  minket,  a  hit,  az  Ige,  a
békesség szívből jövő fegyvereivel, a bűnbánat és a bűnbocsánat készségével, hogy az, amire Isten
hívott, amit ő szerkesztett, az áldásként legyen életünben. Ámen.

HIRDETÉSEK
1. Adakozás
A tűzeset kapcsán 43.700 Ft-ot adakozunk az elmúlt vasárnapon. Isten áldása legyen a jó kedvvel ada-
kozók életén!

2. Gyülekezetünkben:
Ma 16 órakor presbiteri gyűlést tartunk.
Kedden 18 órakor Szolgálók órája lesz.
Szerdán 18 órakor Bibliakör (János ev. 1,19-34)
Szerdán 19 órakor Énekkari próba
Csütörtök 18 óra Házi istentisztelet Horváth Mihályéknál.
Pénteken 17 órakor Csákváron egyházmegyei közgyűlés lesz.
Vasárnap 10 órakor Istentisztelet.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


