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MŰVELD ÉS ŐRIZD

Alapige: 1 Mózes 2,15 Olvasmány: 1 Móz 2,8-15

Egy lépéssel hátrébb lépünk most, hogy ezt a szakaszt olvasuk. A házasság hetét keretező vasárnapokon
most  is  életünknek  a  minősített  kapcsolata  van  előttünk.  A  múlt  vasárnap  láthattuk,  hogy  Jézus  egészen
végletekig elmeny, amikor őt a farizeusok házasságról és válásról kérdezik. Pontosan azt mutatta fel, mi az
Isten terve és akarata, s abban láthattuk, hogy a mi bűnös valóságunk mennyit pusztít ezen a terven. De azt is
látnunk kell, hogy Isten nem csak egy – emberileg nézve – teljesíthetetlen normát ad elénk, hanem egy szent
megbizatást is, amely bizony a mindennapokban segítség és útmutatás lehet számunkra.

Így, egy szakaszt a múlt hetihez képest hátrébb lépve, s a témától is egy kicsit távolodva lássuk meg azt,
hogy Isten teremtéssel kapcsolatos terve miben tanít minket a házasság kérdésében is. Isten az Éden kertjét
átadja az embernek, s ezzel együtt hatalmas értéket nyújt át nekünk, annak uralásának lehetőségét, hatalmat,
valamint  eszközt  arra  nézve,  hogy  a  ránk  bízott  feladatot  elláthassuk.  Isten  az  embert  az  ő  munkájának
részesévé teszi amikor rábízza a teremtett világot, hogy művelje és őrizze azt. Az Úr Isten a maga teljességében
és  tökéletességében  alkotott  mindent,  benne  minket,  a  világ  összes  szereplőjét,  tényezőjét,  s  ebben  a
folyamatban ott látjuk ezt az emberi kapcsolatot a férfi és nő között. 

Isten adja mindezekben a munkát az embernek, hogy tegyen ezért a világért. Ebből ered a gazdálkodás, a
környezetvédelem, a szellemi munka végzése, a kapcsolatok ápolása, s ebben hangsúlyosan a házasság és a
család. Mit üzen ezen keresztül ma is? Foglalkozz vele! Végezd a munkádat, igen. Gyarapodj és gyarapíts.
Ugyanakkor vigyázz magadra is, hiszen te magad is Isten teremtménye vagy, akit szeretetével vesz körül! S
vigyázz arra, akit melléd adott társként, vigyázz a kapcsolatra! Szánj időt rá, legyen időd rá… A napokban
sokszor került szóba különböző beszélgetésekben, hogy nincs időnk. Annyi rohanás, tennivaló, sürgős dolog
akad. Sok feszítő körülmény, ami elemészti életünket.

Gondold át újra abból a nézőpontból, amit Isten ad, amikor létre hív, amikor alkot. Mire hív az ő tökéletes,
szent és tiszta akarata? Kérdezd meg tőle, biztosan jó úton jársz-e? Azért helyezett el téged itt, mert szeret és a
te boldogulásodat tervezte meg; azért adja a feladatot, hogy műveld és őrzid, hogy amit ő jónak teremtett, arra
vigyázz,  hogy az valóban jó is  maradjon.  Figyelj  így kifelé – munkádra,  környezetedre – de legalább így,
befelé, lelkedre, családodra, életed belső dolgaira, hogy amit ő tervezett, az számodra is áldássá legyen.  Ámen.

HIRDETÉSEK

1.  Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk közösségében 75. születésnapján Molnár Tibor tiszteletbeli
presbiter testvérünket. Isten áldja meg őt közöttünk jó egészségben!

2. Alkalmaink
Szerdán 18 órakor Bibliakör (János ev. 1,35-51)
Szerdán 19 órakor Énekkari próba
Csütörtök 17 óra Tóvidéki bibliakör Pákozdon
Szombaton 15 óra Konfirmáció
Szombaton 17 óra Úrvacsorai előkészítő
Vasárnap 10 órakor Úrvacsorás Istentisztelet

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


