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TÚL AZ ÖNZÉS VILÁGÁN

Alapige: Efézus 5,21 Olvasmány: Efézus 5,21-33

Ezekben a hetekben minden vasárnap egy-egy kiemelt téma kapcsán imádkozunk: a Lepramisszió
vasárnapján  a  betegségekben  szenvedők,  múlt  vasárnap  közösségi  istentiszteletünkön  a
konfirmációban részt vevők voltak a középpontban. Ma a házasság hete kezdődik el, így figyelmünk,
az ige tanítása és az imádságunk is kiemelten erre irányul. Jó így is hordoznunk egymást, Isten erőit
mozgósítani, s ezeknek működését látni.

Az  Ige  szava  és  üzenete  Pál  jól  ismert  tanítása  alapján  szól.  Különös  magasságba  emeli  a
házasságról szóló tanítást,  amikor  Krisztus és az egyház kapcsolatáról  is  kezd beszélni:  példaként
állítva  elénk  Megváltónk  személyét.  Ezzel  teljesen  egyező  gondolatot  olvasunk  a  Filippi  levél
Krisztus-himnuszában, ahol a keresztyén létnek egyik legfontosabb jellemzőjével találkozunk, amikor
azt tanítja az Apostol, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Krisztusban is megvolt: ez alapján kéri,
hogy ugyanazzal a szeretettel egyre törekedjünk, egymást, a másikat fontosabbnak tartva magunknál, s
hogy ki-ki ne csak a maga hasznát bézze, hanem a másokét is. Ugyanezt az alapot találjuk itt itt,
kimondottan a házasság kötelékére nézve: a fókuszban a másik, a társ, a testvér.

Az  önzés  világából  Jézus  egy  más  minőségű  kapcsolatra  hív  a  közösségi  élet  és  a  házasság
területén is. Megromlott természetünk szerint bizony, az önzés világába tartozunk: ezt mutatja meg az
őstörténet, ahol az ember arra hajlik, amire azt gondolja, hogy az neki jó. Ez az ősi eredő ott van ma is
életünkben,  kapcsolatainkban,  ott  van házasságunkban:  feszít  is  szét  mindent.  Az önzés  kultúráját
alakítottuk ki a XX. század végére,  e mostani elejére,  s látjuk ennek következményeit,  amikor az
egyén azt gondolja természetesnek, hogy minden érte van: diák tanárára támad, testvér a testvérnek
megy.  S  ebben  mi  is  benne  vagyunk,  s  az  önzés  világa  a  mi  életünket,  a  mi  kapcsolatainkat  is
rombolja.

Pál ebben szólít meg bennünket és állítja elénk példaként a Megváltó Urat: figyelj a másikra, ő
legyen a fókuszodban, ne csak saját magad. Isten így helyez vissza abba a kapcsolati rendszerbe, amit
ő tervezett, amelyben megtaláljuk egymást és megtaláljuk a mi Urunkat, Istenünket is: az önzés világa
helyett.

A Krisztus harcából  nekünk is  részünk van:  bűneinkkel  szemben,  önzésünkkel  szemben,  vagy
éppen a mások bűnével is van, hogy hadakoznunk kell, de velünk és értünk küzd a hős vezér, aki segít
legyőzni  saját  magunkat,  régi  természetünket,  segít  valóban  krisztusinak  lenni  életünk  minden
területén. Ámen.

HIRDETÉSEK
1. Alkalmaink
Kedden 18 órakor Bibliakör alkalmát tartjuk (János ev. 15,1-17)
Szerdán 18 órakor Szolgálók órája lesz

Vasárnap 10 órakor istentiszteletre hívunk. Zsengellér-Kekk Edina lelkipásztor szolgál majd a gyüle-
kezetben.

2. Terveink szerint két hét múlva, febr. 22-én szombaton 9 órakor kezdjük meg a tereprendezés mun-
kálatait az udvaron. Erre hívjuk már most előre a segítőket.

3. Megérkezett a Csendes Percek kiadvány újabb száma, melyet szeretettel ajánlunk a gyülekezet tag-
jainak figyelmébe.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


