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KEGYESSÉG Alapige: 1 Timóteus 4,6-11

Kálvin  János,  a  francia  származású  genfi  reformátor  fő  művében,  ahol  a  keresztyén  vallás
rendszerét mutatja be, úgy fogalmaz, hogy a megismerés két fő pilléren nyugszik: önmagunk és az
Isten ismeretén. Talán e kettő közül hívő életübken az Isten megismerésével töltünk több időt, hiszen ő
különös, más, mint az általunk ismert világ, más mint mi vagyunk, s a reformátori tanítás nyomán azt
is hozzátehetjük, hogy önmagunkat is igazán Isten felől érthetjük meg, hiszen ő tökéletesen ismer és
amit ő kijelent rólunk, magunkat is az alapján ismerjük.

E gondolat mentén haladunk tovább a Timóteusnak írt  tanítás olvasásában, hogy foglalkozzunk
magunkkal,  mint  hívő  emberrel,  mint  gyülekezeti  közösséggel,  a  működésünkkel,  hogy  arról
elmondhassuk, hogy valóban Isten dicsőségét tükrözi. Ennek során érkezünk el a levél közepéhez,
ahol a keresztyén élet lényege van megfogalmazva, amikor Pál a kegyesség kérdéséről beszél. Az idők
során több téves képzet is ráragadt erre a kifejezésre, ezeket lehántva látnunk kell, mit is jelent ez?
Úgy foglalhatnánk össze, hogy életünknek az a különös tartalma, amellyel kapcsolatban vagyunk az
Úr Istennel és a mennyei világgal.

Ez   nem  csupán  külsőségekben  mutatkozik  meg,  hanem  annál  mélyebb  tartalma  van,  ami
jellemezhet egyént, ugyanakkor egy egész gyülekezetet is. Lényegét abban fogalmazhatjuk meg, hogy
Istenhez  igazítjuk  az  ’óránkat’.  Hozzá  igazodunk,  keressük  tetszését,  akaratát.  Mindez  abból  a
szeretetből fakad, amit ő mutatott meg irántunk, amit mi hittel megláttunk és vissszatükrözünk. Hiszen
azt, akit szeretünk, megtiszteljük figyelmünkkel, keressük tetszését.

Pál továbbá úgy ír erről, hogy az igaz kegyesség forrása a hit és a tiszta tanítás. Erre azért hívja fel
a figyelmet, mert látja, a kegyesség nem csak igaz formában, hanem torzult változatban is jelen van a
gyülekezetben. Ezért állítja fel a mércét. Lehet ilyet? Mérhető az Istennel való kapcsolat minősége?
Ha más nem is, de Isten méri, ő látja, hogy mi az a mód, amivel hozzá kapcsolódunk, s hogy ez helyén
van-e, vagy talán csorbát szenved. Pál beszél azokról, akik tévúton járnak, sőt szándékosan hamis
kegyességet gyakorolnak. Van tehát ilyen.  Amikor valaki a saját  maga, vagy ősei által  összetákolt
létrát  a  menny  párkányához  támasztja  és  úgy  gondolja,  így  majd  feljut  Istenhez.  Azokon  a
szabályokon keresztül, amit ő annak gondol… egyesek tiltják ezt, mások azt, némelyek babonákban,
vénasszonyos mesékben hisznek és ezeket keverik az Istenhitbe. Mert úgy gondolom, hogy amit én
csinálok és hiszek, az úgy jó: majd én megmondom hogyan kell.

Az ember ekkor nem veszi figyelembe hogy az Úr Isten az ő szent és tiszta Igéjében üzen: én már
mindent megtettem: nem kell magad felküzdened hozzám, mert én eljöttem érted, hogy magam mellé
vegyelek.  Az Élő Isten szól,  aki  üdvösséget  hozott  és adott  Jézus Krisztusban – írja  Pál  – akiről
Timóteus is tanult, s akiről bizonyságot tesz számunkra is a Szentírás és az Isten személyesen az ő
Szentlelke által. Ez a kegyesség titka – ahogy az apostol fogalmaz – Isten megtett mindent, hogy élő
és tökéletes kapcsolatban lehessünk vele. Ezt fogadhatjuk el hálával, élethetünk vele, óránkat hozzá
igazítva. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink:
Az  istentiszteletet követően  presbitériumunk  egyházmegyei  és  egyházkerületi  tisztségviselőket
választ.  Kérjük  a  gyülekezetet,  hordozzák  imádságban  a  tisztújítás  folyamatát,  a  jelölteket  és  a
választott vezetőket. Kedden 18 órakor Bibliakör alkalmát tartjuk.  Vasárnap 10 órakor tartjuk újbori
úrvacsorás istentiszteletünket, melyen köszöntjük a gyülekezetben régebben konfirmált testvéreket.
Vasárnaponként az istentisztelet előtt 9.45-től imaközösségre hívjuk a gyülekezet tagjait a gyülekezeti
házba. Ezzel a szolgálattal erősítve közösségünket és az istentiszteletet.
2. Az iratterjesztésben megtalálhatóak lelki kiadványaink, melyeket szeretettel ajánlunk a gyülekezet
tagjainak  figyelmébe.  Már  most  előjegyezhető  a  következő  évre  szóló  Bibliaolvasó  Kalauz,
Kalendárium, Falinaptár is.

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


