SZEPTEMBERI IGEHIRDETÉSEK KÖZÜL
Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első leveléből való idézet Pál missziós útjának fontos állomását jelzi. Az egyházalapító apostol felismeri, hogy
a hívők közössége sem mentes a gyarlóságoktól: így
az önhittség gyengeségétől sem. A 4. részben a korinthusiakat arra tanítja, hogy kerüljék a felfuvalkodottság és pártosság bűnét.
- Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van
ugyanis, amit ne kaptál volna? - kérdi.
Hogyan lehet tehát krisztusi közösségben élni
úgy, hogy Krisztus követőinek mondhassuk magunkat?
Hogyan élhetünk úgy, hogy ne hajtson valami lélek az
Istennel szembeni dolgok sötétje felé? Hiszen a megtérés is, a keresztény közösséghez tartozás is gyakran az elbizakodottság vétkét eredményezi. Azt gondoljuk, hogy valami kiváltság részesei lettünk, amely
megkülönböztet embertársainktól Különbbé válunk,
kiemelkedünk közülük a megszerzett hit által. Pedig
hite csak annak van, aki a hit adományában részesül.
S nincs más esélye az embernek Krisztus igazi arcának felismerésére, mint az, hogy Jézustól meg kell
tanulni a szeretet prizmáján keresztül látni.
Pál apostol levelei az idő távolából a ma emberének azt üzenik, hogy nem az egyes, hanem az egyetemes hordozza az igazságot. Értelmetlen feltenni a
kérdést: az emberi test melyik szerve fontosabb: a
tüdő, a szív, máj, melyik érzékszervünk a feljebbvaló.
Az emberi test egysége az érték. Az egyetemesség,
mint a prizmán megtört fény hozza létre az emberek
sokféleségét, az élet tarka gazdagságát, de csak a
szeretet prizmáján keresztül látó ember kerülhet
Isten közelébe.

„ Nélküled

hogy
lenne új erőm,
kedvem?
Nélküled ki lenne Úr
a sok terhen?
Nélküled elvesztem
Mind, mi nékem
nagy: Hit remény,
szerelmem
Mindenem Te vagy.”
59. ének 2. vsz.

„Mert a test
sem egy tag,
hanem sok.”

Igehirdetés
János apostolnak
első közönséges
levele
5. rész 4. szakasz

Az, ami Istentől született, az, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. S a hit kegyelmi állapot, amely
Istentől való. A kegyelem az Isten.
XIV. sz. vége, Zsegra, Szentlélek- templom

