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Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jóakaratból hirdetik a Krisztust: ezek szeretetből, mert
tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a
Krisztusrt, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Mert miről is van szó? Egyedül
arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből: Krisztust hirdetik, és én ennek örülök.
Sőt, még inkább örülni fogok. (Filippi 1:15-18)

Pál apostol itt két csoportra osztja az Evangélium hirdetőit. Nem a tartalmi mondanivaló, hanem az igehirdetésük
indítóoka  szerint.  Az  egyik  csoportnak  nem  voltak  igazán  tiszták  a  szándékaik.  Létezik  ilyen?  Igeszolgálat,
bizonyságtétel, benne tiszta igei látás, mögötte pedig valami méltatlan szándék? Úgy tűnik, igen. Akikről igénkben
szó van, irígykedtek Pál apostolra, az igehirdetésben elért szép eredményei miatt, és mindenképpen túl akarták őt
szárnyalni. Nem testvért, a munkatársat láttak benne, hanem ellenfelet. Egy kicsit még örültek is annak, hogy Pált a
szolgálatból kikapcsolták azok, akik börtönbe zárták. Népszerűségre, dicséretre, elimerésre vágytak, hírnevet akartak
szerezni  maguknak.  Van  ilyen?  Ó,  hogyne!  Jézus  a  hegyi  beszédben  rájuk  utal,  amikor  a  tanítványai  helyes
vallásgyakorlásáról beszél:  „Ti pedig ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az
utcasarkokon imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat.” (Máté 6:5-6)
Mármint, azt a jutalmat, amit kerestek: az emberek elismerését és csodálatát. Csak hát ez a jutalmi kategória rövidebb
annál, hogy beérjen az Isten országába… 
A másik csoport őszinte, tiszta lélekkel szolgál. Az ő fő szempontjuk, hogy az Evangélium terjedjen, a személyük
nincs a kirakatban. Az egyik csoportnak az evangélium hirdetése eszköz az érvényesüléshez, a másik az életét adja az
evangélium szolgálatáért.  Itt  azt  várnánk,  hogy Pál  ítéletes  gondolatokat  fog  megfogalmazni:  kerüljön  csak  ki  a
börtönből, le fogja tiltani az önérvényesítők csoportját a szolgálatról. E helyett inkább itt is az Evangélium hatalmáról
beszél. Arról, hogy ha a Krisztus ügyén nem fog ki üldöztetés, börtön és halál, úgy ez a jelenség sem. Az evangélium
ügye annyira Isten kezében van, hogy Ő még a méltatlan indítékból szolgálók munkáját is fel tudja használni az
evangélium terjedéséhez. 
Fontos látnunk: Pál nem azt állítja, hogy mindegy, mit mondanak valakik Jézusról, csak mondjanak valamit. Nem az
Evangélium tartalmáról  beszél:  annak mindenképpen hitelesnek és igaznak kell  lennie,  hirdesse bárki  – hanem a
szolgálat  indítékáról.  Annyit  mond:  az  önérvényesítési  szándékkal  hirdetett  evangéliumot  is  az  övéi  javára  tudja
fordítani Isten. 
Pál igazi nagy jellem. Nem az számít neki, hogy mások vele rivalizának, irigyek rá, és személy szerint fájdalmat
okoznak neki. Nem lép be az önérvénysítésért folytatott tisztátalan küzdelmekbe. Egy pillanatra sem lesz fontosabb
önmaga személye a  hirdetett  Igénél.  Saját  magát  megalázva,  kizárólag az  Evangélium győzelmére tekint.  Ám, a
versengve szólgálók számára ez nem azt üzeni: ahogyan teszitek, az jól van úgy. Pál kicsit később azért „napirenden
kívül” megírja:  „Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek,
egyet  akarva  ugyanarra  törekedjetek.  Semmit  ne  tegyetek  önzésből,  sem  hiú  dicsőségvágyból,  hanem  alázattal
különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki ne a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az
indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: (Filippi 2:2-4) És itt közvetlenül a Krisztus-himnuszba
torkollanak a szavai Jézusról, aki „megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig.”

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát,
Hitünk karja úgy ölelje Édes Megváltónkat át!
Ő fejünk, mi néki tagja, Ő a fény, mi színei,
Mi cselédek, ő a gazda, Ő miénk, övéi mi.

Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai,
Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani.
Úgy szerette földi nyáját S halt meg értünk jó Urunk;
Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk.

Nevelj minket egyességre, Mint Atyáddal egy te vagy,
Míg eggyé lesz benned végre Minden szív az ég alatt;
Míg Szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk,
S a világ meglátja végre, Hogy tanítványid vagyunk.


