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Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha
van irgalom és  könyörület,  akkor  tegyétek  teljessé  örömömet  azzal,  hogy  ugyanazt  akarjátok:  ugyanaz  a
szeretet  legyen bennetek,  egyet  akarva ugyanarra törekedjetek,  semmit  ne  tegyetek haszonlesésből,  se  hiú
dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki ne a maga hasznát nézze,
hanem mindenki a másokét is. (Filippi 2:1-4)

Pál látja, hogy a gyülekezet, amelyről ő annyi jót elmondott, nem tökéletes gyülekezet. A legjobb gyülekezet is, mint
az egyes keresztyén ember,  élete végéig kegyelemre szorult  bűnös marad.  Ebben az igében az apostol felveszi a
küzdemet két negatív törekvéssel szemben, amelyek megronthatják a gyülekezet, de minden közösség életét. „Semmit
ne tegyetek  haszonlesésből,  se hiú  dicsőségvágyból,  hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és
senki ne a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” Haszon és  dicsőségvágy – két kifejezetten káros
motiváció a gyülekezeti aktivitás hátterében.

Ha a  cselekedeteinket  a  haszon szempontja  irányítja,  akkor  a  közösség csak  akkor  számíthat  ránk,  ha  a  feladat
számunkra is  személyes  előnyökkel  jár.  A közösségnek csak azok a  tagjai  számíthatnak  ránk,  akikkel  valamiért
kifizetődő dolog foglalkoznunk. Személyes érdekérvényesítésből az egyik igazságot elhallgatjuk, a másikat lángoló
pallosként hordozzuk körül. Ahogyan éppen nekünk megéri.

A dicsőségvány rabul ejtheti az ember teljes személyiségét. Olykor már nem is áll az ember tudatos irányítása alatt,
önálló  uralmat  gyakorol  minden  szándéka,  szava,  cselekedete  felett  annak,  akiben  lakozik.  Áldozata  mindig,
mindenütt első szeretne lenni, a figyelem középpontjában akar állni. Csak dicséretet visel el, és gyógyíthatatlan sebet
ejt  rajta  a  gyógyító  szándékú  tapintatos  bírálat  is.  Féltékennyé  teszi  más  előmenetele,  és  a  más  bukása  jóleső
kárörömmel tölti el. Akit a dicsőségvágy hajt, hódol a fölötte állók előtt, és nem veszi észre az alatta levőket. Azokat
szereti, akik körülhízelgik, sztárolják, és az egyenes, őszinte emberektől elfordul. A dicsőségvágyó ember a közösség
terhévé lesz, ahelyett, hogy a közösség terheit hordozná. Ez a belső vonás menthetetlenül eltorzítja a közösség életét.
Nem  véletlenül  kezdi  Pál  a  levél  második  fejezetét  ennyire  nyomatékosan,  szinte  szenvedélyesen  (egyik
szakteológusunk így fordítja): „Ha jelent valamit az intés a Krisztusban, ha jelent valamit a szeretet vigasztalása, ha
jelent valamit a Lélek közössége, ha jelent valamit az irgalom és könyörület, tegyétek teljessé örömömet azzal… hogy
semmit  sem cselekedtek  haszonlesésből,  sem hiú  dicsőségvágyból.  Hanem alázattal  különbnek  tartsátok  egymást
magatoknál; és senki ne a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.”

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Hozzád kiáltok, én Istenem, Mert érzem, mily gyarló vagyok,
Ellenségim sokak s nagyok, Az ó-ember harcol ellenem.

Szerez lelkemnek sokféle bajt, mivel erősebb nálamnál,
Lakozik szintén házamnál; Ha meg nem szánsz, jaj, tőribe hajt.

Öldököld meg, Uram, énbennem Ez ó-embert, hogy meghaljon,
Maga pártjára ne vonjon: ne kelljen igáját felvennem.

Küldd el hozzám áldott lelkedet, ki által bánja, gyűlölje
Szívem a bűnt, sőt megölje, Mely megbántotta Felségedet.

Támaszd fel, Uram, valójában Az új embert én szívemben;
Hadd nyugodjék kebelemben, S örüljek az Úr jóvoltában.

Az igazságnak tudománya Járásomban vezéreljen,
Hogy lelkem-testem úgy éljen, Mint szent akaratod kívánja.

Taníts meg te szent törvényedből, Felségedet, mint tiszteljem,
Máshoz magam, mint viseljem, Hogy ki ne essem szerelmedből.

Kész lészek, Uram, ím, fogadom: Szent törvényed szerint élek,
Járok, kelek, fekszem vélek: zálogul szívem néked adom.


