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Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten
hibátlan gyermekei  az  elfordult  és  elfajult  nemzedékben,  akik  között  ragyogtok,  mint  csillagok  a
világban, ha az élet igéjére figyeltek. (Filippi 2:14-16)

„Zúgolódás és vonakodás nélkül  tegyetek mindent.” Immár nem elég,  hogy pusztán engedelmeskednek.
Arra  kéri  őket,  hogy  engedelmességük  szívesen  és  örömmel  vállalt  engedelmesség  legyen.  Úgy
engedelmeskedjenek, hogy közben egyetértenek Isten akaratával. Hogy a levél összefüggéseiben maradjunk,
vissza  kell  lapoznunk,  hogy  lássuk:  miket  is  kellene  a  filippieknek  „zúgolódás  és  vonakodás” nélkül
tenniük? Például, hogy „semmit ne tegyenek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek
tartsák egymást maguknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” 

Bizony, ezeket fogcsikorgatva is nehéz gyakorolni, nemhogy kész szívvel és örömmel. Miért? Mert éppen
egy ellenkező irányultság lakik az emberi természetünkben. A Pál apostol természetében is, hiszen ő maga
fedezte  fel  önmagában:  „de a tagjaimban egy másik törvényt  látok”, amely  engem éppen az ellenkező
irányba visz.  Egyszerűen, más törekvés törvénye lakik a tagjainkban.  Ki látott  már olyan embert,  aki a
természeténél  fogva csupa,  önmagánál  különb embert  lát  maga körül?  És olyat,  aki,  ha eléje  kerül  egy
kifizetődő helyzet, természeténél fogva széjjelnézzen, hogy őhelyette ki is szorul rá jobban, vagy ki érdemli
meg inkább? A szolgáló életformának ez az alapiránya áldozatot kíván, méghozzá lemondani a saját önző
igényeinkről. Előző áhítatunkban előttünk állt a minta:  „Jézus – Istennek formájában lévén nem tartotta
zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel;  hanem megüresítette  önmagát, szolgai formát vett  fel… megalázta
magát  és  engedelmeskedett  mindhalálig.” Bizonyára  a  filippi  gyülekezet  tagjaiban  is,  mint  minden
emberben,  erősen  élt  a  hatalom  és  az  elismerés  vágya.  A  természetünkhöz  az  tartozik,  hogy  ezeket
megszerezzük, nem pedig az, hogy odaengedjük másnak. Ezért előfordul, hogy a keresztyén gyülekezet a
szeretet és a szolgálat terhei ellen zúgolódik.

Csakhogy éppen önmagát megtagadva és a Krisztus természetével szeretve és szolgálva  ragyoghat a hívő
ember és a gyülekezet, mint „csillagok a világban”. E  ragyogás, és e  különbözés nélkül a világtól nincs
keresztyén gyülekezet, csupán eggyel több társadalmi formáció, vallásos színezetű klubélet.  Átragyog az
apostol szavain a hegyi beszéd üzenete, pedig akkor még nem volt lejegyezve a Máté e vangéliuma:  „Ti
vagytok  a  világ  világossága…  Úgy  ragyogjon  a  ti  világosságotok  az  emberek  előtt,  hogy  lássák  jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Imádkozzunk énekünk szavaival:
 
Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét, Legfőképen az igaz hitért,
Hogy  ha jön a végóra, mellénk álljon, Hazatérésre készen találjon,
Könyörüljön.

Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, Hogy csak Krisztus légyen mesterünk,
El ne hagyjuk őt, mi hű Megváltónkat, Aki népének örökséget ad.
Könyörüljél.

Ó Szeretet, áraszd ránk meleged, Hadd kóstoljuk édességedet;
Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, Egyességben és békében éljünk.
Könyörüljél. 

Ínségeinkben fő Vígasztalónk, Halál ellen megbátorítónk,
Össze ne hagyj esni, ha ellenségünk Reánk jő, s romlást készít már nékünk.
Könyörüljél.


