
2014. 08. 10. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 9. Egységre. 1. Ugyanaz a szeretet - Jézusé, agapé. 2. Akadályok: önzés, hiú Lekció: 

János 17: 18 - 23                                                                        dicsőségvágy. 3. Ugyanazt akarni és ugyanarra törekedni.  

Textus: „Ha van közösség a Lélekben (…) akkor tegyétek teljessé az örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen 

bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek.” Filippi 2: 1 - 2 

Kedves Testvérek!  

Olvastam valahol egy mondást, amely eredetileg angolul íródott: „AKKOR LÁTOD MEG EMBEREK 

VALÓSÁGOS ARCÁT, AMIKOR TÖBBÉ NEM ÉRDEKÜK, HOGY BARÁTKOZZANAK VELED”.  

 
Egységben volt Krisztus egyháza közel ezer éven át - aztán 1054-ben nyugati és keleti részre szakadt (Leo 

pápa küldöttsége Kerulláriusz pátriarchához, hogy hódoljon be, de kölcsönös kiátkozás). 1517 október 31-én 

Luther vitairata a Bibliában olvasottak alapján - kiátkozás. Millió részekre szakadt az egy Kriszust követők 

tábora, és még ma is előfordul, hogy utálat van köztük egymás iránt. Jézus főpapi imájában: „Mindnyájan 

egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy 

elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem”. „ARRÓL FOGJA MEGTUDNI MINDENKI, HOGY AZ ÉN 

TANÍTVÁNYAIM VAGYTOK, HOGY SZERETITEK EGYMÁST”. (János 13:35) Nem a dogmákról - hanem a 

Krisztusi szeretetről: agapé! Erre az agapé-szeretetre, Jézus szeretetére egyedül a Lélek segít el 

bennünket. Azaz a Lélek közvetítti számunkra Jézus lelkületét.  

Láttam egy filmet a héten a cigány holokausztról - kb. félmillió cigányt végeztek ki a 2.VH-ban, de amióta 

Európa létezik, újra és újra felütötte a fejét az etnikai tisztogatás. Megdöbbentő, hogy még abban a pokolban 

is volt, aki tudott szeretni, Isten szeretetével. Vagyis úgy, hogy odaadja, vagy kész odaadni az életét a 

másikért, azért, akit nem is ismer, csak tudja, hogy igazságtalanul szenved. Egyik túlélő azt mondta el, hogy a 

helyi, cseh polgármester kockáztatta az életét miatta, és ez az egyetlen oka, hogy ő most él. (Schindler listája.) 

Mert akikben megszületik és él Krisztus szeretete - azok lehetnek egyek. Egy hozzám közel álló mesélte el 

- aki nem vallásos családban nőtt fel - hogy édesanyja 13 évesen lecipelte a református templomba 

konfirmálni, mert református gimnáziumba akarta küldeni. Ő kézzel-lábbal tiktakozott ellene - de mennie 

kellett. Ott ellenben olyan jó légkör fogadta, olyan őszinte szeretet és elfogadás - amiért már ő kezdett el járni. 

Mert Isten szeretete volt jelen és az vonzotta. Hogyan lehet ez jellemző ránk? Hogyan lehet egység köztünk?  

1 Azt mondja mai igénk: „ugyanaz a szeretet legyen bennetek”. Milyen szeretet? Krisztusnak ugyanaz a 

szeretete legyen bennetek! Nem az enyém, vagy a tied, hanem Istené. AKI SZERET, AZ MÁR NEM 



AKAR TÖBBÉ A SAJÁT ÉLETE KÖZPONTJA LENNI. ENGEDI, HOGY ÉLETÉNEK MÁS LEGYEN A 

KÖZÉPPONTJA, ÉS EZT NYERESÉGNEK ÉS BOLDOGSÁGNAK ÉRZI.  

 
Kiábrázolja Krisztust! Adja önmagát! Hiszen Krisztus sem a maga akaratát valósította meg, hanem 

azét, aki őt elküldte: vagyis az Atya Isten akaratát.  
Akiknek pedig közösségük van Krisztussal, akikben Krisztus él - minden bűneik ellenére, azaz éppen azok 

bocsánata által: növekszik bennük Krisztus -, azok hatással vannak a világra. Ízt adnak - ahogyan Jézus 

mondja: „Ti vagytok a föld sója”! Nem magatoktól, vagy magatokért, hanem mert Krisztus van közöttetek! 

A KRISZTUSSAL VALÓ KÖZÖSSÉG AZ EMBERI KÖZÖSSÉGET IS BEFOLYÁSOLJA. (Herczeg Pál)  

 



Hogyan lehet bennünk Isten szeretete? Úgy, hogy befogadjuk Jézus Krisztust! Hogyan fogadhatjuk be őt? 

Úgy, hogy elfogadjuk bűneink bocsánatát! Isten szeretete úgy lehet bennünk - ha elfogadjuk Isten 

bűnbocsátó szeretetét, amellyel odaadta értünk Fiát a kereszten! ISTEN SZERETETÉVEL AZ 

AZONOSUL - AKINEK MEGBOCSÁTTATTAK A BŰNEI! Aki tudja, hogy kegyelmet nyert ember, 

kegyelemből él, hogy Isten szeretetét felmutassa a világban!  

Azaz: hogy ő is megbocsásson, elengedjen, kész legyen megbocsátani; és kész legyen azzal az elfogadó 

szeretettel fordulni mindenki felé, amilyen mindenkor őszinte, elfogadó szeretettel közeledik felé Isten a 

Jézus Krisztusban!  

Olyan szépen írja ezt Pál apostol a Korinthgusi levél elején: „HŰ AZ ISTEN, AKI ELHÍVOTT TITEKET AZ Ő 

FIÁVAL, JÉZUS KRISZTUSSAL, A MI URUNKKAL VALÓ KÖZÖSSÉGRE. A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS 

NEVÉRE KÉRLEK TITEKET TESTVÉREIM, HOGY MINDNYÁJAN EGYFÉLEKÉPPEN SZÓLJATOK, ÉS 

NE LEGYENEK KÖZÖTTETEK SZAKADÁSOK, HANEM UGYANAZZAL AZ ÉRZÉSSEL ÉS UGYANAZZAL 

A MEGGYŐZŐDÉSSEL IGAZODJATOK EGYMÁSHOZ”. (1Korinthus 1:9-11) Mert ennek az egységnek a 

legfőbb akadálya a mi megromlott, önző szívünk. Korinthusban pártoskodás, széthúzás volt. Ahelyett, 

hogy a krisztusi egység valósult volna meg - versengtek, hogy ki, melyik tanítóhoz tartozik.  

És tudjátok, mi a csoda? Az, hogy ezek az első keresztyén gyülekezetek mégis világítottak, mert 1. 

megtértek bűneikből; 2. Isten szeretete a bűneik ellenére is átsugárzott a neki átadott életű emberek 

életén! Mert soha nem leszünk bűntelenek - de mégis: Isten bűnbocsátó kegyelmének munkája meglátszik 

rajtunk, kegyelemből!  

Tessék, itt a tükör! Jöjj Szentlélek Úr Isten, és engedd meg, hogy magunkra ismerjünk: tisztuljon a 

bűn, és helyére beáramoljon Isten akarata! „SEMMIT NE TEGYETEK ÖNZÉSBŐL, SE HIÚ 

DICSŐSÉGVÁGYBÓL, HANEM ALÁZATTAL KÜLÖNBNEK TARTSÁTOK EGYMÁST MAGATOKNÁL; ÉS 

SENKI SE A MAGA HASZNÁT NÉZZE, HANEM MINDENKI A MÁSOKÉT IS. AZ AZ INDULAT LEGYEN 

BENNETEK, AMI KRISZTUS JÉZUSBAN IS MEGVOLT”. Ez a lelkület egyes egyedül a Szentlélek munkája 

nyomán lehet bennünk - ha folyamatosan megvalljuk bűneinket, tisztul az életünk és növekszik bennünk 

Krisztus!  

2 Két dolgot említ az ige az egység akadályaként. Először: önzés és hiú dicsőségvágy. Korinthusban is ez 

volt a probléma - sőt a tanítványok közt is. Azon kezdtek el vitatkozni Jézus jelenlétében, hogy melyikük 

nagyobb a másiknál; és a Zebedus fiainak anyja azzal ment Jézushoz, hogy az ő két fiának protekciós helye 

legyen, amikor Jézus eljön az ő királyságában (még jó, hogy ezt hitte!).  

A másik: „senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is”. Nem azt mondja az ige, hogy 

egyáltalán ne nézze senki a maga hasznát, csak a másokét - mert az képmutatás. Hanem ez egy másik 

megfogalmazása annak, hogy „Szeresd felebarátodat, mint magadat”. Magadat is szeresd, helyesen, hiszen 

Jézus annyira szeretett, hogy önmagát adta érted. Nézd önmagad hasznát - éppen úgy, ahogyan nézd másokét 

is! Ahogyan Jézus nem önmaga hasznát nézte - hanem a mienket: hasson át a szolgáló Krisztus 

lelkülete, magatartása, hozzáállása. Nagyon meglátszik azon, aki így él - mert kirí a világból! 

Sokan azért nem járnak templomba, mert haszonszerzésük nem engedi meg. Sok-sok munkaadót egyáltalán 

nem érdekel, hogy másoknak, a dolgozóknak is haszna legyen az ő vállalkozásából - őket csak a maguk 

haszna érdekli. Mit csinált Jézus? Életét adta a mi bűneinkért!  



 
NE PRÓBÁLD MEGVÁLTOZTATNI AZ EMBEREKET - CSAK SZERESD ŐKET! A SZERETET 

MEGVÁLTOZTAT MINDNENT! Krisztus bűnbocsátó szeretete!  

3 Tehát akkor hogyan lehet mégis egység köztünk? Nagyon egyszerű: „Egyet akarva, ugyanarra 

törekedjetek”. Vagy mégse egyszerű? Akkor egyszerű, ha ez a törekvés mindenki részéről az Isten akaratának 

megértése! Ha mindenki egyaránt keresi az Úr Jézus Krisztust!  

És akkor minden különbözőség el fog tűnni? Nem. Rengeteg különbség megmarad - de a leghatalmasabb 

egység mindennél erősebben összeköt bennünket: egység a Krisztusban!  

 
KÖZÖSSÉGBEN KÖNNYEBB HINNI, KÖNYEBB IMÁDKOZNI, KÖNNYEBB ÖRÜLNI ÉS 

KÖNNYEBB SZENVEDNI. (Paul Deitenbeck) 

Az első keresztyén gyülekezetben még tökéletes volt az egység. „Kitartóan részt vettek az apostoli 

tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. (…) Mindazok pedig, akik hittek, 

együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan 

éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor 

házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és 



kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel”. (ApCsel. 2:41-

47) De aztán nagyon hamar elkezdődtek a különbözőségek - pl. pogánykeresztyének kérdése.  

Helyettes plébános úrral - lelki egység Krisztusban! A különbözősek ellenére is megvalósulhat köztünk a 

krisztusi egység!  

 
Közösségben Krisztussal - közösségben egymással - egymásért! NAGYON FONTOS HOGY TUDJUK: 

HA VALAKI MELLETTÜNK ELNYOMORODIK VAGY ELZÜLLIK, AKKOR ÉN IS HIBÁS VAGYOK, 

MERT A HITEMMEL NEM TUDTAM SZÁRNYAKAT ADNI NEKI, NEM SEGÍTETTEM, HOG 

YNAGYRA NŐJÖN, SŐT, TALÁN ÍTÉLETEMMEL KÁRHOZATBA TASZÍTOTTAM. JÉZUS 

PÉLDÁJÁRA NEM ELÍTÉLNÜNK KELLENE EGYMÁST, HANEM FELEMELNI. (Böjte Csaba) - és ez a 

keresztyén egység az Isten dicsőségére és mindnyájunk javára! Ámen.  


