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14. Krisztus testének egysége

Az egyhÃ¡z egy test sok taggal, kihÃ-vva minden nemzetbõl, Ã¡gazatbÃ³l, nyelvbõl
Ã©s nÃ©pbõl. Krisztusban Ãºj teremtÃ©s vagyunk. Az egyhÃ¡zat nem oszthatja meg faji,
kulturÃ¡lis, mûveltsÃ©gbeli Ã©s nemzetisÃ©gi, valamint alacsony Ã©s magasabb rendû,
szegÃ©ny Ã©s gazdag, fÃ©rfi Ã©s nõ szerinti megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃ©s. Krisztusban
mindannyian egyenlõk vagyunk, akiket Vele Ã©s egymÃ¡ssal egy LÃ©lek tart
kÃ¶zÃ¶ssÃ©gben. AzÃ©rt vagyunk, hogy rÃ©szrehajlÃ¡s Ã©s fenntartÃ¡s nÃ©lkÃ¼l szolgÃ¡ljunk
Ã©s szolgÃ¡ljanak nekÃ¼nk. A SzentÃ-rÃ¡son keresztÃ¼l - amelyben JÃ©zus Krisztus
Ã¶nmagÃ¡t nyilatkoztatta ki - mindannyian ugyanannak a hitnek Ã©s remÃ©nysÃ©gnek
vagyunk rÃ©szesei, Ã©s ezt bizonysÃ¡gul hirdetjÃ¼k mindeneknek. Ennek az egysÃ©gnek
a forrÃ¡sa a SzenthÃ¡romsÃ¡g egylÃ©nyegûsÃ©gÃ©ben van, aki gyermekÃ©nek fogadott
minket.Â (RÃ³m 12:4-5; 1Kor 12:12-14; Mt 28:19-20; Zsolt 133:1; 2Kor
5:16-17; ApCsel 17:26-27; Gal 3:27-29; Kol 3:10-15; Ef 4:14-16; 4:1-6; Jn
17:20-23)

JÃ©zus mÃ¡r befejezte
munkÃ¡jÃ¡t a FÃ¶ldÃ¶n (Jn 17:4), de mÃ©g a halÃ¡la elõtti estÃ©n is aggÃ³dott
tanÃ-tvÃ¡nyai Ã¡llapota miatt.

IrigysÃ©gÃ¼k miatt azon
vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, Ã©s ki nyeri el majd Krisztus orszÃ¡gÃ¡ban a
legmagasabb rangot. Ãšgy tûnt, sÃ¼ket fÃ¼lekre talÃ¡lt JÃ©zus magyarÃ¡zata arrÃ³l,
hogy orszÃ¡gÃ¡nak alkotÃ³eleme az alÃ¡zatossÃ¡g, Ã©s igazi kÃ¶vetõi szolgÃ¡lnak,
kÃ©szsÃ©gesen Ã¡ldozatot hoznak, kÃ¶szÃ¶netet sem vÃ¡rva Ã©rte (Lk 17:10). MÃ©g az Õ
pÃ©ldÃ¡ja is hiÃ¡bavalÃ³nak tûnt, amikor lehajolt, hogy megmossa a lÃ¡bukat, azt
tÃ©ve, amit az ezzel jÃ¡rÃ³ kÃ¶vetkeztetÃ©s miatt egyikõjÃ¼k sem vÃ¡llalt (lÃ¡sd e
kÃ¶nyv 15. fejezetÃ©t).

JÃ©zus a szeretet. SugÃ¡rzÃ³
kÃ¶nyÃ¶rÃ¼letessÃ©ge hatÃ¡sÃ¡ra kÃ¶vette a tÃ¶meg. TanÃ-tvÃ¡nyai, akik nem Ã©rtettÃ©k meg
Ã¶nzetlen szeretetÃ©t, erõs elõÃ-tÃ©lettel viseltettek a nem zsidÃ³ szÃ¡rmazÃ¡sÃºakkal,
a nõkkel, a â€žbûnÃ¶sÃ¶kkel" Ã©s a szegÃ©nyekkel szemben. Ez volt az oka, hogy nem
lÃ¡ttÃ¡k meg, Krisztus mÃ©g e megvetetteket is mÃ©lysÃ©ges szeretettel vette kÃ¶rÃ¼l.
Amikor a tanÃ-tvÃ¡nyok egy rossz hÃ-rû samaritÃ¡nus asszonnyal beszÃ©lgetve talÃ¡ltÃ¡k
a Mestert, nem tudtÃ¡k mÃ©g, hogy az aratÃ¡sra Ã©rett mezõ, amely mindenfÃ©le
gabonÃ¡t magÃ¡ban foglal, kÃ©sz a betakarÃ-tÃ¡sra.

De Krisztust nem
tÃ¡ntorÃ-thatta el sem a hagyomÃ¡ny, sem a kÃ¶zfelfogÃ¡s, sõt mÃ©g a csalÃ¡di befolyÃ¡s
sem. Elfojthatatlan szeretete elÃ©rt a megtÃ¶rt emberisÃ©gig, Ã©s gyÃ³gyÃ-tÃ³lag
hatott. Az igazi tanÃ-tvÃ¡nysÃ¡g bizonyÃ-tÃ©ka ez a szeretet lenne, amely
megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetnÃ© õket a nemtÃ¶rõdÃ¶m nÃ©ptõl? A tanÃ-tvÃ¡nyoknak is Ãºgy kell
szeretni, mint ahogy Õ szeretett. A vilÃ¡g Ã-gy mindig felismerheti a
keresztÃ©nyeket, nem a szavaik alapjÃ¡n, hanem azÃ©rt, mert Krisztus szeretete
mutatkozik meg bennÃ¼k (vÃ¶. Jn 13:34-35).
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MÃ©g a GecsemÃ¡nÃ©kertben is
egyhÃ¡zÃ¡nak egysÃ©ge - azokÃ©, akik â€ža vilÃ¡gbÃ³l" jÃ¶ttek (Jn 17:6) - foglalkoztatta
legjobban Krisztust. AzÃ©rt fohÃ¡szkodott AtyjÃ¡hoz, hogy olyan egysÃ©g legyen az
egyhÃ¡zban, mint amely az IstensÃ©get kÃ¶ti Ã¶ssze. KÃ©rlek, add, â€žhogy mindnyÃ¡jan
egyek legyenek; amint te Ã©nbennem, AtyÃ¡m, Ã©s Ã©n tebenned, hogy õk is egyek
legyenek mibennÃ¼nk; hogy elhiggye a vilÃ¡g, te kÃ¼ldtÃ©l engem" (Jn 17:21).

Ez az egysÃ©g az egyhÃ¡z
leghatÃ¡sosabb eszkÃ¶ze a bizonysÃ¡gtÃ©telben, mert Krisztusnak az emberisÃ©g irÃ¡nti
Ã¶nzetlen szeretetÃ©t bizonyÃ-tja. â€žÃ‰n õbennÃ¼k, Ã©s te Ã©nbennem; hogy tÃ¶kÃ©letesen
eggyÃ© legyenek, Ã©s hogy megismerje a vilÃ¡g, hogy te kÃ¼ldtÃ©l engem, Ã©s szeretted
õket, amikÃ©nt engem szerettÃ©l." (Jn 17:23)

Â
A bibliai egysÃ©g Ã©s az egyhÃ¡z

Milyen egysÃ©gre gondolt
Krisztus a mai lÃ¡thatÃ³ egyhÃ¡zzal kapcsolatban? Hogyan lehetsÃ©ges ez a szeretet
Ã©s egysÃ©g? Mi az alapja? Melyek az Ã¶sszetevõi? EgyformasÃ¡got kÃ¶vetel, vagy
teret enged a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©gnek? Hogyan mûkÃ¶dik az egysÃ©g?

A LÃ©lek egysÃ©ge. A SzentlÃ©lek az egyhÃ¡z egysÃ©gÃ©t
hajtÃ³ erõ. A hÃ-võk ÕÃ¡ltala jutnak az egyhÃ¡zba. â€žEgy LÃ©lek Ã¡ltal mi mindnyÃ¡jan
egy testtÃ© kereszteltettÃ¼nk meg." (1Kor 12:13) E megkeresztelt tagok kÃ¶zÃ¶tt
olyan egysÃ©gnek kell lenni, amirõl PÃ¡l Ã-gy Ã-r: â€ža LÃ©lek egysÃ©ge" (Ef 4:3).

Az apostol felsorolta a
LÃ©lek egysÃ©gÃ©nek Ã¶sszetevõit. â€žEgy a test, Ã©s egy a LÃ©lek, amikÃ©ppen
elhÃ-vatÃ¡sotoknak egy remÃ©nysÃ©gÃ©ben is hÃ-vattatok el; egy az Ãšr, egy a hit, egy
a keresztsÃ©g; egy az Isten, Ã©s mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van,
Ã©s mindenek Ã¡ltal Ã©s mindnyÃ¡jatokban munkÃ¡lkodik." (Ef 4:4-6) Az egy szÃ³
hÃ©tszeres megismÃ©tlÃ©se kiemeli a teljes egysÃ©get, amit PÃ¡l a lelki szemeivel
lÃ¡tott.

A SzentlÃ©lek minden nÃ©pbõl
Ã©s fajbÃ³l hÃ-vja az embereket, Ã©s megkereszteli õket egy testtÃ©, Krisztus
testÃ©vÃ©, egyhÃ¡zÃ¡vÃ¡. Amint nÃ¶vekednek Krisztusban, a kulturÃ¡lis kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gek mÃ¡r
nem osztjÃ¡k meg õket. A SzentlÃ©lek ledÃ¶nti az elõkelõk Ã©s alacsony sorsÃºak,
szegÃ©nyek Ã©s gazdagok, fÃ©rfiak Ã©s nõk kÃ¶zÃ¶tti gÃ¡takat. Tiszteletben tartjÃ¡k
egymÃ¡st, mivel tudjÃ¡k, hogy Isten szemÃ©ben egyenlõk.

Ez az egysÃ©g testÃ¼leti
szinten is hat. Azt jelenti, hogy a helyi gyÃ¼lekezetek mindenÃ¼tt egyenlõk, mÃ©g
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akkor is, ha egyesek mÃ¡s orszÃ¡gokbÃ³l pÃ©nzt, illetve misszionÃ¡riusokat kapnak.
Az ilyen lelki egysÃ©g nem ismeri a rangsort. A belfÃ¶ldiek Ã©s a misszionÃ¡riusok
egyenlõk Isten elõtt.

Az egysÃ©ges egyhÃ¡znak egy
a remÃ©nysÃ©ge, az Ã¼dvÃ¶ssÃ©g â€žboldog remÃ©nysÃ©ge", ami â€ža nagy Istennek Ã©s megtartÃ³
JÃ©zus Krisztusunknak dicsõsÃ©ge megjelenÃ©sekor" vÃ¡lik valÃ³ra (Tit 2:13). Ez a
remÃ©nysÃ©g bÃ©kessÃ©g Ã©s Ã¶rÃ¶m forrÃ¡sa, Ã©s erõteljesen Ã¶sztÃ¶nÃ¶z az egysÃ©ges
bizonysÃ¡gtÃ©telre (Mt 24:14). Ã•talakulÃ¡shoz vezet, mert â€žakiben megvan ez a
remÃ©nysÃ©g ÕirÃ¡nta, az mind megtisztÃ-tja õ magÃ¡t, amikÃ©ppen Õ is tiszta" (1Jn
3:3).

A hÃ-võk a kÃ¶zÃ¶s hit - a
JÃ©zus Krisztus engesztelõ Ã¡ldozatÃ¡ba vetett hit - Ã¡ltal vÃ¡lnak a test tagjaivÃ¡.
A Krisztus halÃ¡lÃ¡t Ã©s feltÃ¡madÃ¡sÃ¡t jelkÃ©pezõ keresztsÃ©g (RÃ³m 6:3-6) tÃ¶kÃ©letesen
kifejezi ezt a hitet, amely a Krisztus testÃ©vel valÃ³ egysÃ©grõl tesz
bizonysÃ¡got.

VÃ©gÃ¼l, a SzentÃ-rÃ¡s azt
tanÃ-tja, hogy egy a LÃ©lek, egy az Ãšr, Ã©s egy az Atya Isten. Az egyhÃ¡z
egysÃ©gÃ©nek minden oldala a SzenthÃ¡romsÃ¡g Isten egysÃ©gÃ©nek alapjÃ¡n Ã¡ll. â€žA
kegyelmi ajÃ¡ndÃ©kokban pedig kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g van, de ugyanaz a LÃ©lek. A szolgÃ¡latokban
is kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g van, de ugyanaz az Ãšr. Ã‰s kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g van a cselekedetekben is, de
ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben." (1Kor 12:4-6)

Az egysÃ©g mÃ©rtÃ©ke. A hÃ-võk gondolkodÃ¡sÃ¡ban Ã©s
Ã-tÃ©letÃ©ben is egysÃ©g tapasztalhatÃ³. FigyeljÃ¼k meg a kÃ¶vetkezõ intÃ©seket: â€žA
bÃ©kessÃ©ges tûrÃ©snek Ã©s vigasztalÃ¡snak Istene pedig adja nÃ©ktek, hogy ugyanazon
indulat legyen bennetek egymÃ¡s irÃ¡nt Krisztus JÃ©zus szerint, hogy egy szÃ-vvel,
egy szÃ¡jjal dicsõÃ-tsÃ©tek az Istent Ã©s a mi Urunk, JÃ©zus Krisztusnak AtyjÃ¡t"
(RÃ³m 15:5-6). â€žKÃ©rlek azonban titeket, atyÃ¡mfiai, a mi Urunk, JÃ©zus Krisztus
nevÃ©re, hogy mindnyÃ¡jan egykÃ©ppen szÃ³ljatok, Ã©s ne legyenek kÃ¶ztetek szakadÃ¡sok,
de legyetek teljesen egyek ugyanazon Ã©rtelemben Ã©s ugyanazon vÃ©lemÃ©nyben."
(1Kor 1:10) â€žVigasztalÃ³djatok, egy Ã©rtelemben legyetek, bÃ©kessÃ©gben Ã©ljetek; Ã©s
a szeretetnek Ã©s bÃ©kessÃ©gnek Istene lÃ©szen vÃ©letek." (2Kor 13:11)

Isten egyhÃ¡zÃ¡ban tehÃ¡t egysÃ©gnek
kellene megmutatkoznia, Ãºgy Ã©rzÃ©sben, mint gondolatban, illetve cselekedetben.
Azt jelenti ez, hogy a tagoknak egyformÃ¡n kell Ã©rezni, gondolkodni Ã©s
cselekedni? Vajon a bibliai egysÃ©g egyformasÃ¡got jelent?

EgysÃ©g a
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©gben. A
bibliai egysÃ©g nem jelent egyformasÃ¡got. Az emberi test bibliai hasonlata
mutatja, hogy az egyhÃ¡z egysÃ©ge a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©gben valÃ³sul meg.
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A testnek sok szerve van,
amely mind hozzÃ¡jÃ¡rul a test legkedvezõbb mûkÃ¶dÃ©sÃ©hez. Mindegyik alapvetõen
fontos, mÃ©gis eltÃ©rõ feladatot lÃ¡t el, egyik sem haszontalan.

Ugyanez az elv igaz az
egyhÃ¡zban is. Az Ãšr az ajÃ¡ndÃ©kait adja â€žmindenkinek kÃ¼lÃ¶n, amint akarja" (1Kor
12:11), egÃ©szsÃ©ges vÃ¡ltozatossÃ¡got teremtve, ami a gyÃ¼lekezet javÃ¡ra szolgÃ¡l.
Nem gondolkodik minden tag egyformÃ¡n, Ã©s nem is kÃ©pesek mindannyian ugyanazt a
munkÃ¡t elvÃ©gezni, Ã¡m mindannyian ugyanannak a LÃ©leknek az irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa alatt
dolgoznak; Istentõl kapott kÃ©pessÃ©geikkel Ã©pÃ-tik az egyhÃ¡zat.

Minden ajÃ¡ndÃ©k
hasznosÃ-tÃ¡sÃ¡ra szÃ¼ksÃ©g van ahhoz, hogy az egyhÃ¡z el tudja vÃ©gezni kÃ¼ldetÃ©sÃ©t.
EgyÃ¼ttesen kÃ©peznek teljes kÃ¶rû evangÃ©lizÃ¡ciÃ³s erõt. Az egyhÃ¡z sikere nem attÃ³l
fÃ¼gg, hogy minden tagja egyforma, Ã©s mindenki ugyanazt teszi; hanem attÃ³l, hogy
az Ã¶sszes tag vÃ©gzi Istentõl kapott feladatÃ¡t.

A szõlõtõ Ã©s a
szõlõvesszõk termÃ©szeti kÃ©pe szemlÃ©lteti a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©g egysÃ©gÃ©t. JÃ©zus a
szõlõtõ hasonlatÃ¡val a hÃ-võ vele valÃ³ egysÃ©gÃ©t akarta bemutatni (Jn 15:1-6). Az
Ã¡gak, a hÃ-võk az igazi szõlõtõbõl, KrisztusbÃ³l Ã¡gaznak el. Minden keresztÃ©ny,
mint minden Ã¡g Ã©s levÃ©l, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik a tÃ¶bbitõl, mÃ©gis egysÃ©gben vannak, hiszen
ugyanazt a tÃ¡plÃ¡lÃ©kot kapjÃ¡k ugyanabbÃ³l a forrÃ¡sbÃ³l, a szõlõtõbõl. A
szõlõvesszõk kÃ¼lÃ¶n maradnak, Ã©s nem olvadnak eggyÃ©, mÃ©gis, minden tag
kÃ¶zÃ¶ssÃ©gben van egymÃ¡ssal, ha ugyanabbÃ³l a tõbõl ered. Mind egy forrÃ¡sbÃ³l
kapjÃ¡k a tÃ¡plÃ¡lÃ©kot, ugyanazokat az Ã©letadÃ³ tulajdonsÃ¡gokat szÃ-vjÃ¡k magukba.

A keresztÃ©nyi egysÃ©g tehÃ¡t
azon mÃºlik, hogy a tagok be legyenek oltva Krisztusba. Tõle jÃ¶n az erõ, ami
felÃ©lÃ©nkÃ-ti a keresztÃ©nyi Ã©letet. Tõle szÃ¡rmazik az egyhÃ¡z feladatÃ¡nak
ellÃ¡tÃ¡sÃ¡hoz szÃ¼ksÃ©ges kÃ©pessÃ©g Ã©s erõ. Minden keresztÃ©ny Ã-zlÃ©sÃ©t, szokÃ¡sÃ¡t Ã©s
Ã©letmÃ³djÃ¡t alakÃ-tja, ha hozzÃ¡ kapcsolÃ³dik. Ã•ltala kÃ¶tõdnek a tagok egymÃ¡shoz,
kÃ¶zÃ¶s kÃ¼ldetÃ©sben fognak Ã¶ssze. Ha a tagok benne maradnak, szÃ¡mûzik az Ã¶nzÃ©st,
Ã-gy megszilÃ¡rdul a keresztÃ©nyi egysÃ©g, ami kÃ©pessÃ© teszi õket arra, hogy
vÃ©grehajtsÃ¡k kÃ¼ldetÃ©sÃ¼ket.

KÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ vÃ©rmÃ©rsÃ©kletû
emberekbõl Ã¡ll ugyan az egyhÃ¡z, de mind egy Fõ irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa alatt dolgoznak.
SokfÃ©le ajÃ¡ndÃ©k van, de egy a LÃ©lek. Noha az ajÃ¡ndÃ©kok eltÃ©rnek egymÃ¡stÃ³l, a
cselekedetek Ã¶sszhangot mutatnak. â€žUgyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt
mindenkiben." (1Kor 12:6)

A hit egysÃ©ge. Az ajÃ¡ndÃ©kok kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©ge azonban
nem jelent hitbeli eltÃ©rÃ©st. Az utolsÃ³ idõben Isten egyhÃ¡zÃ¡t olyan emberek
alkotjÃ¡k, akik az Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³ evangÃ©lium talajÃ¡n Ã¡llnak, Ã©letÃ¼kre az jellemzõ,
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hogy megtartjÃ¡k Isten parancsolatait Ã©s JÃ©zus hitÃ©t (Jel 14:12). EgyÃ¼tt
hirdetik a vilÃ¡gnak Isten Ã¼dvÃ¶ssÃ©gre hÃ-vÃ³ Ã¼zenetÃ©t.

Â
Mennyire fontos az egyhÃ¡z egysÃ©ge?

Az egysÃ©g nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen
az egyhÃ¡zban. EnÃ©lkÃ¼l az egyhÃ¡z nem tudja elvÃ©gezni szent kÃ¼ldetÃ©sÃ©t.

Az egysÃ©g teszi az
egyhÃ¡z fÃ¡radozÃ¡sait eredmÃ©nyessÃ©. A megoszlÃ¡stÃ³l Ã©s kÃ¼zdelmektõl zaklatott vilÃ¡gban a
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ egyÃ©nisÃ©gû, vÃ©rmÃ©rsÃ©kletû Ã©s beÃ¡llÃ-tottsÃ¡gÃº gyÃ¼lekezeti tagok
szeretete Ã©s egysÃ©ge minden mÃ¡snÃ¡l nagyobb erõvel tesz bizonysÃ¡got az egyhÃ¡z
Ã¼zenetÃ©rõl. Ez az egysÃ©g megdÃ¶nthetetlen bizonyÃ-tÃ©kot szolgÃ¡ltat arra, hogy
kapcsolatban Ã¡llnak a Mennyel, Ã©s valÃ³ban Krisztus tanÃ-tvÃ¡nyai (Jn 13:35).
Isten IgÃ©jÃ©nek hatalmÃ¡t bizonyÃ-tja.

A magukat keresztÃ©nynek
vallÃ³k kÃ¶zÃ¶tti kÃ¼zdelem a nem hÃ-võkben ellenszenvet vÃ¡lt ki, Ã©s talÃ¡n ez a
legnagyobb akadÃ¡ly, ami meggÃ¡tolja a keresztÃ©ny hit elfogadÃ¡sÃ¡t. A hÃ-võk igazi
egysÃ©ge azonban ellenkezõ irÃ¡nyba hat. Krisztus azt mondta, a vilÃ¡g szÃ¡mÃ¡ra ez
az egyik fõ bizonyÃ-tÃ©ka annak,hogy Õ a MegvÃ¡ltÃ³juk (Jn 17:23).

Az egysÃ©g Isten
orszÃ¡gÃ¡nak valÃ³sÃ¡gÃ¡ra mutat. Az igazÃ¡n egysÃ©ges egyhÃ¡z a FÃ¶ldÃ¶n azt mutatja, hogy tagjai
komolyan kÃ©szÃ¼lnek a mennyei kÃ¶zÃ¶s Ã©letre. A fÃ¶ldi egysÃ©g bizonyÃ-tja Isten Ã¶rÃ¶k
orszÃ¡gÃ¡nak valÃ³sÃ¡gÃ¡t. A SzentÃ-rÃ¡s szavai teljesednek be azok Ã©letÃ©ben, akik Ã-gy
Ã©lnek. â€žMily jÃ³, Ã©s mily gyÃ¶nyÃ¶rûsÃ©ges, amikor egyÃ¼tt lakoznak az atyafiak!"
(Zsolt 133:1)

Az egysÃ©g mutatja
igazÃ¡n az egyhÃ¡z erejÃ©t. Az egysÃ©g erõssÃ© tesz, a megoszlÃ¡s gyengÃ-t. Az egyhÃ¡z akkor
igazÃ¡n virÃ¡gzÃ³ Ã©s erõs, amikor tagjai egyek Krisztussal Ã©s egymÃ¡ssal,
Ã¶sszhangban dolgoznak a vilÃ¡g megmentÃ©sÃ©Ã©rt. Akkor, Ã©s csakis akkor â€žIsten
munkatÃ¡rsai" a szÃ³ legteljesebb Ã©rtelmÃ©ben (1Kor 3:9).

A keresztÃ©nyi egysÃ©g
kihÃ-vÃ¡s az egyre inkÃ¡bb megosztott, a szeretet nÃ©lkÃ¼li Ã¶nzÃ©s Ã¡ltal felszabdalt
vilÃ¡gnak. Az egysÃ©ges egyhÃ¡z jelent megoldÃ¡st a kultÃºrÃ¡k, fajok, nemek Ã©s
nemzetisÃ©gek szerint megosztott tÃ¡rsadalomnak. Az egysÃ©ges egyhÃ¡z ellenÃ¡ll a
sÃ¡tÃ¡ni tÃ¡madÃ¡soknak. A sÃ¶tÃ©tsÃ©g erõi valÃ³ban tehetetlenek az egyhÃ¡zzal szemben,
ha tagjai Ãºgy szeretik egymÃ¡st, amint Krisztus szereti õket.
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Az egysÃ©ges egyhÃ¡z
pozitÃ-v, csodÃ¡latos hatÃ¡sÃ¡t a zenekar elõadÃ¡sÃ¡hoz lehetne hasonlÃ-tani. Mielõtt
fellÃ©p a karmester, a zenÃ©szek hangoljÃ¡k hangszereiket, teljes a hangzavar.
Amikor megjelenik a karmester, elcsendesÃ¼l a zûrzavaros zaj, Ã©s minden szem rÃ¡
figyel. A zenekar minden tagja egyenes tartÃ¡ssal Ã¼l, felkÃ©szÃ¼lt a karmester
irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa alatti elõadÃ¡sra. A vezÃ©nylÃ©st kÃ¶vetve, a zenÃ©szek Ã¶sszhangban
gyÃ¶nyÃ¶rû muzsikÃ¡t szÃ³laltatnak meg.

â€žKrisztus testÃ©nek egysÃ©ge
azt jelenti, hogy Ã©letem hangszerÃ©t az elhÃ-vottak hatalmas zenekarÃ¡val
egyesÃ-tem, Isten - a Karmester - pÃ¡lcÃ¡jÃ¡ra figyelve. Az a kivÃ¡ltsÃ¡gunk, hogy a
karmester intÃ©sÃ©re elõadhatjuk Isten szeretetÃ©nek szimfÃ³niÃ¡jÃ¡t az
emberisÃ©gnek."[1]

Â
Az egysÃ©g megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa

Az IstensÃ©gnek Ã©s a
hÃ-võknek is kÃ¶zre kell mûkÃ¶dni, hogy egysÃ©g legyen az egyhÃ¡zban. Mi az egysÃ©g
forrÃ¡sa, Ã©s el lehet-e Ã©rni? Mi a hÃ-võk szerepe?

Az egysÃ©g forrÃ¡sa. A SzentÃ-rÃ¡sbÃ³l kitûnik, az egysÃ©g
(1) az Atya megtartÃ³ erejÃ©bõl (Jn 17:11), (2) az Atya dicsõsÃ©gÃ©bõl, amit
Krisztus kÃ¶vetõinek adott (Jn 17:22) Ã©s (3) Krisztusnak a hÃ-võben lakozÃ¡sÃ¡bÃ³l
szÃ¡rmazik (Jn 17:23). Krisztus testÃ©ben a SzentlÃ©lek, â€žKrisztus Lelke" az az
Ã¶sszetartÃ³ erõ, amely jelenlÃ©tÃ©vel egysÃ©gbe fog minden rÃ©szt.

A kerÃ©kagy Ã©s a kÃ¼llõk
hasonlatÃ¡val Ã©lve, minÃ©l kÃ¶zelebb Ã©rnek a gyÃ¼lekezeti tagok (a kÃ¼llõk)
Krisztushoz (a kerÃ©kagyhoz), annÃ¡l kÃ¶zelebb lesznek egymÃ¡shoz. â€žAz igazi egysÃ©g
titka mind az egyhÃ¡zban, mind a csalÃ¡dban nem a bÃ¡nÃ¡smÃ³dban, az irÃ¡nyÃ-tÃ¡sban,
Ã©s nem is a nehÃ©zsÃ©gek lekÃ¼zdÃ©sÃ©re tett emberfeletti erõfeszÃ-tÃ©sben rejlik noha ennek nagy rÃ©szÃ©t valÃ³ban meg kell tenni -, hanem a Krisztussal valÃ³
egysÃ©gben."[2]

A SzentlÃ©lek
egyesÃ-tõ szerepe. A SzentlÃ©lek, mint â€žKrisztus Lelke" vagy â€žaz igazsÃ¡g Lelke", egysÃ©gbe
forraszt.

1. Ã–sszpontosÃ-tÃ¡s az
egysÃ©gre.
Amint a SzentlÃ©lek a hÃ-võkbe kÃ¶ltÃ¶zik, elÃ©ri, hogy felÃ¼l tudjanak emelkedni
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azokon az emberi elõÃ-tÃ©leteken, amelyek alapja a mûveltsÃ©gi, faji, nemi, szÃ-nbeli,
nemzetisÃ©gi Ã©s hivatalbeli kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©g (lÃ¡sd Gal 3:26-28). Ezt Ãºgy Ã©ri el,
hogy Ã¡ltala Krisztus kÃ¶ltÃ¶zik az emberek szÃ-vÃ©be. Akikben JÃ©zus Ã©l, azok rÃ¡
Ã¶sszpontosÃ-tjÃ¡k figyelmÃ¼ket, Ã©s nem Ã¶nmagukra. A Krisztussal valÃ³ egysÃ©g hozza
lÃ©tre az egymÃ¡ssal valÃ³ egysÃ©get, ami a LÃ©lek gyÃ¼mÃ¶lcse. A lehetõ legkevÃ©sbÃ©
figyelnek az eltÃ©rÃ©sekre, Ã©s Ã¶sszefognak a missziÃ³munkÃ¡ban, JÃ©zus nevÃ©nek
dicsõsÃ©gÃ©re.

2. A lelki ajÃ¡ndÃ©kok szerepe az
egysÃ©gre jutÃ¡sban. Mennyire tekinthetjÃ¼k elÃ©rhetõ cÃ©lnak az egyhÃ¡z egysÃ©gÃ©t? Amikor
Krisztus elkezdte kÃ¶zbenjÃ¡rÃ³i munkÃ¡jÃ¡t a Mennyben, Atyja oldalÃ¡n, bizonyossÃ¡
tette, hogy nÃ©pÃ©nek egysÃ©gre jutÃ¡sa nem Ã¡ltatÃ¡s. A SzentlÃ©lek Ã¡ltal olyan
ajÃ¡ndÃ©kokat adott, amelyeknek cÃ©lja a hitbeli egysÃ©g lÃ©trehozÃ¡sa a hÃ-võk
kÃ¶zÃ¶tt.

Ezekrõl az ajÃ¡ndÃ©kokrÃ³l
szÃ³lva PÃ¡l elmondta, hogy Krisztus â€žadott nÃ©melyeket apostolokul, nÃ©melyeket
prÃ³fÃ©tÃ¡kul, nÃ©melyeket evangÃ©listÃ¡kul, nÃ©melyeket pedig pÃ¡sztorokul Ã©s
tanÃ-tÃ³kul; a szentek tÃ¶kÃ©letesbÃ-tÃ©se cÃ©ljÃ¡bÃ³l, szolgÃ¡lat munkÃ¡jÃ¡ra, Krisztus
testÃ©nek Ã©pÃ-tÃ©sÃ©re; mÃ-g eljutunk mindnyÃ¡jan az Isten FiÃ¡ban valÃ³ hitnek Ã©s az Õ
megismerÃ©sÃ©nek egysÃ©gÃ©re, Ã©rett fÃ©rfiÃºsÃ¡gra, a Krisztus teljessÃ©gÃ©vel Ã©keskedõ
kornak mÃ©rtÃ©kÃ©re" (Ef 4:11-13).

Isten azt tervezte, hogy
ezekkel az egyÃ©ni ajÃ¡ndÃ©kokkal â€ža lÃ©lek egysÃ©gÃ©t" a hit egysÃ©gÃ©vÃ© fejleszti (Ef
4:3, 13), a hÃ-võk Ã©rettek Ã©s szilÃ¡rdak lesznek Ã¡ltaluk, â€žhogy tÃ¶bbÃ© ne legyÃ¼nk
gyermekek, akiket ide s tova hÃ¡ny a hab, Ã©s hajt a tanÃ-tÃ¡snak akÃ¡rmi szele, az
embereknek Ã¡lnoksÃ¡ga Ã¡ltal, a tÃ©velygÃ©s ravaszsÃ¡gÃ¡hoz valÃ³ csalÃ¡rdsÃ¡g Ã¡ltal"
(Ef 4:14; lÃ¡sd mÃ©g e kÃ¶nyv 16. fejezetÃ©t).

A hÃ-võk a kapott ajÃ¡ndÃ©kok
Ã¡ltal szeretettel mondjÃ¡k az igazsÃ¡got, Ã©s felnõnek Krisztusban, aki az egyhÃ¡z
Feje. Ã•gy alakul ki a szeretet erõteljes egysÃ©ge. Krisztusban - mondja PÃ¡l â€žaz egÃ©sz test, szÃ©p renddel egyberakatvÃ¡n Ã©s egybeszerkesztetvÃ©n az Õ
segedelmÃ©nek minden kapcsÃ¡val, minden egyes tagnak mÃ©rtÃ©ke szerint valÃ³
munkÃ¡ssÃ¡ggal teljesÃ-ti a testnek nevekedÃ©sÃ©t a maga fÃ¶lÃ©pÃ-tÃ©sÃ©re, szeretetben"
(Ef 4:16).

3. Az egysÃ©g alapja.
A SzentlÃ©lek,
mint â€žaz igazsÃ¡gnak Lelke" (Jn 15:26), azon munkÃ¡lkodik, hogy teljesÃ-tse
Krisztus Ã-gÃ©retÃ©t. Feladata a hÃ-võket minden igazsÃ¡gra elvezetni (Jn 16:13).
VilÃ¡gos tehÃ¡t, hogy a Krisztus-kÃ¶zpontÃº igazsÃ¡g az egysÃ©g alapja.

A LÃ©lek kÃ¼ldetÃ©se
elvezetni a hÃ-võket JÃ©zus igazsÃ¡gÃ¡ra. Az ilyen bibliatanulmÃ¡nyozÃ¡s egysÃ©gre
vezet. A tanulÃ¡s azonban mÃ©g nem elegendõ az igazi egysÃ©ghez. Igazi egysÃ©gbe
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csak a jÃ©zusi igazsÃ¡g hite, megÃ©lÃ©se Ã©s hirdetÃ©se forraszt. A kÃ¶zÃ¶ssÃ©g, a lelki
ajÃ¡ndÃ©kok Ã©s a szeretet mind igen fontos, Ã¡m ezek teljessÃ©ge csak azÃ¡ltal
Ã©rkezik el, aki ezt mondta: â€žÃ‰n vagyok az Ãºt, az igazsÃ¡g Ã©s az Ã©let" (Jn 14:6).
Krisztus Ã-gy imÃ¡dkozott: â€žSzenteld meg õket a te igazsÃ¡goddal; a te IgÃ©d
igazsÃ¡g" (Jn 17:17). Az egysÃ©g feltÃ©tele tehÃ¡t, hogy a hÃ-võk Ãºgy fogadjÃ¡k be a
vilÃ¡gossÃ¡got, ahogyan az az IgÃ©bõl ragyog.

Ha a jÃ©zusi igazsÃ¡g
lakozik a szÃ-vben, finomÃ-tja, nemesÃ-ti Ã©s megtisztÃ-tja az Ã©letet, eloszlat
minden elõÃ-tÃ©letet, megszÃ¼ntet minden sÃºrlÃ³dÃ¡st.

Krisztus Ãºj
parancsolata. Isten
az egyhÃ¡zat is, mint az embert, sajÃ¡t kÃ©pÃ©re formÃ¡lta. A SzenthÃ¡romsÃ¡g tagjai
szeretik egymÃ¡st, ezÃ©rt az egyhÃ¡z tagjai is szeretni fogjÃ¡k egymÃ¡st. Krisztus
megparancsolta a hÃ-võknek, azzal mutassÃ¡k be Isten irÃ¡nti szeretetÃ¼ket, hogy
Ãºgy szeretik a tÃ¶bbieket, mint Ã¶nmagukat (Mt 22:39).

JÃ©zus a GolgotÃ¡n a
vÃ©gsõkig gyakorolta a szeretet elvÃ©t. KÃ¶zvetlenÃ¼l a halÃ¡la elõtt ÃºjbÃ³l
megerõsÃ-tette szavÃ¡t, amit korÃ¡bban mondott, akkor, amikor Ãºj parancsolatot
adott tanÃ-tvÃ¡nyainak: â€žEz az Ã©n parancsolatom, hogy szeressÃ©tek egymÃ¡st,
amikÃ©ppen Ã©n szerettelek titeket" (Jn 15:12; vÃ¶. 13:34). Mintha ezt mondta
volna nekik: â€žArra kÃ©rlek benneteket, hogy ne kardoskodjatok a jogaitokÃ©rt; ne
kÃ¶veteljÃ©tek, hogy megkapjÃ¡tok, ami nektek jÃ¡r, ne pereskedjetek, ha nem lesz a
tiÃ©tek, ami megilletne. KÃ©rlek, mezÃ-telenÃ-tsÃ©tek le hÃ¡tatokat a korbÃ¡csÃ¼tÃ©sek
elõtt, fordÃ-tsÃ¡tok oda a mÃ¡sik orcÃ¡tokat is, viseljÃ©tek el, ha hamis vÃ¡dakkal
illetnek, gÃºnyolnak, kinevetnek, Ã¶sszezÃºznak, megtÃ¶rnek titeket, a keresztre
szegeznek, Ã©s eltemetnek, ha ez kell mÃ¡sok szeretetÃ©hez, mert ez jelenti Ãºgy
szeretni a tÃ¶bbieket, ahogy Ã©n szeretlek titeket."

1. A lehetetlen lehetsÃ©gessÃ©ge. Hogyan szerethetnÃ©nk Ãºgy, ahogyan
Krisztus? Lehetetlen! Krisztus lehetetlent kÃ©r tõlÃ¼nk, Ã¡m Õ valÃ³ra tudja
vÃ¡ltani mÃ©g a lehetetlent is. MegÃ-gÃ©rte: â€žÃ‰s Ã©n, ha felemeltetem e FÃ¶ldrõl,
mindeneket magamhoz vonzok" (Jn 12:32). Krisztus testÃ©nek egysÃ©ge hasonlÃ³ a
testet Ã¶ltÃ©shez, a hÃ-võk a testtÃ© lett Ige Ã¡ltal egysÃ©gbe kerÃ¼lnek Istennel.
EzenkÃ-vÃ¼l a hÃ-võk egysÃ©ge kapcsolati is, mert mind a Szõlõtõbõl erednek.
VÃ©gezetÃ¼l az egysÃ©g a keresztben gyÃ¶kerezik; a GolgotÃ¡n bizonyÃ-tott szeretet
virrad fel a hÃ-võkben.

2. EgysÃ©g a
keresztnÃ©l. Az
egyhÃ¡z egysÃ©ge a keresztnÃ©l valÃ³sul meg, mÃ©gpedig csak akkor, ha felismerjÃ¼k,
hogy kÃ©ptelenek vagyunk Ãºgy szeretni, mint JÃ©zus, Ã©s nem is szeretÃ¼nk Ãºgy, mint
Õ; ha elismerjÃ¼k, hogy szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk van Ã¡llandÃ³ jelenlÃ©tÃ©re az Ã©letÃ¼nkben, Ã©s
elhisszÃ¼k, amit mondott: â€žNÃ¡lam nÃ©lkÃ¼l semmit sem cselekedhettek" (Jn 15:5). A
keresztnÃ©l rÃ¡dÃ¶bbenÃ¼nk, hogy nemcsak Ã©rtÃ¼nk halt meg, hanem a FÃ¶ldÃ¶n minden
emberÃ©rt. Ez azt jelenti, hogy szeret minden nemzetet, fajt, minden szÃ-nû Ã©s
rangÃº embert. Mindenkit egyformÃ¡n szeret, bÃ¡rmennyire is kÃ¼lÃ¶nbÃ¶znek egymÃ¡stÃ³l.
EzÃ©rt gyÃ¶kerezik az egysÃ©g Istenben. Az embert a szûk lÃ¡tÃ³kÃ¶rûsÃ©ge hajlamos
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elvÃ¡lasztani a felebarÃ¡tjÃ¡tÃ³l. A kereszt Ã¡ttÃ¶r a vaksÃ¡gunkon, Ã©s Isten
Ã¡rcÃ©dulÃ¡jÃ¡val lÃ¡tja el az embereket, mutatva, egyikÃ¼k sem Ã©rtÃ©ktelen.
Mindegyikre szÃ¼ksÃ©g van. Ha Krisztus szereti õket, nekÃ¼nk is azt kell tennÃ¼nk.

Amikor Krisztus
megjÃ¶vendÃ¶lte, hogy keresztre feszÃ-tÃ©se mindenkit vonzani fog hozzÃ¡, ezen azt
Ã©rtette, hogy a legnagyobb szenvedÃ©st elviselõ lÃ©nynek, azaz Ã¶nmagÃ¡nak mÃ¡gneses
vonzereje egysÃ©get teremt a testÃ©ben, az egyhÃ¡zban. Krisztus Ã¡tkelt a Menny Ã©s
kÃ¶zÃ¶ttÃ¼nk tÃ¡tongÃ³ hatalmas szakadÃ©kon, Ã-gy egÃ©szen jelentÃ©ktelennÃ© vÃ¡lik az a
pÃ¡r lÃ©pÃ©s, amit meg kell tennÃ¼nk az utca, illetve a vÃ¡ros tÃºlsÃ³ oldalÃ¡ra, hogy
elÃ©rjÃ¼nk egy testvÃ©rt.

A Golgota ezt jelenti:
â€žEgymÃ¡s terhÃ©t hordozzÃ¡tok" (Gal 6:2). Az emberisÃ©g minden terhÃ©t magÃ¡ra vette,
ami kioltotta az Ã©letÃ©t, de Ã-gy Ã©letet adhatott nekÃ¼nk, Ã©s szabaddÃ¡ tehetett,
hogy egymÃ¡st segÃ-tsÃ¼k.

Az egysÃ©ghez vezetõ
lÃ©pÃ©sek. Az
egysÃ©g nem jÃ¶n lÃ©tre magÃ¡tÃ³l. A hÃ-võknek lÃ©pÃ©seket kell tenni ennek Ã©rdekÃ©ben.

1. EgysÃ©g a
csalÃ¡dban. Az
egyhÃ¡zi egysÃ©g tekintetÃ©ben a csalÃ¡d ideÃ¡lis kikÃ©pzõhely (lÃ¡sd e kÃ¶nyv 22.
fejezetÃ©t). Ha bÃ¶lcs bÃ¡nÃ¡smÃ³dot, kedvessÃ©get, szelÃ-dsÃ©get, tÃ¼relmet Ã©s
szeretetet tanulunk otthon, ha a csalÃ¡dunkban a kereszt foglalja el a kÃ¶zponti
helyet, akkor kÃ©pesek leszÃ¼nk a gyÃ¼lekezetben megvalÃ³sÃ-tani ezeket az elveket.

2. TÃ¶rekedjÃ¼nk az
egysÃ©gre. Soha
nem jutunk egysÃ©gre, ha nem tÃ¶rekszÃ¼nk lelkiismeretesen annak elÃ©rÃ©sÃ©re, Ã©s
soha nem is Ã¡llÃ-thatjuk Ã¶nelÃ©gÃ¼lten, hogy mÃ¡r elÃ©rtÃ¼k volna. Naponta
imÃ¡dkoznunk kell az egysÃ©gÃ©rt, az egysÃ©g lelkÃ¼letÃ©t gondosan Ã¡polva magunkban.

Fontos, hogy a
kÃ¼lÃ¶nbsÃ©geket ne hangsÃºlyozzuk, inkÃ¡bb csÃ¶kkentsÃ¼k, Ã©s kerÃ¼ljÃ¼k a lÃ©nyegtelen
dolgok feletti vitatkozÃ¡st. Ahelyett, hogy a megoszlÃ¡st keltõ dolgokra
Ã¶sszpontosÃ-tanÃ¡nk, beszÃ©ljÃ¼nk arrÃ³l a sok Ã©rtÃ©kes igazsÃ¡grÃ³l, amiben
egyetÃ©rtÃ¼nk. BeszÃ©ljÃ¼nk az egysÃ©grõl, Ã©s fohÃ¡szkodjunk azÃ©rt, hogy Krisztus
kÃ©rÃ©se valÃ³ra vÃ¡ljon. Ã•gy juthatunk el arra az egysÃ©gre Ã©s Ã¶sszhangra, amit
Isten lÃ¡tni szeretne kÃ¶zÃ¶ttÃ¼nk.

3. MûkÃ¶djÃ¼nk egyÃ¼tt
a kÃ¶zÃ¶s cÃ©l Ã©rdekÃ©ben. Az egyhÃ¡zban addig nem lesz egysÃ©g, amÃ-g minden tagja egy egysÃ©gkÃ©nt
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nem kapcsolÃ³dik be JÃ©zus Krisztus evangÃ©liumÃ¡nak hirdetÃ©sÃ©be. Az Ã¶sszhang
elsajÃ¡tÃ-tÃ¡sÃ¡ra a missziÃ³ ideÃ¡lis kÃ©pzÃ©st jelent. MegtanÃ-tja a hÃ-võket, hogy õk
kÃ¼lÃ¶n-kÃ¼lÃ¶n Isten hatalmas csalÃ¡djÃ¡nak rÃ©szei, Ã©s az egÃ©sz test boldogsÃ¡ga az
egyes hÃ-võk jÃ³lÃ©tÃ©tõl fÃ¼gg.

SzolgÃ¡lata sorÃ¡n Krisztus
Ã¶sszekapcsolta a test Ã©s a lÃ©lek egÃ©szsÃ©gÃ©nek helyreÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t. Amikor
tanÃ-tvÃ¡nyait Ãºtnak indÃ-totta, kihangsÃºlyozta, hogy hasonlÃ³an cselekedjenek,
prÃ©dikÃ¡ljanak Ã©s gyÃ³gyÃ-tsanak (Lk 9:2; 10:9).

Krisztus egyhÃ¡zÃ¡nak tehÃ¡t
egyrÃ©szt folytatnia kell a prÃ©dikÃ¡lÃ¡st - az igeszolgÃ¡latot -, valamint az
egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi missziÃ³munkÃ¡t. Isten mûvÃ©nek egyik Ã¡gÃ¡t sem szabad egymÃ¡stÃ³l
fÃ¼ggetlenÃ¼l vagy kizÃ¡rÃ³lagosan kezelni. Az emberekÃ©rt vÃ©gzett munkÃ¡nkat
jellemezze egyensÃºly, Ã¶sszhangban tÃ¶rtÃ©nõ kÃ¶zÃ¶s munkÃ¡lkodÃ¡s, mint ami Krisztus
korÃ¡ban volt.

Az egyhÃ¡zi munka kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ
rÃ©szeit vÃ©gzõk szorosan mûkÃ¶djenek egyÃ¼tt, ha erõvel akarjÃ¡k hirdetni a
vilÃ¡gnak az evangÃ©lium hÃ-vÃ¡sÃ¡t. Vannak, akik Ãºgy Ã©rzik, hogy az egysÃ©g az
eredmÃ©nyessÃ©g Ã©rdekÃ©ben Ã¶sszevonÃ¡st jelent. A test hasonlata azonban arra utal,
hogy minden szerv fontos, akÃ¡r kicsi, akÃ¡r nagy. VilÃ¡gszÃ©les mûvÃ©vel
kapcsolatban Isten tervÃ©ben az egyÃ¼ttmûkÃ¶dÃ©s, Ã©s nem a vetÃ©lkedÃ©s szerepel. Ã•gy
Krisztus testÃ©nek egysÃ©ge az Ãšr Ã¶nzetlen szeretetÃ©t szemlÃ©lteti, ami olyan
fensÃ©gesen mutatkozott meg a kereszten.

4. Az Ã¡tfogÃ³ tÃ¡vlat
kialakÃ-tÃ¡sa. Az
egyhÃ¡z nem mutat igazi egysÃ©get, ha nem Ã©pÃ-ti tevÃ©kenyen Isten mûvÃ©t a vilÃ¡g
minden rÃ©szÃ©n. Az egyhÃ¡znak minden tõle telhetõt meg kell tennie, hogy
elkerÃ¼lje a nemzetisÃ©gi, mûveltsÃ©gi vagy terÃ¼leti elszigetelõdÃ©si politikÃ¡t. A
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ nemzetisÃ©gû hÃ-võk keveredjenek egymÃ¡ssal, Ã©s dolgozzanak egyÃ¼tt, hogy
egysÃ©gre jussanak Ã-tÃ©letben, szÃ¡ndÃ©kban Ã©s cselekedetben.

Gondot kell fordÃ-tani az
egyhÃ¡zban arra, hogy ne pÃ¡rtoljanak kÃ¼lÃ¶n nemzeti Ã©rdekeket, ami Ã¡rtana az
egysÃ©ges, vilÃ¡gszÃ©les irÃ¡nyvonalnak. Az egyhÃ¡z vezetÃ©se Ãºgy dolgozzon, hogy
megõrizze az egyenlõsÃ©get Ã©s egysÃ©get, Ã¼gyelve, nehogy olyan tervek, illetve
lÃ©tesÃ-tmÃ©nyek fejlesztÃ©sÃ©be kezdjenek egy terÃ¼leten, amelyeket csak a vilÃ¡g mÃ¡s
rÃ©szÃ©n Ã©pÃ¼lõ mû kÃ¡rÃ¡ra lehetne pÃ©nzelni.

5. KerÃ¼ljÃ¼k mindazt,
ami megoszlÃ¡st kelt. MegoszlÃ¡st kelt az egyhÃ¡zban a hÃ-võk Ã¶nzÃ©se, bÃ¼szkesÃ©ge, Ã¶nteltsÃ©ge,
Ã¶nelÃ©gÃ¼ltsÃ©ge, a fennhÃ©jÃ¡zÃ¡s, az elõÃ-tÃ©let, a bÃ-rÃ¡lgatÃ¡s, a megbÃ©lyegzÃ©s Ã©s a
hibÃ¡k keresgÃ©lÃ©se. E magatartÃ¡sformÃ¡k mÃ¶gÃ¶tt gyakran a keresztÃ©ny elsõ
szeretetÃ©nek elvesztÃ©se hÃºzÃ³dik meg. EgymÃ¡s irÃ¡nti szeretetÃ¼nket megÃºjÃ-thatja,
ha ismÃ©t feltekintÃ¼nk a GolgotÃ¡n Isten ajÃ¡ndÃ©kÃ¡ra, Krisztusra (1Jn 4:9-11).
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Isten kegyelme, amit a SzentlÃ©lek kÃ¶zvetÃ-t, el tudja nyomni szÃ-vÃ¼nkben e
dolgokat, amelyekbõl megoszlÃ¡s fakad.

Amikor az egyik
ÃºjszÃ¶vetsÃ©gi gyÃ¼lekezetben szÃ©thÃºzÃ¡s tÃ¡madt, PÃ¡l azt tanÃ¡csolta nekik, hogy
â€žLÃ©lek szerint" jÃ¡rjanak (Gal 5:16). SzÃ¼ntelen imÃ¡ban kÃ©rjÃ¼k a LÃ©lek vezetÃ©sÃ©t,
aki egysÃ©gbe hoz. Ha LÃ©lekben jÃ¡runk, megteremnek bennÃ¼nk a LÃ©lek gyÃ¼mÃ¶lcsei a szeretet, Ã¶rÃ¶m, bÃ©kessÃ©g, bÃ©ketûrÃ©s, szÃ-vessÃ©g, jÃ³sÃ¡g, hûsÃ©g, szelÃ-dsÃ©g,
mÃ©rtÃ©kletessÃ©g -, amelyek jÃ³ ellenszerei a megoszlÃ¡snak (Gal 5:22).

Jakab figyelmeztetett a
megoszlÃ¡s mÃ¡sik forrÃ¡sÃ¡ra is, amikor vagyonuk vagy helyzetÃ¼k alapjÃ¡n dÃ¶ntjÃ¼k
el, hogyan bÃ¡nunk az emberekkel. Erõs kifejezÃ©ssel Ã-tÃ©lte el az ilyen
kivÃ©telezÃ©st. â€žHa szemÃ©lyvÃ¡logatÃ³k vagytok, vÃ©tkeztek, elmarasztaltatva a tÃ¶rvÃ©ny
Ã¡ltal, mint annak megrontÃ³i." (Jak 2:9) Isten nem szemÃ©lyvÃ¡logatÃ³ (ApCsel
10:34), ezÃ©rt nem szabad nagyobb hÃ³dolattal viseltetni egyes gyÃ¼lekezeti tagok
irÃ¡nit tisztsÃ©gÃ¼k, vagyonuk vagy kÃ©pessÃ©geik miatt. TisztelhetjÃ¼k õket, de nem
szabad azt gondolnunk, hogy mennyei AtyÃ¡nk szemÃ©ben Ã©rtÃ©kesebbek volnÃ¡nak Isten
legegyszerûbb gyermekÃ©nÃ©l. Krisztus szavai helyreigazÃ-tjÃ¡k lÃ¡tÃ¡sunkat.
â€žAmennyiben megcselekedtÃ©tek eggyel emez Ã©n legkisebb atyÃ¡mfiai kÃ¶zÃ¼l, Ã©nvelem
cselekedtÃ©tek meg." (Mt 25:40) Krisztus a legkisebb Ã©s a legnagyobb Ã¡ldÃ¡sban
rÃ©szesÃ¼lt tagban is kÃ©pviselteti magÃ¡t. Mind az Õ gyermekei, ezÃ©rt egyformÃ¡n
fontosak a szÃ¡mÃ¡ra.

Urunk, az ember Fia,
testvÃ©re lett Ã•dÃ¡m minden fiÃ¡nak Ã©s leÃ¡nyÃ¡nak, ezÃ©rt arra hÃ-vott el, mint
kÃ¶vetõit, hogy egy Ã©rtelemben Ã©s egy missziÃ³ban nyÃºjtsuk a megvÃ¡ltÃ¡s Ã¼zenetÃ©t
minden nemzetsÃ©gbõl, Ã¡gazatbÃ³l, nyelvbõl Ã©s nÃ©pbõl (Jel 14:6) valÃ³
testvÃ©rÃ¼nknek.
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