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Keresztyén egység, kontra hamis ökumenikus egység  

Napjainkban sokat hallunk a keresztyén egységről. Néhány ezek közül jó, de a legtöbb rossz. 
Az igazi keresztyén egység olyasmi, amire a keresztyéneknek törekednie kell; mivel a 
keresztyének ugyanannak a testnek a részei, aminek Jézus Krisztus a feje (1 Korinthus 12:12; 
Efézus 5:23). Isten nem akar megosztottságot a testben (1 Korinthus 12:25). Az igazi 
keresztyének mind ugyanabban a csapatban vannak, közös céllal. Az igazi keresztyén 
egységre van utalás az Efézus 4:3,13 versekben is. 

„Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.” (Efézus 4:3) 

„Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, 

némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat 

munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való 

hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő 

kornak mértékére:” (Efézus 4:11-13) 

Továbbá, az Úr imádkozott egységért azok között, akik az Ő igazi követői: 

„De nemcsak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én 
bennem; hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy 
ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a 
dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy 
vagyunk: Én ő bennük, és te én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje 
a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.”   (János 17:20-23) 

A hamis keresztyén egység 

Kétség nélkül, az egység fontos az Úrnak, de csak a valódi keresztyének közötti egység! 
Egyesíteni a keresztyéneket vallásos emberekkel, akik nem keresztyének, végeredményben 
zavart, szellemi kárt és hitehagyást fog okozni. Tehát, a fő kérdés itt az, hogy ki az igazi 
keresztyén, akivel egységben lehetünk? Ahhoz, hogy válaszolni lehessen erre, az egyes 
emberek életét és teológiáját is figyelembe kell vennünk. Az igazi keresztyének 
megtapasztalták a krisztusi természetet és megszentelt életet élnek, ahogy Jézust követik: 

„Fiacskáim! Senki el ne hitessen benneteket: aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként Ő is 
igaz: Aki a bűnt cselekszi az ördögből van....” (1 János 3:7-8) 
 
„Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki igazságot nem 

cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát.” (1 János 
3:10) 
 
„Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:” (János 10:27) 
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Hamis egység – ökumenikus egység 

Teljesen bizonyos, hogy van egy hamis egység is, amelyet az ördög kínál és támogat! A hamis 

változat összevegyítene mindenkit, aki csak azt mondja, hogy hisz Jézusban, egy 

világvallásba a tolerancia zászlaja alatt. Úgy tűnik, azt gondolják, hogy olyan dolgok alapján 

kellene egységben lennünk, mint a „Miatyánk ima”. Továbbá azt hiszik, hogy a teológia tanok 

nem fontosak. Nem veszik észre, hogy az az állítás, hogy „a tanok nem fontosak”, önmagában 

egy tan! Tehát, ezek a hamis egységet építő emberek mégiscsak hiszik, hogy a tan fontos! 

Valójában úgy tűnik, hogy ez a teljesen bibliaellenes tan a mércéjük arra, hogy elítéljenek és 

kárhoztassanak mindenkit, aki másképp gondolkozik; szeretetlennek és megosztónak 

bélyegzik őket! A valódi igazság az, hogy a tan fontos. Pál apostol, aki hangsúlyozta az 

egységet, ugyanakkor ezt is parancsolta Titusznak: 

„Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek.” (Titusz 2:1) 

Valójában ahhoz, hogy gyülekezeti vén lehessen az ember, az illetőnek nemcsak az 

egészséges tudományhoz kell ragaszkodnia, hanem képesnek kell lennie arra is, hogy 

megcáfolja azokat, akik azzal ellenkező dolgokat tanítanak: 

„Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges 

tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.” (Titusz 1:9)   

Egyrészt keresztyén elkülönülés, másrészt keresztyén egység 

Pál tanított az elkülönülésről, az elszakadásról, de úgy tűnik ezeket a tanításokat kevesen 
ismerik napjainkban, különösen azok, akik egy ökumenikus egységet erőltetnek! Pál azt 
tanította, hogy tartsuk magunkat távol olyan emberektől, akik megosztást okoznak és olyan 
szellemi akadályt helyeznek az utunkra, amely ellenkezik az apostolok tanításaival: 

„Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat 

okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg 
hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.” (Róma 16:17-18) 
 
Nézzük meg, mit tanított a szakadásról: 
 
„Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és 
hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége 
Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten 
templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten 
mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. 
Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne 
illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és 
leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2 Korinthus 6:14-18) 
 
János apostol, aki kiemelte a keresztyén szeretet fontosságát, nagy becsben tartotta az igaz 
tant és tanítást. Kérlek, vedd észre a szellemi kárt, amit okozhatnak: 
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„Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, 
és azt ne köszöntsétek; mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.” (2 János 
10-11)  
 
A tanok, az igaz tanítás az egyik oka, amiért a Biblia adatott (2 Timótheus 3:16). Továbbá, a 
szerető Úr Jézus is kiemelte az igaz tanítás fontosságát és figyelmeztetett a hamis tanításokra: 
 
„Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduceusok 
kovászától….. Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a 
farizeusok és sadduceusok kovászától? Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a 
kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduceusok tudományától őrizkedjenek. 
(Máté 16:6; 11-12) 

Ez nem keresztyén egység  

Miközben igaz az, hogy Jézus együtt evett és ivott a bűnösökkel annak érdekében, hogy 
evangelizálja őket, Jézus soha nem osztotta meg a pulpitust hamis tanítókkal és nem 
csatlakozott olyan szervezethez, amelyben vannak ilyenek. Az apostolok sem tettek ilyet. Ha 
az Úr Jézus vagy az ő apostolai ilyet tettek volna, akkor a keresztyének félreértették volna a 
hamis dolgok „tolerálását”. Ily módon megerősítette volna a hamis tanítók hitelességét az 
által, hogy nem leplezi le őket. 

Krisztus volt a szeretet megtestesülése és most is az, ugyanakkor ő a legfőbb példája az 

igazsághoz való kompromisszummentes ragaszkodásnak! Senki sem vádolta úgy a 

farizeusokat, mint a szerető Úr Jézus (Máté 23:1-33), aki akarta az egységet az igazi követői 

között és imádkozott is azért. Pálnak és Barnabásnak is éles harca és vitája volt olyan 

emberekkel, akik az üdvösség kapcsán hamis dolgokat tanítottak (Ap.csel. 15:1-2). Ez a vita 

a Jeruzsálemi zsinathoz vezetett, aminek jó eredménye lett. Egy betekintést ad erről a 

konfliktusról a következő ige:   

„Kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága 

megmaradjon számotokra.”   (Gal. 2:5) 

Az ő példáik mutatják, hogy az üdvösséggel kapcsolatos igazság előrébb való, mint az egység 

más vallásos emberekkel! Ezért egységet munkálni az igazság rovására, nem Istentől való. Az 

nem keresztyén egység, hanem az ördög hamis egysége. Pál kockára tette a Péterrel való 

keresztyén egységét is, hogy megvédje az igazságot, amikor Péter hamisságban volt! Lásd 

Gal. 2:11-21. Van egy további probléma is napjaink hamis egységével. Miért van a 

Szentháromság tana sokkal magasabbra emelve, mint az üdvterv? A 2 Korinthus 11:4-ben azt 

látjuk, hogy éppen olyan veszélyes más evangéliumot hirdetni, mint más Jézust! (Az 

evangélium az üdvterv, 1 Korinthus 4:15; 15:1-2; Róma 1:16-17.)  Miként lehet tehát, hogy 

jól ismert prédikátorok megosztják a pulpitust katolikus papokkal, mormonokkal vagy 

másokkal, akik olyan vallásos rendszert képviselnek, amely veszélyesen hamis üdvtervet 

tanít, tömegeket vezetve a pokolba? A mai kor keresztyén vezetői miért nem követik Jézus 

példáját? Vajon nem látják a szellemi ártalmát annak, ami történik? Az ilyen hamis egység, 

ami az ökumenikus mozgalomban, a karizmatikus konferenciákon, az ’ígéretmegtartó’ 
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(promise keeper) mozgalomban és más hasonló összejöveteleken van, bizonyosan nem az a 

fajta egység, ami az Igazság Szellemétől ered, aki Szent Szellemként is ismert (János 14:17; 

15:26), aki a Szentírás íróit ihlette! 

A hamis egység egy keveredéshez vezet a tisztátalan és hamis dolgokkal, ezért el kell kerülni! 

Ha nem, a szellemi kár biztosan megtörténik. Ezért van az, hogy sokakat rászednek a 

katolicizmushoz való visszatérésre és ez által a csecsemő keresztségre, a katolicizmus 

Máriájának elfogadására, aki a pápák szerint szükséges az üdvösséghez, stb.  A Szent Szellem 

és Pál magasra emelték az üdvtervet az által, hogy egy erős átkot mondtak ki arra, aki hamis 

evangéliumot hirdet. Miért van felmagasztalva az igaz evangélium erre a szintre? Azért, mert 

ez az egyetlen üzenet, amely igaz üdvösségre vezet: 

„De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit 
néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondtuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek 
hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-e, 
avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekszem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek 
igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.” (Gal. 1:8-10) 
 
A fent idézett igerész szerint Pál egy kompromisszummentes teológiai állásfoglalást tesz 
azért, hogy Istennek igyekezzen tetszeni! Isten szolgája e mai korban, ha te Pálhoz hasonló 
igei állásfoglalást teszel, a tájékozatlan emberek tévesen valószínűleg szeretetlennek és 
megosztónak fognak nevezni téged. Emlékezz rá, hogy Pál istenfélő volt és úgy beszélt, mint 
egy olyan ember, akit Isten megerősített és megbízott az evangélium hirdetésével. Ő nem 
akart embereknek tetszeni, hanem egyedül Istennek: 
 
„Hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, 
akképpen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tetszünk hanem az Istennek, aki megvizsgálja 
a mi szívünket.” (1 Thessz. 2:4) 
 
Remélhetőleg, Isten gyermekei törekedni fognak az igazi keresztyén egységre és kerülni 
fogják a hamis egységet, mint a pestist!  
 

-§- 

 
Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének 
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