
Igaz, vagy hamis egység – Abonyi Sándor 

 

A legtöbb ember vágyik arra, hogy egységben, egy véleményen legyen azokkal, akikkel 
szorosabb közösségben van. A vélemények őszinte kimondása azonban konfrontációval 
jár és feszültséget okozhat, amit a legtöbb ember szeret elkerülni. Ezért sokan nem 
szívesen hangoztatják a véleményüket, ha érzik, hogy az konfrontációt okoz.  

A véleményünk őszinte kimondása azonban egy fontos isteni elvárás és tulajdonság, 
amiről nem szabad lemondanunk, mert akkor egy hamis képet mutatunk magunkról és 
másokat pedig becsapunk, és így a hamis egység látszatát keltjük.  

Az igei minta az, ha őszintén kimondjuk a véleményünket, akkor is, ha valakivel nem 
értünk egyet, vállalva ezzel a konfrontációt. Fontos azonban, hogy megadjuk egymásnak 
a kölcsönös tiszteletet és szeretetben igyekezzünk keresni az egy véleményre jutás útját 
a Fil. 3:15-16 szerint. Ha láthatóan nem sikerül egy értelemre jutni, akkor abba kell 
hagyni egymás győzködését, mert annak csak a személyes kapcsolat látja a kárát. A 
vitában külön kell tudnunk választani a személyt a véleményétől, mert különben 
személyeskedéssé fajul, ami a másik személy sértegetését eredményezi, amit 
mindenképpen el kell kerülni. 

Isten akarata az, hogy a hívők egységben, egy véleményen legyenek!  

„Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való 
közösségre. Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy 
mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek 
teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.”  (1 Kor 1:9-10)   

Isten igazságában, az Ő szelleme által tökéletes egység van, ezért kell a Fil. 3:15-16 
szerint az egység keresését az Úrra és az Ő szellemének kijelentésére bízni. Ne 
feledkezzünk meg arról, hogy egy hazug szellem által a hazugság atyja is képes egy 
hazug egységet létrehozni! Ez azt jelenti, hogy az egy közösségben lévő emberek 
tökéletes vélemény egyezősége egyáltalán nem bizonyíték arra, hogy ők az 
igazságban járnak! Isten csak az igazságban való egységet tudja megáldani, a hamis, 
hazugságban való egységet nem. 

Az Isten szerint való egység fontossága és áldása jól érzékelhető abból, hogy az Atya 
jobbján ülő Jézus, mint Főpap 2000 év óta imádkozik a hívők egységéért: 

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit 
elküldtél, a Jézus Krisztust. … Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik 
adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, 
hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, 
akiket nékem adtál, mert a tiéid. … De nemcsak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, 
akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem; Hogy mindnyájan egyek legyenek; mint 
te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy 
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (János 17:3; 8-9; 20-21)   
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A Szent Szellem az igazság szelleme. Igazságban lenni azt jelenti, hogy Jézusban lenni 
a Szent Szellem által. Tehát az Istentől való egység alapja a Szent Szellem általi, 
szellemi egység, ami a forrása az Isten megismerése egységének és a vélemények 
egységének. Ami nem ezen az alapon jön létre az egy hamis egység! 

A hamis egység ezek szerint lehet: 

- gonosz szellemtől származó egység, 
- lelki egység, aminek az emberi lélek az alapja (ilyen lehet egy vallásos közösség 

a közösen elfogadott normák alapján, de akár egy horgász egylet is), 
- testi (szervezeti) egység, mint pl. a különböző felekezetek közötti ökumenikus 

mozgalom, ami nem a Szent Szellem egységén, és nem véleményegységen 
alapul. 

Vigyázzunk, mert a sokaság megtéveszt! Ne gondoljuk, hogy a sokaság egysége azonos 
az igazságban való járással, sőt Isten Igéje szerint pontosan a fordítottja az igaz. Igaz ez 
akkor is, ha olyan hívőkről van szó, akik Jézus nevét hívják segítségül. Sok hívő nem 
akarja ezt az igazságot tudomásul venni, mert megtéveszti őket a sokaság egysége, ezért 
sokan abba a hibába esnek, hogy egy gyülekezethez, felekezethez való tartozás az 
üdvözít. Az Igéből azonban tudjuk, hogy ez hazugság: nem a gyülekezet, hanem 
egyedül Jézus az üdvözítő. A Jézus nevére való hivatkozás önmagában kevés, úgy is 
kell járni, ahogyan Ő járt: 

„Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs 
meg abban az igazság.  Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé 
lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; Aki azt mondja, hogy 
ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.”   (1 János 2:4-6)  

Ez az alapvető különbség a széles úton járó hívők sokaságának szervezeti egysége és 
keskeny úton járó kevés hívő Jézusban való szellemi egysége között (Máté 7:13-27). 

A gonosz szellem legjellemzőbb munkálkodása a megtévesztés, amivel egy hamis 
egységet hoz létre. Nagyon tanulságos példát olvashatunk erről az 1 Kir. 22:1-54-ben. 

A történet arról szól, hogy a bálványimádásba esett Izrael királya, Akháb egy hamis 
szervezeti egységre lépett Júdea királyával az Izraelt megtámadó szír sereg ellen.  A 
csata előtt hallani akarják Isten hangját, ezért előhívják a prófétákat, hogy prófétálják 
meg a csata kimenetelét. A szorongattatott helyzetben lévő bálványimádó Akháb 
természetesen győzni szeretne. A próféták Sedékiás vezetésével ezért mind győzelmet 
prófétálnak, egyetlen ember van csak, Mikeás, aki Isten akaratát prófétálja. 
Nevezetesen, hogy a harcban vereséget fognak szenvedni, és maga Akháb is meg fog 
halni. Hiába próbálta Akháb megtéveszteni az ellenséget, ruhát cserélve Jeroboámmal, 
Júda királyával, Isten akaratát így sem tudta elkerülni; Istent nem lehet becsapni.  

Mit tanulhatunk ebből a történetből? 

- Isten igazságát nem a sok próféta jelentette ki, akik emberek vágyait, 
győzelmet prófétáltak, ők hamis próféták voltak, 
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- csak egyetlen igaz próféta volt, aki az igazságot, a vereséget prófétálta meg, 
- Isten tiszteletben tartotta az emberek akaratát és megengedte, hogy a sok hamis 

próféta hazugságot prófétáljon, beteljesítve ezzel Akhábon az ítéletet is: 

„És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és elvesszen 
Rámoth Gileádnál? …. Akkor előjőve egy lélek, aki az Úr elébe áll, és monda: 
Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda néki: Miképpen? És felele: 
Kimegyek és hazug lélek leszek minden ő prófétáinak szájában. Akkor monda 
az Úr: Csald meg és győzd meg; menj ki, és cselekedjél úgy. Ímé az Úr a 
hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába; és az Úr 
szólott veszedelmes dolgot ellened.”    (1 Kir. 22:20-23). 

Nem ugyanez a helyzet ma is a hívők között, amikor sokan szeretnek győzelmekről 
szóló próféciákat hallani, holott folyamatosan Isten Igéje ellen cselekednek?  

Nem kell csodálkozni, ha Isten maga fogja ma is a hazugság lelkét adni sok hamis 
próféta szájába, hogy az emberek vágyait prófétálják, hogy így bocsássa rájuk Isten a 
tévelygés szellemét, ami Isten ítélete azokon, akik nem fogadták be az igazság szeretetét. 
Erről beszél a 2 Thessz. 2:8-12, ami egy eléggé félelmetes Ige: 

„És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának 
leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; Akinek eljövetele a Sátán 
ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a 
gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem 
fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten 
a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, 
akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.”   

Miért félelmetes ez az Ige? Azért, mert ebben az esetben már nincs lehetősége a 
hívőknek a gonosz támadásával szembeszállni a Szent Szellem erejével, mert a 
folyamatos engedetlenségük miatt „Isten maga bocsátotta rájuk a tévelygés szellemét;” 
- Isten átengedi a hívőt a Sátánnak, hogy tévelygésbe vigye őt. Ez egy teljesen 
reménytelen helyzet a hívőre nézve, amiből gyakorlatilag nincs menekvés: ez egy olyan 
egyirányú utca, amiből nem lehet visszafordulni, ezért mindenképpen el kell kerülni, 
hogy valaki "bemenjen" abba. 

Ha a hívők nem szeretik az igazságot és inkább a hazugságot szeretik, akkor Isten 
kiszolgáltatja őket a Sátánnak, hogy megtévessze őket. Ezért ilyenkor már az ima nem 
segít, mert akkor Isten akarata ellen imádkoznánk. 

Ha a hívők letérnek az igazság útjáról, akkor a megtévesztettség olyan mélységébe 
juthatnak, ami már maga a tévelygés, ahol a korábban megszerzett üdvösségüket is 
elveszítik. Ezért fontos, hogy a hívők teljes őszinteséggel mondják el mindig a 
véleményüket, akár egyezik az a sokaság véleményével, akár nem. Szükség van a 
napjaink „Mikeásaira”, akik kijelentik Isten akaratát akkor is, ha azt senki nem veszi 
tudomásul, mert Isten „nem tud cselekedni addig, míg ki nem jelenti az akaratát a 
prófétái által.” Lehet, hogy látható szinten Mikeás egyedül volt és sokan voltak ellene, 
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de Isten a Mikeás oldalán állt és az ő akaratuk teljesedett be, hiába prófétáltak sokan 
ellene. 

A vélemények őszinte kimondására mindig szükség van az egység formálása érdekében 
akkor is, ha az a szakadást teszi nyilvánvalóvá, mert Isten nem támogatja a szervezeti 
látszategységet, mint ahogyan azt láttuk Izrael és Júda szövetsége esetében. Ezért sose 
lépjünk szövetségre azokkal, akik nem járnak az igazságban. Ha mi magunk meg is 
menekülhetünk az ilyen helyzetből, mint Josafát, de a látszategység mindig bukásra van 
ítélve. 

A keresztyén közösségek tagjai felelősséget hordoznak egymásért és ezért különösen 
fontos, hogy éberen figyeljenek egymásra és már az első, apró gyanús jelnél, mielőtt 
valaki megtévesztésbe esne, figyelmeztessék egymást szeretetben. Ekkor még van esély 
hallgatni az intő szóra és visszatérni az isteni igazság útjára. Ehhez egymás tiszteletére 
és kellő alázatosságra, egymás véleményének elfogadására van szükség. Az önigazult 
emberekkel való vitatkozást mindenképpen kerülni kell. Az Úr őrizzen meg minket 
mindenféle tévelygéstől! Ezért ragaszkodjunk az igazsághoz és maradjunk nyitottak 
mások óva intő szavára, amikor még van remény. 

Nagyon veszélyes időben élünk, mert a Sátán a legkülönbözőbb dolgokkal akarja 
elhitetni a hívőket, és nem szabad elfelejtenünk, hogy a világosság angyalaként jön, 
sokszor nagyon ravasz, kifinomult módon. Nem véletlen, hogy igeismerő hívők is 
áldozatul esnek a hitetésének, ha nem elég éberek. Ezért figyelmeztet Jézus 
folyamatosan az utolsó idők legnagyobb veszélyére, a megtévesztésre, és figyelmeztet 
arra is, hogy legyünk nagyon éberek. 

Ha szeretjük az Urat és az Ő Igéjét, ami az Igazság, figyelünk folyamatosan a Szent 
Szellem vezetésére és engedelmeskedünk neki, akkor nem kell félnünk, mert Ő szeretni 
fog minket, kijelenti az akaratát, és a Szent Szellem létrehozza a kívánatos szellemi 
egységet, bárhol is éljünk a világon. 

„Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, 
és én ti bennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret 
engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és 
kijelentem magamat annak.” (János 14:20-21)  

Ha ezt az utat követjük, az Úr létre fogja hozni a vélemények egységét és beteljesedik 
az Ige, hogy „mindnyájan egyképpen szóljanak és ugyanazon véleményen legyenek,” 
hogy semmiféle véleménykülönbség („szakadás”) ne legyen közöttük (1 Kor. 1:10).  

Ámen. 

- § - 

 

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a 
honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com 


