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Ki a jobb? /Lukács 22, 24-30/
„Versengés is támadt közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Ő így felelt nekik: A királyok 
uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti 
azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a 
legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál.” (Lukács 22, 24-26)

A tanítványok hatalmi versengésére Jézus azzal válaszol, hogy meghirdeti a jövő 
gyülekezeti kultúráját. Ahol a vezetők a pozícióban nem a hatalom, hanem a szolgálat 

lehetőségét látják. Ahol az emberek előzékeny szeretettel veszik körbe egymást. Ahol 
nincs versengés és méricskélés, mert mindenki egyformán értékes.

1. A versengés elnyomja Jézus hangját  
[Az egység hallhatóvá teszi] 

Márk 8, 31-32: És tanítani kezdte 
őket, hogy az Emberfiának sokat 
kell szenvednie,  és el kell vettetnie 
a vénektől, a főpapoktól és az 
írástudóktól, és meg kell öletnie, de 
harmadnapon fel kell támadnia. Jézus 
nyíltan beszélt erről. Péter ekkor 
félrevonva őt feddeni kezdte.

Márk 10, 32-37:  Ekkor újra maga mellé 
vette a tizenkettőt, és  beszélni kezdett 
nekik arról, ami vele történni fog:   
Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az 
Emberfia átadatik a főpapoknak és 
az írástudóknak, halálra ítélik őt, és 
átadják a pogányoknak, kigúnyolják és 
leköpik, megkorbácsolják és megölik, 
de a harmadik napon feltámad. 
Hozzálépett Jakab és János, 
Zebedeus két fia, és így szóltak 
hozzá: Mester, szeretnénk, ha 
megtennéd nekünk, amit kérünk.   
[…] Add meg nekünk, hogy egyikünk a 
jobb, másikunk a bal kezed felől üljön 
majd a te dicsőségedben.
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2. A versengés a bizonytalan énképből fakad 

[Isten megingathatatlan stabilitást kínál]

 

Lukács 22, 21-24:   De íme, annak a 
keze, aki elárul engem, az enyémmel 
együtt van az asztalon. Mert az 
Emberfia elmegy ugyan, amint 
elrendeltetett, de jaj annak az 
embernek, aki elárulja őt. Azok pedig 
kérdezgetni kezdték egymástól, 
hogy ki lehet az közülük, aki 
ezt meg fogja tenni.  Versengés is 
támadt közöttük, hogy melyikük a 
legnagyobb.

Lukács 22, 28-30:   Ti vagytok 
azok, akik megmaradtatok velem 
kísértéseimben, és én örökségül 
adom nektek az országot, ahogyan 
az én Atyám is nekem adta azt; 
hogy egyetek és igyatok az én 
asztalomnál az én országomban, 
és trónszékekbe ülve ítéljétek Izráel 
tizenkét törzsét.

2Korinthus 5, 16-17:   Úgyhogy 
mi mostantól fogva senkit nem 
ismerünk test szerint: ha ismertük 
is Krisztust test szerint, most már őt 
sem így ismerjük. Ezért ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés az: a 
régi elmúlt, és íme: új jött létre.

Róma 15, 1: Mi erősek  pedig 
tartozunk azzal, hogy az erőtlenek 
gyengeségeit hordozzuk, és ne a 
magunk kedvére éljünk.

„hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, 
és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, 

hogy te küldtél el engem.” (János 17, 21)

Tedd hallhatóvá Jézust a gyülekezetben! 
Tedd láthatóvá Jézust a gyülekezet által!


