
Vegyük át mégegyszer!

Filippi 2, 3-4: Semmit ne tegyetek önzés-
ből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal 
különbnek tartsátok egymást magatoknál; 
és senki se a maga hasznát nézze, hanem 
mindenki a másokét is.

János 14, 12: Bizony, bizony, mondom nek-
tek: aki hisz énbennem, azokat a cselekede-
teket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, 
sőt ezeknél nagyobbakat is tesz.

János 21, 22-23: Én azt a dicsőséget, amelyet 
nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legye-
nek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük 
és te énbennem, hogy teljesen eggyé legye-
nek, hogy felismerje a világ, hogy te küld-
tél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan 
engem szerettél.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Egység /Filippi 2, 1-4/
„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség 
a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt 
akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.” (Filippi 2, 1-2)

 

Filippi 2, 1-2: Ha tehát van vigasztalás Krisz-
tusban, ha van szeretetből fakadó figyelmez-
tetés, ha van közösség a Lélekben, ha van ir-
galom és könyörület, akkor tegyétek teljessé 
örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: 
ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet 
akarva ugyanarra törekedjetek..

Róma 12, 4-5: Mert ahogyan egy testnek sok 
tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz 
a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisz-
tusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.

#NYOLCADIK RÉSZ - 2021. 10. 24

 
1. Az egység ereje nem az emberek egyformaságában rejlik, 

hanem a sokféle ember közös akaratában

 
Vegyük át mégegyszer, hogy stabilak legyünk egy változó világban!
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1. Mit gondolsz a gyülekezetünk egységéről? Hol látod magadat ebben?

2. Hogy tekintesz a saját gyengeségeidre? Mint ami szégyellni való, vagy mint ami lehetőséget 
teremt, hogy a gyülekezet más tagjaival erősítsétek egymást?

3. Tisztában vagy a lelki ajándékaiddal? Használod őket a közös célunk elérésére?

4. Inkább könnyebb számodra, vagy inkább nehezedre esik a saját céljaidat alárendelni a 
gyülekezetünk közös céljának?

Kérdések a hétköznapokhoz 

 
2. Ha egységben vagyunk, a képességeink nem összeadódnak, 

hanem megsokszorozódnak

A stabilitáshoz és a növekedéshez elengedhetetlen. Olyan természetfeletti tulajdonság, 
amely megkívánja, hogy egymást különbnek tartsuk önmagunknál, 

a közös célt pedig előrébbvalónak tartsuk a sajátunknál.  
Ez az egység.


