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Istentisztelet címe: „A kapcsolatok” 

 
 „Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a 
Krisztusért. 8Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus 
Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őér-
te kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, 
hogy Krisztust megnyerjem.” Fil 3,7-8 
 
 
Szeretett Gyülekezet! 
 

Mai istentiszteletünkön a kapcsolatokról lesz szó. Na-

gyon jellemző korunkra, hogy egyre inkább beszűkül a kap-

csolati világunk a virtuális világra. A „virtuális” latin eredetű 

szó (2. dia), annyit jelent: „látszólagos, elképzelt, nem valódi”. 

Az ember képzelete egyre nagyobb méreteket ölt, túlszárnyal 

mindent, a képzelet határtalan útjára lépett a technika fejlődé-

sével. Ma már az ember a virtuális világban mindent megtehet 

anélkül, hogy kimozdulna a szobából (3. dia), túrázhat a szá-

mára elképzelt ország nemzeti parkjában, bármilyen sportot 

űzhet, a legmodernebb fegyverekkel, a legkülönlegesebb hábo-

rúkban harcolhat és a legkiteljesedettebb kapcsolatokat alakít-

hatja ki. A virtuális világban minden képzeletet felülmúlhat az 

ember. A legjobb sportolóvá, a legnagyobb harcossá (hiszen 

több és több élete van) válhat az ember, a legideálisabb kap-

csolatot alakíthatja ki úgy, hogy az mind nem a valóság. Lát-

szat harc, látszat sport, látszat baráti kapcsolatok, látszat szere-

lem. Mind-mind egy látszat, s ebben a virtuális világban lesz 

az ember a legmagányosabb, mert lesz egy saját világa, de 

életképtelen lesz az élet minden területén. (4. dia) Manapság a 

legtöbb kapcsolat, szerelem a virtuális világban szövődik, 

chat-telnek, messengereznek, smseznek, fészbukoznak, 

lájkolnak, anélkül, hogy hallanák egymást, vagy látnák egy-

mást, vagy akár megérintenék akár egymást.  Ebben a virtuális 

világban lesz a legtökéletesebbnek látszó kapcsolat, a legtöké-

letesebbnek látszó szerelem, majd abból aztán valóságosan a 

legpokolibb házasság (5. dia) lesz, mert óriási szakadék tátong 

a látszat és a valóság, a valódi és a nem valódi között. Egy 
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olyan látszatot keltenek másokban, amelyek hamisak, és olyan 

ábrándot kergetnek, amely nem valódi. Olyan „barátságok” 

szövődnek, (6. dia) amelyre nem lehet építeni, mert a lájk, a 

megosztás még nem jelenti, hogy mélyülne egy-egy barátság, 

egy-egy kapcsolat. Ezekre a kapcsolatokra a felszínesség, a 

felületesség a jellemző és sosem fog mélyülni.  

Aztán ebből fakadóan egyre több (7. dia) a virtuális, az-

az a látszat keresztyén. Nincs tartalom mögötte, hanem a maga 

számára elképzel egy keresztyén világot. Van egy elképzelése 

a Jézus-követésről, szinten tart egy látszatot, a Jézussal való 

kapcsolat csupán formális. 

A látszat keresztyén megosztja (8. dia) Jézus halálát, 

lájkolja Jézus feltámadását, hogy mekkora jó hír, de személye-

sen neki nem jelent semmit. Egy látszatot tart fenn, hogy van 

kapcsolata Jézussal, „ismerősök”, de ennél mélyebbre nem jut. 

Sokan azt gondolják, hogy a Jézussal való kapcsolat is lehet 

olyan felületes, felszínes, hogy Jézus megelégszik ezzel. Elég, 

ha lájkolod, ha megosztod, ha egy látszatot keltesz, s ebben 

merül ki minden. (9. dia) Jézus azonban nem virtuális, azaz 

nem látszat, hanem elkötelezett keresztyéneket szeretne. Jézus 

többet akar, nagyobb igénnyel lép fel. Ő nem elégszik meg 

azzal, hogy mutass valamit Jézus, vagy a világ felé. Azt olvas-

suk a Bibliában: „18Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, 

és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. 19Isten 

előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és 

megtört szívet nem veted meg, Istenem! ” Zsolt 51,18-19 

 

(10. dia) 

Valóságos kapcsolat Jézussal:   
- Vele él    
- Vele beszél  
- Tőle kérdez  
- Tőle kér      
- Szavára figyel és hallgat     
- Engedelmességben jár      
Ő pedig annyit kér: 
"töredelmes szívvel járulj elé!" Zsolt 51,19   
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Látszat kapcsolat Jézussal: 
- nem Vele él, hanem mellette 
- nem Vele beszél, hanem Neki (Figyelj, ha hozzád beszélek!) 
- nem kérdez Tőle, hanem számon kéri (Miért nem adtál…?) 
- nem kér Tőle, hanem követel (Add meg ezt és ezt…!) 
- nem Rá figyel, hanem csak magára, nem Szavára hallgat, ha        
  nem  vágyaira  
- ha akar engedelmeskedik, ha akar, nem 
 
„Nem hallgatunk rád abban, amit az ÚR nevében hirdettél 
nekünk, hanem mindazt megtesszük, mit kimondtunk.” Jer 
44,16 
„12De ők ezt mondták: Ne fáradj! Mert mi csak a magunk 
feje után megyünk, és megátalkodott, gonosz szívünk sze-
rint élünk!” Jer 18,11-12 
 
 
Pál apostol olyan szépen fejezi ki a Jézussal való kapcsolatát:  

„az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért.” Pál rá-

döbbent arra, hogy Jézusnak nincsen párja, Őhozzá nincsen 

hasonló, semmi sem ér fel Ővele. Jézus az, Akire lehet építeni, 

akivel jó egészen szoros és mély kapcsolatot kiépíteni. A Jé-

zussal való felszínes kapcsolat csalódást fog okozni, de a Vele 

való mély, szoros kapcsolat áldássá növekszik! Jézus olyan 

nagy áldozatot hozott érted, hogy érte megéri áldozatot hozni 

és (11. dia) „kárnak, szemétnek ítélni mindent…” „Ellenben 

azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztu-

sért. 8Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az 

én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba 

veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisz-

tust megnyerjem.” (7-8. v). 

Pál apostol, amikor találkozik Jézussal ott a damaszkuszi úton, 

olyan még hatással lesz rá Jézus, amely alapjaiban megváltoz-

tatja az életét. (12. dia) Addig volt egy látszat kapcsolata Is-

tennel: „4Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha 

másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még 

inkább: 5nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, 

Benjámin törzséből származom, héber a héberek közül, 

törvény szempontjából farizeus, 6buzgóság szempontjából 

az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szem-

pontjából feddhetetlen voltam. 7Ellenben azt…” Fil 3,4-7a. 
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Ebben a látszat-kapcsolatban nem volt semmi elköteleződés, 

csupán egy vak buzgóság, egy rajongás. Azonban történt egy 

fordulat (13. dia) Pál életében, s ez a vak buzgóság, rajongás 

megváltozott és a Jézussal való kapcsolat más alapokra kezdett 

épülni. A látszat-életből látványos élet lett! Kárnak és szemét-

nek tudott mondani mindent, ami addig volt az életében! Min-

den, ami addig ott volt benne, engedte, hogy Jézus felégesse 

benne, s egy olyan kapcsolata lett Jézussal, ami semmivel nem 

ért fel. Ez a páratlan nagyság! 

 

Drága Testvérek! 

A kérdés az (14. dia): Nekünk milyen kapcsolatunk van Jézus-

sal? Miben merül ki a Vele való életünk? Egy látszatra épül, 

vagy valóságos, élő kapcsolatom van Vele? El tudod-e mon-

dani Pállal együtt: (15. dia) „Őérte kárba veszni hagytam, és 

szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.” 

(8b) Meg akarod-e nyerni Krisztust, vagy elég az, ami látsz és 

láttatsz? Tudod-e kárnak és szemétnek ítélni, ami addig fontos 

volt, vagy van egy valóságos és van egy látszat a te életedben? 

Milyen kapcsolatod van Jézussal? Legyen egy erőteljes, hatá-

rozott válaszod ezen a mai délelőttön, s ha válaszút (16. dia) 

elé kerültél, akkor válaszolj arra, milyen kapcsolatban szeret-

nél élni Jézussal? Megelégszel a látszat élettel, vagy szeretnél 

egy egész mély, bensőséges életet élni azzal, aki érted is kész 

volt meghalni, odaadni mindent, nem látszatból, hanem való-

ságosan, hogy igazi, mély kapcsolatod lehessen Ővele! 

 

       Ámen! 


