




A KÖZÖSSÉG 

A közösség (az egyház) nem olyan mint vala
miféle épület, amelyet téglákból, malterből, 
gerendákból raktak össze. 
A közösség emberekből épül fel: azokból, akik 
Jézust szeretik. Olyanokból, akik bármely 
nemzet fiai lehetnek, és mindegy, milyen múlt 
áll mögöttük. Ezek az emberek nem úgy tar
toznak össze, mint a család tagjai, akiket vér
ségi kötelék tart együtt. A közösség tagjait a 
Szentlélek köti össze. 

Az egyház lényege misztérium, szent titok, 
ezért csak különféle hasonlatok segítségével 
érthetünk meg bel6le valamit. Íme egy csokor
ravaló azokból a hasonlatokból, amelyekkel 
Isten szava, a Biblia mutatja be nekünk, ami 

az egyház misztériumából érthet6. 
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Hivatottak, választottak 

Az Úr, a te Ist~ned szent népe vagy, téged vá
lasztott ki az U r, a te Istened a föld népei kö
z ül a maga népének. 

Nem azért hajolt le hozzátok és választott ki 
benneteket az Úr, mert számban fölötte álltok 
az összes népnek, hiszen a legkisebb vagytok 
minden nép kö~ött -, hanem mert szeretett 
benneteket az Ur. 

MTörv 7,6-8 

]n 15,16 
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Isten házanépe 

Ti azonban választott nemzetség, királyi pap
ság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép 
vagytok, hogy annak dics6ségét hirdessétek, 
aki a sötétségb61 meghívott benneteket csodá
latos világosságára. Valamikor nem voltatok 
nép, most pedig Isten népe vagytok; egykor 
nem nyertetek kegyelmet, most pedig irga
lomra találtatok. l Pét 2,9-10 

Ő alkotott minket, az övé vagyunk. Az (5 népe 
és legel6jének nyája vagyunk. Zsolt 100,3 

Jézus Krisztus ... önmagát adta értünk, hogy 
minden gonoszságtól megváltson, megtisztít
son és jótettekben buzgólkodó, választott né
pévé tegyen. Tit 2,14 
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Krisztus titokzatos teste 

... Krisztus feje az egyháznak: testének ő a 
Megváltója. 

Ej 5,23 

Sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyen
ként azonban tagjai vagyunk egymásnak. 

Róm 12,5 

Ti Krisztusnak Teste vagytok s egyenként tag
jai. 

l Kor 12,27 

l Kor 12,12-31; l Pét 3,15 
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Isten szent temploma 

Már nem vagytok idegenek és jövevények, ha
nem a szentek polgártársai és Isten él6 család
jának tagjai. Apostolokra és prófétákra alapo
zott épület vagytok, s a szegletk(5 maga Krisz
tus Jézus. Ő tartja össze az egész épületet, be
l6le n6 ki az Úr szent temploma. 

Ej 2,19-21 

Mint lelki kövek épüljetek fel lelki házzá, 
szent papsággá, hogy Istennek tetsz(5 lelki ál
dozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. 

l Pét 2,5 

l Kor 3,11-17; l Pét 2,4-8 

8 





Isten serege 

Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sá
tán cselvetéseinek ellenállhassatok. 

Ef 6,11 

V állaid velem együtt a nehézségeket, mint 
Krisztus Jézus híi katonája. 

2 Tim 2,3 
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A menny polgárai 

A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk 
az Üdvözít6t, Urunkat, Jézus Krisztust. 

Fil3,20 

Jézus kinn a városkapu el6tt szenvedett, hogy 
vérével megszentelje a népet. Menjünk ki te
hát hozzá... és vállaljuk gyalázatát, hiszen 
nincs itt maradandó hazánk, hanem jövend6 
hazánkat keressük. 

Zsid 13,12-14 

Zsid ll; Jel 21,1-4 
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Krisztus jegyese 

Krisztus szerette az egyházat és feláldozta 
magát érte, hogy megtisztítsa és megszentelje 
szavával a keresztségben. Ragyogóvá akarta 
tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem 
ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és 
szeplőtelen. 

Ej 5,25-27 

Láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem 
alászállt az égb6l, az Istent61. Olyan volt, 
mint a v6legényének fölékesített meny-
asszony. 

]el21,2 
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Istenre tekintő közösség 

Örömmel szalgáljatok az Úrnak, lépjetek szí
ne elé vigadozval Lépjetek be kapuin hálaéne
kekkel, eidudvarába dics6ít6 énekkell Adjatok 
hálát és áldjátok nevéti 

Zsolt 100,2.4 

Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s 
teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egy
mást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel 
zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. 

Kol3,16 
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Szeretetk özösség 

A hivek mind összetartottak, és közös volt 
mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták s az 
árát szétosztották azok között, akik szükséget 
szenvedtek. 

ApCsel 2,44-45 

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egy
mást! Amint én szerettelek benneteket, úgy 
szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd 
meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, 
hogy szeretettel vagytok egymás iránt. 

Jn 13,34-35 

l Jn 3,11-18 
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Hitvalló közösség 

Menjetek, tegyetek tanítványommá minden 
népet, kereszteljétek meg 6ket az Atya és a 
Fiú és a Szentlélek nevében és tanítsátok 
mindannak megtartására, amit parancsoltam 
nektek. 

Mt 28,19-20 

Amikor leszáll rátok a Szentlélek, er6 tölt el 
benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálembens 
egész Júdeában és Szamariában, s6t egészen a 
föld végs6 határáig. 

ApCsel1,8 

ApCsel4,1-20 
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Egyre növekvő közösség 

Jézus némelyeket apostollá, másokat prófétá
vá, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és 
tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére 
neveljék a szeuteket és fölépítsék Krisztus tes
tét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben 
és az Isten Fia megismerésében az egységre és 
meglett emberré nem leszünk, eljutva olyan 
élekorra, amelynek mértéke Krisztus teljessé
ge. 

Ej 4,11-13 

Gyarapodjatok Urunk és Megváltónk, Jézus 
Krisztus kegyelmében és ismeretében! 

2 Pét 3,18 
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