
 

 

A közösség

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

Az újszövetségi levelekben 
számtalan biztatást találunk 
arra, hogy keressük a többi hívő 
társaságát. Kifejezetten erről 
szól például a Zsidók 10, az 
Efézus 4, az 1Korinthus 12 – 
ezek az igeszakaszok mind arra 
hívják fel a figyelmünket, hogy 
minden egyes keresztény fon-
tos, mindenkire szükség van, 
hiszen egyedi módon képes 
szolgálni Krisztus egyházát. 

„Senki nem sziget”, mondja John Donne. Még Hillary Rodham Clinton is a ha-
sonlóan vélekedik: „Egy gyermek felneveléséhez egy egész falu kell.” Mégis 
sok hívő gondolja úgy, hogy hite csak rátartozik, magánügy, és csendben, 
szinte titokban éli lelki életét. 

Általában szégyelljük elismerni, hogy nem túl fényes a lelki életünk, hiszen így 
kiderül, milyen tudatlanok és gyengék vagyunk. Mégis, legyünk őszinték! Lé-
tezik-e egyetlen olyan ember is, akinek tökéletes az élete? The Celebration of 
Discipline (A fegyelem ünneplése) című könyvében írja Richard Foster, hogy 
az igazi közösségtől egy merőben téves elképzelés tart távol bennünket: azt 
hisszük, az egyház csupa szent emberből áll, mi pedig szégyelljük, hogy még 
fejlődésben vagyunk (vagy még abban sem). A helyzet viszont az, hogy senki 
sem tökéletes. Valamennyien bűnösök vagyunk, és szükségünk van egymásra. 

A keresztényeket a közös cél és 
elhivatottság köti össze egy-
mással és Krisztussal – ezt hív-
ják közösségnek.  

A lecke célja, hogy tanítványod 
megértse, milyen fontos a ke-
resztény közösség, és szívesen 
színesítse életét, építsen kap-
csolatot a többi hívővel. 

 

Vajon miért van szükségünk egymásra? Nos, ahogy a csontokat ízületek tart-
ják össze, támasztják meg, a test lágy és sérülékeny részeit pedig a bőr védi, 
ugyanígy kell nekünk is a többiek összetartó ereje, támogatása, védelme. 

A hívők közösségéből bátorságot meríthetünk, amikor arra van szükségünk, 
tanításban részesülhetünk Istenről és az ő Igéjéből, és ha rossz útra térünk, 
vagy félvállról vesszük a hitünket, lesz, aki visszaterel a helyes útra. 

Mit mond róla a Biblia? 

Olvasd el az ApCsel 2,42-47-et! 

Kérdezd meg: „Milyen vonások jellemzik a hívők közösségét? Neked melyik-
ben volt már részed ezek közül?” 

Olvasd el a Zsidók 10,24-25-öt! 

Itt érdemes megjegyezni: úgy tűnik, a hívőkre mindig is jellemző volt, hogy 
nem akartak együtt lenni. Felteheted a kérdést: „Te mikor, miért nem akarsz 
közösségben lenni a többi hívővel?” „Mi a közösség legrosszabb része szá-
modra?” 

Az Efézus 4,1-16 ismét csak a közösség értékével szembesít bennünket. Hi-
szen Krisztus testének tagjai vagyunk, és ebben mindenkinek megvan a maga 
szerepe. Hangsúlyozd, hogy Pál Isten országának – itt, a földön látható -- tük-
reként fogja föl a hívők közösségét. Kérdezd meg: „Szerinted a mi közössé-
günkben mi tükrözi Isten országát és miben mulasztjuk el tükrözni?” 

Olvasd el az 1Korinthus 12-t! 

Nyilvánvaló, hogy a többi hívő lelki ajándékainak és szolgálatának köszönhe-
tően sokat nyerhetünk. Ám legalább ilyen fontos kérdés az is, hogy mi (illetve 
tanítványaink) mit tudunk nyújtani, mi az, amit nem kapnának meg mások, ha 
nem vennénk részt a szolgálatban. „Mit gondolsz, téged hogyan használ Is-
ten?” 
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További lépések 

Kérd meg a tanítványod, hogy 
kötelezze el magát arra, hogy 
rendszeresen közösségben lesz 
hívő testvéreivel. Kijelölhet egy 
napot, amikor keresztény bará-
taival ebédel, vagy együtt tölt-
heti velük az estét a heti alka-
lom után. 

Szánj időt erre az igeszakaszra és további hasznos kérdésekkel segítsd a meg-
értését! 

Beszélgessetek a Gestapo által meggyilkolt német teológus, Dietrich 
Bonhoffer gondolatairól is! Ő így vélekedett a közösség értékéről: 

„... a kereszténynek szüksége van a másik keresztényre, hogy Isten 
Igéjét szólja neki. Mindig, újra szüksége van rá, amikor elbizonytala-
nodik, elbátortalanodik, hiszen ő nem tud segíteni magán anélkül, 
hogy eltorzítaná az igazságot. Szüksége van testvérére, embertárs-
ára, aki az isteni megváltás igéjét hirdeti neki. Már önmagában Jézus 
Krisztus miatt is szüksége van testvérére, hiszen a saját szívében lakó 
Krisztus mindig gyengébb, mint a testvére szavaiban lakó; míg saját 
szíve bizonytalan, testvéréé szilárd.” (Szentek közössége) 

Sokan azért nem járnak együtt 
Istennel, mert nincs kapcsola-
tuk hívőkkel. Biztasd arra tanít-
ványod, hogy a nagyobb közös-
ségi alkalmakon ismerkedjen 
meg új emberekkel. Akár ebé-
det is rendezhetnek, amikor 
kifejezetten az a céljuk, hogy 
jobban megismerjék egymást. 
Segíts neki végiggondolni, hogy 
kiket hívhatna meg egy ilyen 
beszélgetésre, s hogy milyen 
kérdéseket tegyen fel, ha el-
akadna a társalgás. Hasznos le-
het, ha van a tarsolyában né-
hány kérdés. 

Kérdések a beszélgetéshez: 

• Te miként tapasztaltad, amiről Bonhoeffer ír – mindkét oldalról? 

• Mikor volt szükség rád és mikor volt neked szükséged a testvéredre? 

• Milyen előnyét tapasztaltátok a közösségnek? 

• Soroljatok fel minél több okot, amiért a közösség segít a növekedés-
ben! 
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Zondervan 
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