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Különböző emberekkel 
különböző módon van 

közösségünk. Más a 
közösségünk a családunkkal, és 

más a munkatársunkkal. 

Mi teszi a keresztény közösséget 
különlegessé? 

A közösség lényege: osztozni 
valamiben. De arra is 

használjuk, hogy együtt részt 
vegyünk valamilyen 

tevékenységben. Tehát azt 
mondhatjuk, hogy a közösség 

jelentése: együtt részesülni 
valamiben, vagy egyszerűen 

megosztani valamit egymással. 



1 Kor 1,9  „Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, Jézus 
Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.”

„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. 

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú 

dicsőségvágyból, hanem alázattal 

különbnek tartsátok egymást magatoknál; 

és senki se a maga hasznát nézze, hanem 

mindenki a másokét is.”  Filippi 2,1-2

A keresztény 

közösség alapja 

Krisztussal való 

közösségünk!



„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük 

nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen 

velünk: a mi közösségünk pedig közösség az 

Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt 

azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes 

legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle 

hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten 

világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha 

azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a 

sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem 

cselekesszük az igazságot. Ha pedig a 

világosságban járunk, ahogyan ő maga a 

világosságban van, akkor közösségünk van 

egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére 

megtisztít minket minden bűntől.”  1 Ján 1, 3-7
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„Ezek pedig kitartóan 

részt vettek az apostoli 

tanításban, a 

közösségben, a kenyér 

megtörésében és az 

imádkozásban. 

Félelem támadt minden 

lélekben, és az apostolok 

által sok csoda és jel 

történt. 

Mindazok pedig, akik 

hittek, együtt voltak, és 

mindenük közös volt.”

Ap. Csel 2. 42-47

Mi jellemezte az első 

keresztényeket?



„Kitartóan részt vettek az 

apostoli tanításban …és a  

kenyér megtörésében.”



„Kitartóan részt vettek …     

a közösségben ……és az 

imádkozásban.”



„Mindazok pedig, akik hittek, 

együtt voltak, és mindenük 

közös volt.”



A jó közösség 

tagjai ….



„A testvérszeretetben legyetek 

egymás iránt gyengédek, a 

tiszteletadásban egymást 

megelőzők” Róma 12, 10



„A türelem és vigasztalás Istene 

pedig adja meg nektek, hogy 

kölcsönös egyetértés legyen 

közöttetek Jézus Krisztus 

akarata szerint.” Róma 15,5



„Én pedig, testvéreim, 

magam is meg vagyok arról 

győződve, hogy ti is telve 

vagytok jósággal, telve a 

teljes ismerettel, és hogy 

egymást is tudjátok 

tanítani.” Róma 15,14
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