
5. Közösség/Egyház 
 

Ebben a tanításban összefoglaljuk a keresztény közösség/egyház természetét. Inkább elméleti 

oldalról közelítjük meg a témát, hogy átlássuk „mibe” csöppentünk bele, amikor 

újjászülettünk. A közösség gyakorlati oldaláról egy későbbi tanításban lesz szó.  

 

Bevezetés 
 

Efézus 5, 32  

Két nagy titok (misztérium): - Krisztus 

- Egyház 

Belepillantunk az egyház (a keresztény közösség) nagy titkába. Mi az az egyház? Mit mond 

Isten Igéje erről? 

A Szentírás alapvetően 3 módon világítja meg a kérdést: 

1. Krisztus Teste 

2. Krisztus Menyasszonya 

3. Isten Háza 

  

Tartalom 
 

1. Krisztus Teste  (Ef 1, 22-23) 
 

- A Fej és a Test elválaszthatatlanul egybefonódnak. Mi történik azzal, akinek elválik a feje a  

  testétől? Meghal!   

: Ahol a Fej van, ott kell lennie a Testnek is (meghalt, feltámadt, felemeltetett, együtt     

  ül a trónon!) 

 : Mindabban, amit a Fej elért (megszerzett) része van a Testnek is 

 :ApCsel 9, 4 Jézus kérdése Saulhoz: „Miért üldözöl engem?” Saul, amikor az 

                                 egyházat üldözte, Krisztust üldözte. A Fej és a Test összetartoznak.  

 

- A Test tagjai egymással kölcsönös összefüggésben tudnak csak működni 

 („együttműködnek”). Róm 12, 4-8; 1Kor 12, 12-27 

 : Minden tagnak (testrésznek, „szervnek”) feladata van, mégpedig olyan feladata, amit  

 más nem tud elvégezni helyette. Azt szokták mondani, hogy az egyház olyan hajó, 

amelyen nincsenek utasok, csak személyzet!  

: Nem öncélúan fejlesztjük magunkat Krisztusban (aránytalanul nagyra növő fül, szem 

vagy száj). Hanem együtt fejlődünk a többi testrésszel a Testben, minden tag mértéke  

szerint növekedve, Krisztus által egybeszerkesztve. Ef 4, 16 Ebből az következik,  

hogy amikor kijelentéseim, megtapasztalásaim vannak, vagy tanít valamire az Úr és 

fejlődöm a hitben, a reménységben és a szeretetben, az nem csak a magam számára 

hasznos, hanem az egész testnek. A nekem adott kijelentés illetve növekedés nem csak 

az enyém, hanem a testvéreké is (az egész testé). A másoknak adott kijelentés és  

fejlődés pedig az enyém is! Minden egy „mennyei bankszámlára” megy, ami az  

egyház. Vagyis, ha egyvalaki gazdagodik – mindenki gazdagodik. 

: A különböző funkciók ellátása nagyon fontos. Mindenki a helyén legyen és 

elvégezze a ráeső részt. 1Kor 12, 14-21 (Hogyan? A kicsi, amit találsz tedd meg 

hűséggel. Utána nagyobb feladatot kapsz.). 

: A tagok nem élhetnek a testtől leválasztva (levegőben úszó fül, szem stb.). A tagok 

csak testbe ágyazva működnek!  



2. Krisztus Menyasszonya  (Ef 5, 22-33)       
 

- Ádám és Éva: Krisztus és az egyház előképe.  

 : Ádám Istentől született 

 : Isten látta, hogy nem jó neki egyedül és állatokat küldött hozzá, hogy elnevezze 

azokat. De egyik sem volt alkalmas számára segítőtársnak.  

: Isten mélyen elaltatta Ádámot 

: Kivette az oldalbordáját és megformálta belőle Évát. Ádám Istentől – Éva Ádámból. 

: Ádám, amikor meglátta Évát ezt mondta: Ez én vagyok! (Csontomból való csont és  

testemből való test.) Ádámnak tehát csak a saját „fajtájából” lehetett felesége. 

Bármilyen szép a madár nem lehetett Ádám felesége. Bármilyen erős az elefánt nem 

lehetett Ádám felesége. 

Hasonlóképpen Krisztus és az egyház: 

 : Krisztus Istentől jött ki 

 : „Mély alvás” a kereszten 

 : Oldalából vér és víz folyik ki – az egyház keletkezésének alkotóelemei.  

 : Amikor „felébredt” Krisztus (feltámadás), utat nyitott egy olyan „nép” 

keletkezésének, amilyen Ő maga – szent és igaz nép Róm 4, 25; 1Pét 2, 9.  

Az egyház, mint menyasszony és eljövendő feleség, csak „olyan fajta lény” lehet, mint 

 a Vőlegény. Másféle „lény” nem illik össze a Vőlegénnyel. A kettő „kompatíbilis”  

kell, hogy legyen. Tehát, nem szabad az egyházat, mint kőből készült épületet vagy,  

mint emberi szervezkedést elképzelni. Ami nem Jézus Krisztus oldalából kifolyt  

vérből és vízből való, az nem lehet egyház. Nem illene össze Krisztussal.   

 

- A Menyasszony folt, piszok és ránc nélküli 

 : Megszentelt, arannyal és drágakövekkel felékesített  Jel 21, 9-23; Zsolt 45  

: Ezért a Menyasszonynak naponta meg kell mosakodnia tiszta vízben, az Ige által.  

Ef 5:26-27. (A menyasszony nem fetreng bele minden pocsolyába a menyegző felé 

vezető úton.)  

 

 

3. Isten Háza  1Tim 3, 15; Ef 2, 21-22; 1Pét 2, 5; Zsid 3, 6 
 

- A Kijelentés Sátora, majd az Ószövetségi Templom előképei az egyháznak 

 : Miután megépült, Isten jelenléte (a „Dicsőség”) betöltötte  2Kor 6, 16.  

 : A Templom kövekből épül  

Hasonlóképpen az egyház:  

 : Élő kövekből épül fel – szellemi házzá (nem kőházra kell gondolni). 

 : Szép renddel épülnek egybe az élő kövek és növekszik az épület Ef 2, 21; 4, 16.  

 Nem mindegy melyik kő hova kerül. Megvan minden kőnek a helye, funkciója.  

 : Amikor megépül a „ház” – Isten dicsősége betölti Ef  4, 13-15. Míg eljutunk 

mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére.  

 

 

 

 

 

 

 



Befejezés 
 

 

Az egyház két oldala 
 

- „Egyetemes” Egyház – ebbe minden valaha élő szent beletartozik tértől és 

időtől függetlenül. 

-  „Helyi” egyház – itt valósul meg a konkrétan testvérek közössége. Ennek az 

életébe lehet gyakorlatban bekapcsolódni és megélni a kereszténységet.    


