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A Gyülekezet /1Péter 1, 3-9/
„Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá 
legyen az utolsó időben.” (1Péter 1, 5)

 Erősek, céltudatosak, helyén van az identitásuk, van jövőképük. Készek megküzdeni a 
problémáikkal, és van erejük felállni a kudarcaikból. A legfontosabb VIP személyek a világon.  

Kik ők? Isten népe. A gyülekezet.

János 13, 34-35: Új parancsolatot adok nektek, hogy 
szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, 
ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni 
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
szeretitek egymást. 

ApCsel. 2, 42: Ők pedig kitartóan részt vettek az 
apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér 
megtörésében és az imádkozásban.

Efezus 4, 32:  Legyetek egymáshoz jóságosak, 
irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan 
Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.  

2Korinthus 5, 16-17: Úgyhogy mi mostantól fogva 
senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is 
Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 
Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a 
régi elmúlt, és íme: új jött létre.

Galata 6, 2:  Egymás terhét hordozzátok, és így 
töltsétek be Krisztus törvényét.  Róma 15, 1-3: Mi 
erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek 
gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére 
éljünk.Mindegyikünk a felebarátja kedvét keresse, 
mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus 
sem a maga kedvére élt, hanem amint meg van írva: 
„A te gyalázóid gyalázásai hullottak énreám.”
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1. Miért fontos a gyülekezet? 

[A mi közösségünkön keresztül láthatják meg Istent az emberek]

 
2. Mit adhat neked a gyülekezet? 

[Teljes elfogadást, és biztonságot a fejlődéshez]

 
3. Mit adhatsz te a gyülekezetnek? 

[Az erődet mások felemelésére]

 
Vegyük át mégegyszer! Stabilan egy változó világban

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
5.  Miért nem vonzó a gyülekezet az emberek szemében? 

[Azért, mert Krisztust képviseljük]

 
4. Mit adhatunk gyülekezetként a világnak? 

[Békességet Istennel és reménységet a jövőre]

Galata 6, 10: Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk 
jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik 
testvéreink a hitben.

János 3, 19-20: Az ítélet pedig az, hogy a világosság 
eljött a világba, de az emberek jobban szerették a 
sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik 
gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a 
világosságot, és  nem megy a világosságra, hogy le ne 
lepleződjenek a cselekedetei.

János 15, 20:  Emlékezzetek arra az igére, amelyet én 
mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha 
engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én 
igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani.

2Korinthus 5, 18-20: Mindez pedig Istentől van, aki 
megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és 
nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis 
Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, 
úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és  ránk 
bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva 
követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért 
kérünk, béküljetek meg Istennel!

1Timóteus 3, 14-15: Ezeket pedig abban a reményben 
írom neked, hogy hamarosan eljutok hozzád. Ha pedig 
késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell szolgálnod 
az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az 
igazság oszlopa és erős alapja.
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