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Közösség  

 

Közösség az Atyával , közösség Jézus Krisztussal, közösség  a Szent Szellemmel, 

közösség  testvérekkel, ez a keresztyén élet. 

Újjászületés, önátadás-önfeladás és megszentelődés nélkül nincs valódi közösség Istennel 

és  emberekkel. Isten nélkül nincs megszentelődés:  

 

 

Jn 3:5 Jézus pedig így válaszolt: „Igazán mondom neked, ha valaki nem 

születik újjá víz és Szent Szellem által, nem mehet be Isten királyságába 

Jn 3:6 Ami testtől született, az test, de ami Szent Szellemtől született, az 

szellem. 

 Jn 3:7 Ne csodálkozz, hogy azt mondtam: újjá kell születned! /Egyszerű 

ford./ 

 

Mrk 8:35 Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig 

elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt./Károli 

ford./ 

Mrk 8:35 Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki viszont 

értem és az örömhírért adja az életét, megmenti azt./Egyszerű ford./ 

 

3Móz 20:7 Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én, 

az Úr, vagyok a ti Istenetek. 

3Móz 20:8 És tartsátok meg az én rendeléseimet, és cselekedjétek azokat. Én 

vagyok az Úr, a ti megszentelőtök. /Károli ford./  

 

1Kor 15:50 Ezt azért mondom, testvéreim, mert ezzel a földi hús-vér 

testünkkel nem vehetünk részt Isten Királyságában. Hiszen az, ami el fog 

pusztulni, nem vehet részt abban, ami örökkévaló./Egyszerű ford./ 

 

Igen, és újra kiemelve: 

 

És tartsátok meg az én rendeléseimet, és cselekedjétek azokat. Én 

vagyok az Úr, a ti megszentelőtök. 3Móz 20:8/Károli ford./ 

 

Az következik ebből , hogy az Ige megtartása, megcselekvése által szentel meg bennünket 

Isten! A bűnös "ó-emberi" természet ezt nem tudja tenni, képtelen rá, csak az újjászületett, 

Krisztus által megváltott, kegyelemből élő ember képes erre, akiben a Szent Szellem lakik!  

 

Jézus mondja: A Szent Szellem az, aki életet ad, a testnek semmi haszna. A 

szavak, amelyeket mondtam nektek a Szent Szellemtől valók, és életet 

adnak.” Jn 6:63 /Egyszerű ford./ 



 

 

Igen a Szellem az aki megelevenít! Megeleveníti a mi halandó testünket, örök életre 

elpecsétel, és megeleveníti bennünk az Igét! Csak akkor tudja megeleveníteni, ha olvassuk, 

hallgatjuk, szívünkbe rejtjük, vagy inkább engedelmesen hallgató szívvel, nyitott, lágy szívvel 

fogadjuk. Ha rendszeresen, nap mint nap olvassuk, imádkozunk, elmélkedünk az Igével 

kapcsolatban. Amikor a megelevenedett Igének - rhémának - az élő kijelentésnek 

engedelmeskedünk, akkor úr bennünk Krisztus, akkor van közösségünk Vele és az Atyával, 

akkor szentel meg, változtat krisztusivá - vagyis keresztyénné. Azt gondolom, mindaz rhéma, 

ami szól a szívünkhöz az igéből, ami "megüti" a szemünket, ami "kiugrik" a sorok közül, ami 

megérinti a lelkünket, ami cselekvésre ösztönöz. Mindaz rhéma, ami eszünkbe jut "csak úgy" 

autó vezetés, vagy séta, vagy bármilyen más cselekvés, vagy akár pihenés közben.  

 

Miért lett Ábrahám a hit hőse, a hívők példaképe? Miért alapozta rá az Úr egy egész néppel, 

sőt az egész emberiséggel kötött szövetségét? Mert szólt hozzá Isten, és engedelmes volt, 

és a számára mindennél fontosabbat és talán minden ember számára  legfontosabbat, a 

saját gyermekét is képes volt odaadni Istennek, lemondani róla Istenért! Próbára tette őt az 

Úr és látta, képes egyszülöttjét föláldozni érte! Micsoda mély szeretet! Talált egy ilyen 

embert, aki viszonozni tudta az Ő szeretetét hit által! De isten nem akarta megfosztani 

szeretett gyermekétől! Isten viszont teljesen odaadta értünk egyszülöttjét Jézust, hogy 

megváltson a mi bűnös, nyomorult életünkből, még akkor, amikor elutasítottuk Őt! 

Micsoda fantasztikus szeretet, amellyel Isten szeret bennünket! 

Azért imádkozom, hogy mindannyian engedelmes hallgatói, azzal együtt megcselekvői 

legyünk az Igének és Pállal együtt elmondhassuk: 

 

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él 

bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában 

való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Gal 2:20. 

/Károli ford./ 
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