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Krisztus Gyülekezete 

Mt 12:48-50 Ő/Jézus/ pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én 

testvéreim? És kinyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim!  

Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. 

Mt 23:8 Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig 

mindnyájan testvérek vagytok. 

 

A hívők közösségéről beszél Jézus a Krisztus. Az igazi hívő közösségek, amelyek nem farizeusi - 

vagyis képmutató vallásos - azok testvéri közösségek. Egyenlők a hitben és szeretetben. Ezekben 

a közösségekben igyekeznek Jézus követői, tanítványai lenni és Jézust hallgatni, Jézusra hallgatni. 

Hogyan lehetséges ez? 

Hogyan lettek hívőkké ezek a tanítványok? 

Mt 3:11/Bemerítő János mondja:/ Én ugyan vízzel keresztellek /vízbe merítelek/ titeket megtérésre, de 

a ki utánam jő /Jézus/, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és 

tűzzel  keresztel majd titeket /Szent Szellembe és tűzbe merít majd titeket/. 

Jn. 15:5-7/Jézus mondja:/ Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, 

az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 

Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a 

tűzre vetik, és megégnek. 

Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az 

néktek. 

 

Ezek azok a szelídek és kicsinyek, akikről többször beszél Jézus. Azok akik "szelídséggel fogadták 

a beoltott igét" . Azok a "lelki szegények" vagy másképpen szellemben Istenre sóvárgók, 

vágyakozók, akik keresik az igazságot.  

Péld 10:2 Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból. 

Zsolt 146:7 Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az 

elfogottakat / a rabságban sínylődőket/ 

Jn 14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én 

általam. 

 

Kimondhatatlanul hálás vagyok , hogy a Mennyei Atya gyermekévé válhattam az Úr Jézus Krisztus 

által! 

1Kor 1:28-31 És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy 

a valamiket megsemmisítse: Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. 

Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és 

váltságul: Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. 

 



Dicsekszünk az Úr kegyelmével, mint kicsinyek és megvetettek, nemtelenek, a semmik! Az Úr 

szeret minket és együtt ültetett föl a mennybe Jézussal, hogy uralkodjunk Vele. Minden 

tanítványnak ezt készítette! Dicsérjük együtt az Urat! 

 

Katona Csaba 


