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EMBERI KAPCSOLATAIM

25. Mitől közösség a közösség? • Krisztus teste
 1Kor 12,27

„Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” (1Kor 12,27)

? Milyen közösségeknek vagy tagja? Írd a vonalakra! 
Melyik közösséget mi tart össze? Milyen közös céljai vannak? 

Mi az én feladatom, szerepen a közösségeimben?

? Hogyan lettél és miért vagy tagja ezeknek a közösségeknek? 
Milyen érzéseket, élményeket ad az, hogy ehhez a közösséghez 
tartozol? 

? Egy közösség nagyon sokféle szerepet játszhat az életünk-
ben. Néhányat leírtunk ezek közül. Keress konkrét helyzeteket 
a kulcsszavakhoz saját tapasztalatodból. Találsz további kulcs-
szavakat?

Mi kell ahhoz, hogy valóban a közösség tagja legyek?

Mi van, ha nekem nem tetszik a közös cél?  
Mi van, ha nem érdekel?

Az ember számára életbevágó, hogy tagja-e különböző közösségeknek. A teljes élethez kell, 
hogy kötődjünk másokhoz, hogy kapcsolatban legyünk. Hiszen ezekben a kapcsolatokban 
élhetjük meg azt, hogy emberek vagyunk. A teremtéstörténetben olvastuk, hogy Isten az em-
bernek segítőtársat teremt. Jézus is arra vezet minket, hogy szeretetben odafigyeljünk egymásra. 
Emberi lényegünkhöz tartozik hozzá, hogy közösségben élünk. 
Ha egy közösségnek nincs közös célja, akkor működésképtelenné válik, előbb-utóbb széthullik. 
Külső keretek nem tudják összetartani. A közösség tagjainak együtt kell küzdeniük a közös 
célért, mindnyájukon múlik a közös siker. Aki kivonja magát, valójában nem tagja a közösségnek.

? Egészítsd ki Pál apostol mondatait a közösségről az Első korinthusi levél 12. fejezetének 
megadott versei alapján!

13: Hiszen egy  által mi is mindnyájan egy testté .
18: Isten rendezte el a tagokat a testben,    , ahogyan akarta. 
20: Így bár sok a tag, mégis egy a .
21: Nem mondhatja a  a -nek: „Nincs rád ”, vagy 
a fej a -nak,: „  rátok szükségem.”
26: És így, ha  az egyik tag, vele  szenved valamennyi, 
ha dicsőségben részesül az egyik , vele együtt  valamennyi.
27: Ti pedig  teste vagytok, és egyenként annak .
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