Mi az egyház?
Sokak szerint az egyház valami unalmas és értelmetlen dolog. Sokszor úgy tűnik, hogy ami fontos
az egyházi közösség számára, az egyáltalán nem fontos a fiatalok számára.

Az egyház értelmetlen és unalmas dolog?

A Bibliában többféleképpen is meg van fogalmazva, mi az egyház.
Isten népe
Nem épület, emberekből áll, minden ember beletartozik, aki elfogadta Jézus megváltását.
(1Péter 2:9-10.)
Isten családja
Isten a mennyei Édesapa: aki Jézus megváltását elfogadta, őt Isten a gyermekének tekinti.
Sokan sokfélék vagyunk, Jézus mégis úgy imádkozott, hogy egyek legyünk (Jn 17:11).
Ha Krisztusé vagy, testvére vagy a többieknek Krisztusban. Közösségben ápoljuk a kapcsolatunkat
Istennel és egymással.
„Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: ’Szeretem Istent’, a testvérét viszont
gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is
kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki
szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született.” (1Jn 4:19-5:1)

Krisztus teste
Jézus vére árán egyek vagyunk/lehetünk éppúgy, ahogyan testrészekből épül fel az egész test.
Istentől különböző ajándékokat kaptunk, más-más feladatunk van. Szükségünk van egymásra, mint
ahogyan a test részeinek is. (1Kor 12:12-27.)
Szent templom
„Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert
ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület
egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek
által.” (Ef 2:19-22.)

Krisztus men yasszonya
Jézus úgy szereti az egyházat (vagyis az övéit), mint ahogyan a vőlegény szereti a menyasszonyt.
(Ef 5:25-27., 32) Mi pedig, az egyház, úgy fejezhetjük ki a szeretetünket Jézus felé, ha szent az
életünk, dicsérjük Őt, és beszélünk Róla másoknak.

