III. negyedév

1. szombat, 2016. július 2.

AZ EGÉSZSÉGES EGYHÁZ ALAPJA
Jézus: „…és én (…) építem fel egyházamat (Máté 16,18 – újfordítású Biblia).
Pál: „Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít reá. Ki-ki azonban
meglássa, mi módon épít reá” (1Kor 3,10).
Illusztráció: Néhány évvel ezelőtt vettem valamennyi földet a
hegyekben, a Yosemite Nemzeti Park mögött, és építettem egy hegyi
kunyhót. Még az édesapám és a barátaim segítségével is két évre volt
szükségem ahhoz, hogy befejezzem, mert nem tudtam sokat dolgozni rajta. Amikor hozzáfogtam, az egész nyarat az alap lefektetésével
töltöttem el. Először is helyet kellett csinálnom a hegyi kunyhó számára, ezért 37 fát vágtam ki, amelyeknek a tuskóját meg a gyökerét
is mind ki kellett szednem. Aztán be kellett ásnom több mint hatvan
láb csövet, amelyeket aztán kitöltöttem kaviccsal, mert a talaj nedves
volt, a közeli földalatti forrás miatt.
Tíz fárasztó hét után, minden, amit fel tudtam mutatni az igyekezetem eredményeként az egy lapos és négyszögletes kibetonozott
alap volt. Ez igazán elcsüggesztett. De az édesapám, aki az élete
során több mint 110 imaházat felépített fel, így bátorított: „Fel a
fejjel, fiam! Mivel az alap már kész, a munka nagy részét befejezted”.
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Az alap az épület méretét és erősségét is meghatározza. Sohasem
építhettek nagyobb épületet, mint amilyent az alap elbír. Ez a gyülekezettel is így van. Az alkalmatlan és rossz alapra épített gyülekezet
sohasem fogja megütni az isteni mércét. Az alapjaiból kinőve egész
biztosan kidől.
Ha egészséges, erős és növekvő gyülekezetet szeretnétek, akkor
bizony el kell tölteni egy időt az alap lefektetésével. Ez úgy történik,
hogy, minden hívő elméjében megvilágítjuk, miért létezik a gyülekezet/egyház és mi a feladata. Hatalmas ereje van a meghatározott
cél világos megfogalmazásának. Ha elég röviden megfogalmazták
ahhoz, hogy mindenki számára érthető legyen, a nyilatkozatba
foglalt célok öt csodálatos előnyben fogják részesíteni a gyülekezeteteket.

A világos cél építi az erkölcsöt
Az erkölcs és a küldetés mindig együtt jár. Az 1Kor 1,10 így hangzik: „Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus
nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben
és ugyanazon véleményben”. Figyeljétek meg, mint mond Pál, hogy
a gyülekezet harmóniájának a kulcsa a cél érdekében való egyesülés. Ha a küldetésetek nem elég világos, az erkölcs alacsony szinten
marad.
A magasabb célok érdekében együtt munkálkodó embereknek
nincs idejük apróságokon vitatkozni. Amikor együtt eveztek a többiekkel, akkor nincs időtök arra, hogy billegtessétek a csónakot. A
hatalmas növekedés ellenére is sikerült fenntartani egy meleg közösséget a gyülekezetben, mivel a hívők elkötelezték magukat a közös
cél érdekében.
Példabeszédek 29,18: „Ha nincs kijelentés, elvadul a nép”. Hiszem,
hogy érvényes arra is, hogy ha nincs a gyülekezetnek jövőképe, a
hívők elmennek más gyülekezetekbe. Sok gyülekezet alig lézeng,
mivel nincs víziója. Sántikálnak szombattól szombatig, mivel szem
elől vesztették a célt. A cél és küldetés nélküli gyülekezet végül a
tegnapi hagyományok múzeumi tárgyává válik.
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Semmi sem csüggesztőbb egy gyülekezet számára, mint az, ha
nem tudja, hogy miért is létezik. Másfelől, a leggyorsabb módja
annak, hogy új energiát leheljünk a stagnáló vagy hanyatló gyülekezetbe, éppen a számára előlátott isteni cél közzététele és a hívők
támogatása abban, hogy megértsék a feladatot, amelyet Krisztus
állított a gyülekezet elé.
2. szombat, 2016. július 9.

A VILÁGOSAN KINYILATKOZTATOTT CÉL
CSÖKKENTI A KÉTSÉGBEESÉST
A világosan kinyilatkoztatott cél csökkenti a kétségbeesést, mert
lehetővé teszi, hogy ne felejtsük el, mi az, ami nem igazán fontos.
Ésaiás 26,3: „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes
békében, mivel Te benned bízik”. Az egyértelmű cél nemcsak meghatározza, hogy mit teszünk, hanem azt is meghatározza, hogy mit
nem teszünk. Biztosan egyetértetek velem abban, hogy a gyülekezeteteknek nincs ideje minden téren munkálkodni. A jó hír az, hogy
Isten nem is várja el tőletek, hogy minden munkát elvégezzetek.
Különben is, annyira kevés dolog van, amit az első helyre tehetünk!
A siker titka: tudni mi az, ami igazán fontos, majd megtenni azt, és
a többit Istenre bízni.
Az első lelki törvény: Isten szeret, a többieknek meg kitűnő
terveik vannak a számomra! Az emberek mindig azt mondják: „A
gyülekezetnek ezt kell tennie”, a „gyülekezetnek azt kell tennie”… A
legtöbbjük nagyon nemes lelkű ajánlattal áll elő, de hát nem is erről
van szó. A szűrőt mindig oda kell rakni: Vajon ez a tevékenység
megfelel-e annak a célnak, amellyel Isten ezt a gyülekezetet létrehozta? Ha a tevékenység megfelel ennek a kritériumnak, akkor gondolkodjatok el az ajánlaton. Ha nem felel meg, akkor ne hagyjátok,
hogy megzavarja Isten napirendjét, amelyet előlátott a gyülekezet
számára.
Ha nem világos a misszió, akkor csalódottak lehetünk mindazzal, ami körülöttünk történik. Talán ti is azt éreztétek, amit Ésaiás:
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„Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet”
(És 49,4). Vezetni a gyülekezetet világosan kitűzött cél nélkül olyan,
mint ködben autót vezetni. Ha nem látjátok világosan, hogy merre
mentek, akkor biztosan beleütköztök valamibe.
Jakab 1,8: „A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember”.
Amikor a gyülekezet szem elől téveszti a célt, akkor nehezem tudja
meghatározni, hogy mi a fontos. A határozatlan gyülekezet labilis
gyülekezet. Bármi letérítheti az útról. És ingadozni fog a prioritások,
a célok és a programok között. Egyszer egyik irányba megy, másszor
a másikba, attól függően, hogy ki vezeti abban az időben. Előfordul,
hogy a gyülekezet egyszerűen csak körben jár.
A céllal vezetett gyülekezet, a cél meghatározása után a döntéseket is sokkal könnyebben meghozza. Határozzátok meg a szerepeteket és állítsátok fel a célt. Amikor a gyülekezet célja egyszer világossá
válik, minden célkitűzés, amely megfelel a gyülekezet céljának,
automatikusan engedélyezve lesz. Ha valaki ajánlatot tesz egy tevékenységre vagy eseményre, vagy programra, egyszerűen meg kell
kérdezni: „Vajon ez megfelel-e a mi célkitűzéseinknek?” Ha igen,
akkor végezzétek el. Ha nem, akkor ejtsétek.
3. szombat, 2016. július 16.

A VILÁGOS LÉTCÉL LEHETŐVÉ TESZI AZ
ÖSSZPONTOSÍTÁST
Ha a világosság egy helyre összpontosul, akkor nagyon erős. Ha
szétszóródik, akkor szinte semmit sem ér. Például, ha a napfényt
egy nagyító segítségével egy száraz levélre vetítitek, akkor könnyen
meggyújthatjátok vele a levelet. De ha a fény szétszóródik a levélen,
akkor nem fog meggyulladni. Amikor a fény még inkább egy helyre
összpontosul, mint a lézernél, akkor akár acéltömböket is át lehet
vágni vele.
A koncentráció elve más területeken is érvényes. Az összpontosított élet és az összpontosító gyülekezet sokkal hatásosabb annál,
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amely nem összpontosult valamely cél felé. Mint a lézersugár, minél
inkább tömörített, annál nagyobb hatást fejthet ki a társadalomra.
Ennek az az oka, hogy a világos cél lehetővé teszi, hogy az erőfeszítéseitekre koncentráljatok. Ezt Pál apostol is tudta. Azt mondta:
„Atyámfiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem
volna: De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak,
elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén,
célegyenest igyekszem…” (Fil 3,13).
Az egyik gyakori kísértés, amelybe sok egyház ma beleesik, az a
csapda, hogy a lényegtelen dolgokat felnagyítja. Megzavarják őket a
jó, de kevésbé fontos napirendek, akciók és célok. A gyülekezet ereje
szétszóródik és felemésztődik; elveszti erejét.
Ha azt akarjátok, hogy a gyülekezetetek hatással legyen a világra,
akkor a fontos dolgokat kell igazán fontossá tennetek. Csodálkozom,
hogy sok gyülekezetnek fogalma sincs arról, hogy mi a legfőbb célja.
Ahogy mondani szokás: „Az a legfontosabb, hogy a legfontosabb a
legfontosabb maradjon!”
Véleményem szerint a legtöbb gyülekezet túlságosan igyekszik.
Ez az egyik akadály, amelyet az egészséges gyülekezet létrehozásakor
szem elől tévesztünk: Fárasztjuk az embereket. Túl gyakran, kis gyülekezetek különféle tevékenységekben, eseményekben, programokban vesznek részt. Ahelyett, hogy egy valamire koncentrálnának,
amint Pál tette, ők negyven különböző dologgal foglalkoznak, és
egyet sem végeznek kiválóan.
S minél régebbi a gyülekezet, ez annál érvényesebb rá. A napirendi programhoz még más eseményeket, programokat raknak,
de az előzőket sem szűntetik meg. Jegyezzétek meg, hogy egyetlen
programnak se kell örökké tartania. A programokat illetőleg jó, ha
mindig felteszitek a kérdést: „Hozzáfognánk-e ma ehhez a programhoz, ha még nem végeznénk?” A felfújt gyülekezeti naptár szétszórja
a gyülekezet erejét. A gyülekezet egészségének megőrzése érdekében
jó, ha időnként „kitakarítatok”, illetve befejezitek a programokat,
amelyek már értelmüket vesztették. A döglött lóról le kell szállni.
Az eredményesség nem ugyanaz, mint a hatékonyság. Peter
Drucker mondta: „Az eredményesség a dolgok jó elvégzése. A hatékonyság az igazi dolgok elvégzése.” Sok gyülekezet sikeres abban,
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hogy jól szervezett meg jól ápolt, és van egy teljes körű programja.
Habár sok tevékenységet végeznek, mégsem eléggé hatékonyak.
Erejük elvész a jelentéktelen dolgok miatt. Ez olyan, mint átrendezni
a székeket a Titanicon; minden jól néz ki, és jól szervezett, de ez mit
sem számít, mivel a hajó tovább süllyed! Nem elég, hogy a gyülekezet jól szervezett; a legfontosabb, hogy a helyes dolgok elvégzésére
legyen jól megszervezve. Isten azt akarja, hogy a gyülekezetek hatékonyak legyenek. Az a néhány gyülekezet, amelyik valóban effektív,
az a céljára összpontosít. Ha folyamatosan ismételgetjük, hogy mi
a célunk, akkor megmaradunk a prioritásoknál és továbbra is arra
fogunk összpontosítani.
4. szombat, 2016. július 23.

A VILÁGOS LÉTCÉL ELINDÍTJA A
KÖZREMŰKÖDÉST
Az emberek olyan gyülekezethez akarnak csatlakozni, amely
tudja, merre tart. Amikor az egyház világosan közli az irányt, az
emberek alig várják, hogy a „beszállhassanak”. Ez azért van, mert
mindenki keres valamit, ami értelmet, célt és irányt ad az életének.
Amikor Ezsdrás elmondta a népnek, hogy pontosan mit is vár el
Isten tőlük, a nép így válaszolt: „Kelj fel! Mert reád néz e dolog, s mi
veled leszünk: légy erős és láss hozzá!” (Ezsd 10,4).
Pál apostol mindig egyértelművé tette a célt. Ennek eredményeként az emberek csatlakozni kívántak hozzá a munkában. Ez
különösen a Filippibeli gyülekezetre volt érvényes. A Filippibeliek
annyira örültek ennek, hogy állandó pénzügyi támogatásban részesítették (Fil 4,15). Ha azt akarjátok, hogy a hívők lelkesedjenek a
gyülekezetért, hogy aktívan támogassák és nagylelkűen pénzeljék,
élénken be kell mutatnotok nekik, hogy merre tart a gyülekezet.
Előfordult már, hogy rossz gépre szálltatok fel? Még a gép felszállása előtt mindig ellenőrizzétek le, hogy hova fog repülni. Később
a kiszállás már nagyon körülményes. Buszra se mernétek felszállni
úgy, hogy előzőleg ne néztétek volna meg az úti célját, ezért ne vár-

8

játok az emberektől, hogy „beszálljanak” a gyülekezetbe, ha nem
ismerik annak célját.
Példa 11,27: „Aki jóra igyekezik, jóakaratot szerez”. Előre mondjátok meg az embereknek, hogy merre tart a gyülekezet, és akkor
majd csatlakoznak. A tagság-előkészítő órákon beszéljetek nekik
a gyülekezet céljairól és a prioritásairól. Világosan tárjátok eléjük
a stratégiátokat és a struktúrát. Ez megakadályozza az embereket,
hogy álfeltételezések mellett csatlakozzanak.
Ha lehetővé teszitek az embereknek, hogy csatlakozzanak a gyülekezethez úgy, hogy közben nem értik a célt, akkor az baj. Az új
hívők, de különösen azok, akik más gyülekezetekből jönnek át, gyakran személyes napirenddel és egyben előítéletekkel is rendelkeznek.
Ha nem oldjátok meg őket már előzőleg, egy erőteljes módon, akkor
ezek a témák fokozatosan problémákat, és összetűzéseket okoznak.
Azok a keresztények, akik egyik gyülekezetből átmennek a
másikba, magukkal viszik a kulturális poggyászukat az előző gyülekezetből, és talán van néhány olyan elvárásuk is, amelyeket a gyülekezet nem hajlandó teljesíteni.
Nem engedhetitek meg, hogy a zúgolódók állítsák fel a gyülekezet napirendjét. Ezzel letaszítják a vezetőséget. Sajnos, minél kisebb
a gyülekezet, annál nagyobb a befolyása a legnegatívabb hívőnek. Ez
a tapasztalat arra is megtanított engem, hogy a legjobb idő annak
felfedezésére, hogy valaki összetűzésben áll a gyülekezeti szolgálat
filozófiájával, az az idő, amikor még nem csatlakoztak hozzátok. Ha
megmagyarázzuk az embereknek a gyülekezet létezésének a célját,
mielőtt még csatlakoznának, akkor ez nem csak csökkenti a konfliktusok és csalódások számát a gyülekezetben, de segít megértetni
velük, hogy nem a filozófia vagy egyéni ízlés miatt kell csatlakozni
egyik vagy másik gyülekezethez.

9

5. szombat, 2016. július 30.

A VILÁGOS CÉL SEGÍT A FELBECSLÉSNÉL
A 2Kor 13,5 így hangzik: „Kísértsétek meg magatokat, ha a
hitben vagytok-e? Magatokat próbáljátok meg”. Hogy tudja a gyülekezet önmagát felbecsülni? Ne hasonlítsátok magatokat más
gyülekezetekhez, hanem vessétek fel a kérdést: „Azt tesszük-e, ami
Isten szándéka volt, hogy tegyünk?” És „vajon jól végezzük”? Ahogy
Peter Drucker azt mondja: „Mi a feladatunk?” És „hogyan végezzük
azt”? Ez a két legkritikusabb kérdés a gyülekezet felmérésekor. A
gyülekezet rendeltetése legyen az a norma, amellyel megméritek a
gyülekezet állapotát és növekedését.
Az ereje semmiképpen sem a gyülekezet nagyságától függ. A
gyülekezet lehet nagy és erős, meg lehet nagy és gyenge. Ugyanígy
lehet kicsi és erős, vagy kicsi és gyenge. Ha nagyobb, nem jelenti azt,
hogy jobb, vagy, hogy ha kicsi, az sem jelenti azt, hogy jobb. Mindig
a jobb a jobb!
A gyülekezet erőteljesebb és egészségesebb, ha célirányított.
Ahhoz, hogy egy gyülekezet célirányítottá váljon, idő kell – nem
történhet minden azonnal, de lehet, hogy még hat hónap alatt sem.
Az átálláshoz a gyülekezetnek talán évekre lesz szüksége. Ha azt
akarjátok, hogy a gyülekezetetek célirányított legyen, akkor azt négy
kritikus szakaszon kell átvezetnetek: először is meg kell határoznotok a célotokat. Azután erről rendszeresen beszélnetek kell a gyülekezetben. Harmadszor, a gyülekezetet a cél köré kell gyűjtenetek. És
végül, a meghatározott célokat a gyülekezeti élet minden területén
alkalmaznotok kell.
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6. szombat, 2016. augusztus 6.

TANULMÁNYOZZÁTOK ÁT,
MIT MOND A BIBLIA
Kezdjétek azzal, hogy bevonjátok a gyülekezetet különféle bibliai
részletek tanulmányozásába.
Nézzétek meg Krisztus földi szolgálatát. Tegyétek fel a kérdést:
„Mit tett Jézus, amíg a Földön volt? Mit tenne, ha most itt volna?”
Mindent, amit Jézus valaha tett, azt ma nekünk folytatnunk kell. A
krisztusi szolgálat különféle elemeinek ma is meg kell látszódniuk az
Ő egyházában. Bármit tett is, amíg testben itt járt, annak folytatódnia kell az Ő lelki „testében”, a gyülekezetben.
Nézzétek meg a gyülekezetek neveit és jelképeit. Az Újszövetség
számos hasonlatot használ az egyházra: test, menyasszony, család,
nyáj, közösség és katonaság. Mindegyik kép mélyreható tanulságokat kínál azzal kapcsolatban, mi kell a gyülekezetnek lennie és mit
kell tennie.
Vizsgáljátok meg az újszövetségi gyülekezetek példáját.
Tegyétek fel a kérdést: Mit tett az igazi gyülekezet? Sok példát találunk a Szentírásban. A jeruzsálemi gyülekezet például egészen más
volt, mint a korinthusi. A filippibeli gyülekezet is más volt, mint a
szaloniki. Tanulmányozzátok át az összes újszövetségi gyülekezeteket, a Jelenések könyvében levő hét gyülekezetet is beleértve.
Vizsgáljátok meg a krisztusi parancsokat. Tegyétek fel a kérdést: Milyen munkát bízott ránk Jézus? A Máté 16,18-ban Jézus ezt
monda: „Felépítem az én egyházamat”. Egész biztosan valamilyen
célt tartott a szeme előtt. A mi feladatunk nem a célok meghatározása, hanem a krisztusi célok felfedezése.
És jegyezzétek meg: a Krisztus gyülekezete, és nem a mi gyülekezetünk. Az egyházat, Jézus alapította, meghalt érte, Szentlelkét
küldte az egyházába és egyszer visszajön az egyházáért. Az egyház
tulajdonosaként már meghatározta a célt, ezért erről nincs mit tárgyalnunk.
A mi kötelességünk, hogy megértsük a Krisztus által kitűzött
célokat, és hogy megvalósítsuk őket. S habár nemzedékenként vál-
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toztatnunk kell a programokon, a cél sohasem változik. A szolgálatunk stílusa lehet innovatív, de annak a tartalmán sohasem szabad
változtatnunk.
7. szombat, 2016. augusztus 13.

NÉGY KÉRDÉSRE KELL VÁLASZT
TALÁLNOTOK
Tanulmányozzátok át, mit mond a Biblia az egyházról/gyülekezetről, és mialatt megfogalmazzátok, válaszoljatok az alábbi kérdésekre:
1. Miért létezik az egyház?
2. Minek kell lennünk gyülekezetként? (Kik vagyunk, és mik
vagyunk mi?)
3. Gyülekezetként, mi a mi feladatunk? (Mit akar Isten, hogy
tegyünk a világban?)
4. Hogyan fogjuk elvégezni a feladatot?
Jegyezzétek fel a megállapításaitokat
Jegyezzétek fel mindazt, amit tanulmányozás közben megtudtatok. Nem fontos, hogy rövidek legyetek. Mondjatok el mindent,
amit fontosnak tartatok az egyház természetéről és a létezésének
céljáról. Nem kell mindjárt megfogalmaznotok a célt: egyszerűen
csak gyűjtsétek az adatokat (tényeket). Összpontosítsatok a célok
felismerésére. A lelkipásztorok részére ismételten elmondom: Ne
rohanjatok végig ezen a feladaton! Alapot építetek, amely a jövőbeli
tevékenységeitek fogja támogatni. S habár már ismeritek az újszövetségi célokat, életfontosságú, hogy a gyülekezettel áttekintsétek
mindazt, amit a Biblia mond az egyházról, és hogy feljegyezzétek a
következtetéseket.
Felfedezéseitek foglaljátok össze egy-egy mondatban
Először is foglaljátok össze, amit felfedeztetek az egyházzal kapcsolatban, a hasonló fogalmakat egyetlen főcím alá csoportosítva, mint
amilyen az evangelizálás, az istentisztelet, a közösség (barátkozás),
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lelki érlelődés, szolgálat, stb.. Ezután próbáljátok felsorolni az összes
főcímet egyetlen bekezdésbe. Ezt követően iktassátok ki a felesleges
szavakat és az egész szövegrészt foglaljátok egyetlen mondatba.
A célról szóló nyilatkozat egyetlen mondatba való összefoglalása
nagyon fontos. Miért? Azért, mert ha az emberek nem jegyzik meg,
akkor korlátozott értékű. Dawson (ejtsd: dozon) Trotman valamikor
azt mondta: „A szátokon és az ujjatok hegyén áthaladva a gondolatok
kibogozódnak”. Más szóval, ha ki tudjátok mondani és le tudjátok
írni, akkor világos gondolatokat sikerült megfogalmaznotok. Ha céljaitokat nem tudtátok papírra vetni, akkor nem is gondoltátok jól át.
Francis Bacon, angol filozófus és esszéíró mondta hajdan: „Az
olvasás kiterjeszt, az írás pontosít”. Az egyház céljának közlésében a
lehető legpontosabbak akarunk lenni.
8. szombat, 2016. augusztus 20.

MI TESZI HATÉKONNYÁ A CÉLRÓL SZÓLÓ
NYILATKOZATOT?
Bibliai
A célról szóló hatékony nyilatkozat kifejezi az egyházról szóló,
újszövetségi tanítást. Jegyezzétek meg, hogy nem kell meghatároznunk a célt, hanem csak felfedeznünk. Krisztus az egyház feje. Az
egyház célját már réges-rég meghatározta. Minden újabb nemzedéknek ezt ismételten meg kell állapítania.
Specifikus
A célról szóló nyilatkozat legyen egyszerű és világos. A célról
szóló nyilatkozat megfogalmazása közben a gyülekezet elkövetheti
azt a nagy hibát, hogy túl sokat foglal bele. Fenn áll a kísértés, hogy
hozzátegyünk különféle jó, de felesleges mondatokat, mert attól
félünk, hogy kihagyunk valami fontosat. De minél többet hozzátesztek a kijelentésetekhez, annál szétszórtabbá válik, és annál nehezebb
megvalósítani.
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A szűken megfogalmazott misszió a világos misszió. A Disneyland
céljáról szóló nyilatkozat így hangzik: „Hogy az emberek boldogok
legyenek”. Az Üdvhadsereg eredeti küldetése ez volt: „A társadalmi
különbségek kiegyenlítése”. Sok célról szóló nyilatkozat annyira
általános, hogy semmiképpen sem lehet hatékony. Semmi sem lesz
dinamikus, amíg nem lesz konkrét. Bizonyos egyházi nyilatkozatok
azt mondják: „A gyülekezetünk azért létezik, hogy Istent magasztalja”. Ez természetes! De hogyan fogják ezt megvalósítani?
A célról szóló specifikus nyilatkozat arra késztet, hogy összpontosítsuk az energiánkat. Ne zavarjanak benneteket a periferikus
témák. Tegyétek fel a kérdést: melyik néhány dolog tudná Jézusért a
legnagyobb hatást kifejteni a világra?
Továbbítható
A továbbítható, célról szóló nyilatkozat rövid, hogy mindenki
megjegyezhesse és továbbíthassa. Minél rövidebb, annál jobb. Ha a
célról szóló nyilatkozat minden bibliai gyülekezetnél ugyanazokat
az elemeket tartalmazza, akkor semmi sem gátol benneteket abban,
hogy azt friss és kreatív módon továbbítsátok. Próbáljátok úgy megfogalmazni, hogy érdemes legyen azt megjegyezni.
Az emberek nem fognak prédikációkra, beszédekre emlékezni,
sőt még részeket sem fognak megjegyezni. Az emberek egyszerű
mondatokra, szlogenekre és kifejezésekre emlékeznek. John F.
Kennedy egyetlen beszédére sem emlékszem, de emlékszem néhány
mondatára. „Ne azt kérdezd, mit tud érted tenni a hazád, inkább
azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért”, és „Én berlini vagyok!” Dr.
Martin Luther King Jr. egyetlen prédikációjára sem emlékszem, de
emlékszem arra a híres mondatára, hogy: „Van egy álmom!”
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9. szombat, 2016. augusztus 27.

A NYILATKOZAT LEMÉRHETŐ
Meg kell vizsgálnotok a célról szóló nyilatkozatot és le kell mérnetek, hogy a gyülekezetetek teszi, vagy nem teszi azt? Képesek lesztek-e minden év végén bizonyítani, hogy elértétek? Amennyiben a
küldetés nem mérhető, a hatékonyságát sem tudják lemérni.
A küldetésről szóló kiváló nyilatkozat ad egy bizonyos szintet, amelyhez viszonyítva megismételhetitek, felülvizsgálhatjátok és
javíthattok mindazon, amit a gyülekezet tesz. Amennyiben a gyülekezeteteket nem tudjátok lemérni a célról szóló nyilatkozat alapján,
térjetek vissza a rajztáblához. Legyen tehát lemérhető! Különben a
célról szóló nyilatkozat csak egy újabb papír lesz a közösséggel való
kapcsolatotokban.

Két fontos igehely
Sok igehely magyarázza, milyennek kell lennie a gyülekezetnek,
és mit kell tennie. Jézusnak a következő két kijelentése mindent
megmond: a nagy parancsolat (Matej 22,37-40), a nagy megbízás
(Máté 28,19.20).
„Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy
parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a
próféták” (Máté 22,37-40).
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam
néktek: és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Ámen!” (Máté 28,19.20).
A nagy parancsolatot, Jézus, egy kérdésre való válaszként adta.
Egyszer megkérték, hogy mondja meg, melyik a legnagyobb parancsolat. Így szólt: itt van az egész ószövetség, dióhéjban. Összefoglalom
nektek Isten Savát. Az egész törvényt és a prófétákat két feladatba
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sűríthetjük: Szeressétek Istent teljes szívvel és embertársatokat, mint
önmagatokat.
Később a tanítványokhoz intézett, majdnem hogy utolsó szavaiban, Jézus eléjük tárta a nagy parancsot, amellyel még három feladatot bízott rájuk: Menjetek és képezzetek tanítványokat, kereszteljétek
meg őket és tanítsátok meg arra, hogy megtartsák mindazt, amit én
parancsoltam nektek.
„A nagy parancsolatnak és a nagy utasításnak való nagy odaszenteltség teszi naggyá a gyülekezetet.”
Ha egy tevékenység vagy program megfelel valamelyik parancsnak vagy parancsolatnak, akkor elvégezzük. Ha nem felel meg,
akkor nem csináljuk meg. A nagy parancsolat és a nagy utasítás
vezet bennünket. Együtt alapvető feladatokkal bíznak meg bennünket, amelyekre az egyháznak Krisztus második eljöveteléig összpontosítania kell.
10. szombat, 2016. szeptember 3.

AZ EGYHÁZ ÖT CÉLJA
A célvezetett egyház odaszenteli magát mind az öt feladat elvégzésére, amelyet Jézustól kapott.
1. cél: Szeresd az Urat teljes szívedből
A cél leírására szolgáló szó az imádat. Az egyház azért létezik,
hogy imádja Istent. Hogyan kell Istent teljes szívvel szeretni? Úgy
hogy imádjuk! Mindegy, hogy egyedül vagyunk, vagy egy kis csoporttal, vagy 100 ezer emberrel. Amikor kifejezzük Isten iránti szeretetünket, akkor imádjuk Istent.
2. cél: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat
A célt a szolgálat szóval tudjuk körülírni. Az egyház azért létezik,
hogy szolgáljon az embereknek. A szolgálat az Isten szeretetének
a kifejezése az emberek iránt, a szükségleteikről való gondoskodás
és a sebeik Jézus nevében való gyógyítása által. Amikor szeretettel
nyújtjátok ki a kezeteket mások felé, akkor szolgáltok nekik. Az egyháznak mindenféle – lelki, érzelmi, emberbaráti és testi – szükség-
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letek betöltésével foglalkoznia kell. Jézus azt mondta, hogy még egy
pohár hideg vizet adni az Ő nevében, az is szolgálást jelent, és nem
marad jutalom nélkül. Az egyház tehát azért létezik, hogy felkészítse
a szenteket a szolgálat végzésére” (Eféz 4,12 – újfordítású Biblia).
3. cél: Elmenvén, tegyetek tanítványokká…
Ezt a célt evangelizálásnak nevezzük. Az egyház azért létezik,
hogy hirdesse Isten Szavát. Mi Krisztus követei vagyunk, küldetésünk a világ evangelizálása. A nagy parancsban a menjetek szó az
eredeti görög szövegben jelen időben van. A helyes fordítás tehát
„elmenve” (elmenvén). Azaz, minden keresztény felelőssége az
Örömüzenet hirdetése mindenütt, ahova csak megy.
4. cél: Megkeresztelvén…
A nagy parancs szövegrészében, az eredeti görög nyelven, három
ige szerepel folyamatos jelen időben: „elmenvén”, „megkeresztelvén”, „tanítván”. Mindhárom a tanítványképzés parancsának a része.
Elmenni, megkeresztelni, megtanítani a tanítványképzés folyamatának alapvető elemei. Első hallásra talán azt kérdezitek, hogy miért
ad a keresztség egyszerű cselekményének ugyanolyan fontos helyet,
mind az evangelizálás és a tanítás folyamatának? Világos, hogy Jézus
ezt nem véletlenül mondta. Miért olyan fontos a keresztség, hogy azt
még a nagy utasításba is befoglalta? Úgy vélem, hogy ez azért van,
mert ez jelképezi az egyház egyik célját, a közösséget, azaz a Krisztus
testével való azonosulást.
5. cél: Tanítván őket, hogy megtartsák…
A célmeghatározó szó itt általában a „tanítványság”. Az egyház
azért létezik, hogy tanítson, azaz oktassa Isten népét. A tanítványság
egy olyan folyamat, amely segít az embereknek, hogy mind jobban
hasonlítsanak Krisztusra gondolkodásban, érzelmekben és cselekedetekben. Ez a folyamat az egyén újjászületésével kezdődik, és az
élete végéig fog tartani. Kolossé 1,28: „Akit mi prédikálunk, intvén
minden embert, és tanítván minden embert minden bölcsességgel,
hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban”.
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11. szombat, 2016. szeptember 10.

AZ EGYHÁZ CÉLJÁRÓL SZÓLÓ
NYILATKOZAT
Öt kulcsfontosságú szó, amellyel meghatározhatjuk a Krisztus
által előrelátott öt célt az egyház számára.
Imádás: Ünnepeljük Isten jelenlétét az istentiszteleten.
Küldetés: Hirdetjük Isten Szavát az evangelizálás által.
Tagság: Befogadjuk az embereket Isten családjába a közösség
révén.
Érettség: A tanítványság útján tanítjuk Isten népét.
Szolgálat: Szolgálatunkkal Isten szeretetéről teszünk bizonyságot
Ezek a kulcsszavak, amelyek az öt célunkat képviselik, szerepelnek a mi küldetés-nyilatkozatunkban, amely a következőképpen
szól:
Az egyház küldetésnyilatkozata,
embereket vezetni Jézushoz és csatlakozni az Ő családjához, a
Krisztushoz való hasonlóságig fejleszteni őket, kiképezni őket a
szolgálatra és elvégezni a világban a küldetésünket, Isten nevének
dicsőségére. A célról szóló világos nyilatkozat megteremti az irányt,
a vitalitást, a határt és az ösztönző erőt mindahhoz, amit teszünk. A
célvezérelt egyház lesz a legjobban felkészített arra, hogy szolgáljon
az összes változás során, amellyel szembe kell nézünk a huszonegyedik században.
12. szombat, 2016. szeptember 17.

A CÉLRÓL SZÓLÓ VÍZIÓ TOVÁBBÍTÁSA
Számos módja van a célról szóló vízió továbbításának:
Szent Írás
Tanítsátok a bibliai igazságokat a gyülekezetben. Már említettem,
hogy a Biblia a gyülekezet növekedésének a legjobb kézikönyve.
Tanítsátok az egyháztanokat lelkesen és gyakran. Mutassátok be,
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hogy az egyház jövőképének minden része a Biblián alapul, az által,
hogy olyan bibliaverseket idéztek, amelyek megmagyarázzák és
illusztrálják a megállapításaitokat.
Jelképek (logó)
A nagy vezetők mindig megértették és alkalmazták a szimbólumok óriási előnyét. Az embereknek gyakran szükségük van a
vizuális bemutatásra, hogy jobban megértsék a dolgokat. A jelképek
erőteljes közlési eszközök lehetnek, mert erős szenvedélyeket és
érzelmeket váltanak ki. Kontinenseket hódítottak meg a keresztény
kereszt, a kommunista sarló és kalapács, valamint az iszlám félhold
jegye alatt.
Szlogenek
Jelszavak, mondások, jelmondatok és tömör kifejezések - erre az
emberek mindig emlékeznek, még akkor is, ha a prédikációt elfelejtették. Sok kulcsfontosságú esemény a történelemben a szlogentől
függött: „Emlékezzetek Alamora!” „Süllyesszük el Bismarckot!”,
„Adj szabadságot vagy halált!” A történelem bebizonyította, hogy
egy egyszerű szlogen, amelyet gyakran és meggyőződéssel ismételgetnek, motiválja az embereket, hogy megtegyenek még olyan dolgokat is, amelyeket általában nem tettek volna, sőt, még az életüket
is képesek otthagyni a csatatéren.
Néhány szlogen a gyülekezet jövőképének az ábrázolására:
„Minden hívő prédikátor”, „Minden vezető tanítvány”, „Megmentve
a szolgálatra”, „Értékeljétek ki, hogy kiválók lehessetek”, „Bármi áron
keressétek az elveszetteket”, és sok más. Bizonyos időközönként időt
szakítok arra, hogy elgondolkodjak a régi ötleteknek egy friss, tömör
módon való továbbításának új módszereiről.
Történetek
Jézus, az Ő elképzeléseit, egyszerű történetek segítségével igyekezett megértetni az emberekkel. Máté 13,34: „Mind ezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem
szóla nékik”.
Használjatok történeteteket a gyülekezet céljának a dramatizálására. Például, amikor arról van szó, milyen fontos az evangelizálás,
meséljetek olyan hívőkről, akik a közelmúltban Krisztusról beszéltek
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a barátaiknak, és elvezették őket Krisztushoz. A közösség fontosságáról szólva, általában felolvasok igazi leveleket olyan emberektől,
akiknek enyhült a magánya, amikor csatlakoztak egyházunk családjához. A tanítványság fontosságáról beszélve, használhatjuk azt
a bizonyságtevést, amelyben egy házaspár lelki növekedésével a
házasságuk is helyrejött, vagy azt, amikor valaki a bibliai elvek alkalmazása által megoldotta a személyes problémáit.
Az emberek szeretnek megtenni valamit, amiért jutalom jár.
Ezért a gyülekezeti munkát végző hívőkből csináljatok hősöket.
Határozottság
Mindig adjatok praktikus, egyértelmű, konkrét cselekvési lépéseket, amelyek megmondják, hogyan kívánja a gyülekezet teljesíteni
a célt. Kínáljátok fel a célmegvalósítás részletes tervét. Tervezzetek
programokat, ütemezzetek be eseményeket, szenteljetek fel épületeket és állítsatok munkába mindenkit, minden célra. Ezek olyan
dolgok, amelyek érdeklik az embereket.
És jegyezzétek meg: semmi sem lesz dinamikus, amíg nem lesz
specifikus. A homályos jövőkép sohasem lehet vonzó. Minél határozottabb a gyülekezetetek jövőképe, annál inkább megragadja a
figyelmet és elkötelezi az embereket. A célközlés leghatározottabb
módja ezek személyes alkalmazása a hívők életében.
13. szombat, 2016. szeptember 24.

A CÉL MEGSZEMÉLYESÍTÉSE
Fontos, hogy személyesítsük az egyház céljának közlését. A cél
személyesítésének módja: rámutatni arra, hogy léteznek személyes
előnyök és felelősségek. Kolossé 3,15: „És az Istennek békessége
uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben”. A
gyülekezeti családhoz való tartozásnak meg vannak az előnyei, de a
feladatai is. Megpróbálom megszemélyesíteni az egyházcélt, rámutatva arra, hogy azok a mi elvégzendő kötelezettségeink, és hogy ezt
az előnyt élveznünk kell.
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Az egyház öt célja megszemélyesítheti Isten öt célját, amelyet a
hívők számára határozott meg. Ezek a célkitűzések kifejezik azt, amit
Isten akar, hogy mindnyájan csináljunk az életben, amíg a Földön
élünk.
Hívői felelősségem
Isten azt akarja, hogy az ő családjának tagjaivá váljunk. Ez a
közösség célja személyre szabva, megszemélyesítve. A Biblia világosan beszél arról, hogy az Istennel való járás nem csupán hitkérdés
– a hovatartozást is magába foglalja. A keresztényi élet nem egyéni
előadás. Egymással közösségben kell élnünk. Az 1Pét 1,3 így hangzik: „Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az
ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre
Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által”. Isten az egyházat/a gyülekezetet lelki családként adta a számunkra, hogy a javunkat szolgálja. Az Eféz 2,19 azt mondja: „Azért immár nem vagytok
jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei
az Istennek”.
Isten azt akarja, hogy az Ő jellemét vegyük mintának. Ez a tanítványság személyre szabott célja. Isten azt akarja, hogy jellemben
minden hívő Krisztusra hasonlítson. A Krisztushoz való hasonlóság
bibliai definíciója a lelki érettségnek. Jézus követendő példát állított
fel. „Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek,
néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek” (1Pét
2,21).
Az 1Tim 4,12-ben Pál apostol rámutat néhány olyan területre,
ahol Krisztus jellemét kell bemutatnunk: „Senki a te ifjúságodat
meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban”. Isten
azt akarja, hogy az Ő kegyelmének a hirdetői legyünk. Minden
keresztény harmadik felelőssége a személyre szabott szolgálat. Isten
elvárja tőlünk, hogy használjuk a lelki ajándékokat, a tehetségünket
és a lehetőségeket, amelyeket azért adott nekünk, hogy másoknak
szolgáljunk. Az 1Pét 4,10 mondja: „Ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle
kegyelmének jó sáfárai”.
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Isten minden hívőnek szánt valamilyen szolgálatot. Kezdettől
fogva erről az elvárásról van szó, a megtéretleneknek való bizonyságtevést illetőleg. Mi nem cserélgetjük állandóan a horgot. Én
azt mondom a megtéretleneknek: „Amikor az életeteket átadjátok
Krisztusnak, akkor aláírjátok, hogy az Ő nevében szolgálni fogtok,
életetek maradék részében. Ezért alkotott meg Isten benneteket. Az
Eféz 2,10-ben olvassuk: „Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén
Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk”.
Isten azt akarja, hogy az Ő szeretetének a hírnöke legyek. Ez a
gyülekezet célja minden személyre szabott evangéliumhirdetéssel.
Ez minden hívő munkaköri leírásába beletartozik, hogy miután
újjászülettünk, az örömüzenet hírnökeivé válunk mások számára.
Pál apostol mondja, „semmivel sem gondolok, még az én életem sem
drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel,
és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot
tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról” (ApCsel 20,24). Ez
minden keresztény fontos felelőssége. A 2Kor 5,19-20-ból megtudjuk: „Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette
magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk
bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben,
mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg
az Istennel”. Meg kell kérnünk a megtéretleneket, hogy fogadják el a
felkínált isteni szeretetet, az Istennel való megbékélést.
Gondolkodtatok már azon, hogy miért hagyott bennünket Isten
itt a Földön, minden fájdalom, szomorúság és bűn közepette, amikor
elfogadtuk Krisztust? Miért nem visz minket azonnal a mennybe,
hogy mindettől megkíméljen bennünket. Végül is imádhatjuk Istent,
közösségben lehetünk, imádkozhatunk, énekelhetünk, hallgathatjuk
Isten Igéjét, sőt, még szórakozhatunk is a mennyben. Valójában
két dolog van, amit a mennyben nem tehettek meg, hanem csak
a Földön: bűn és bizonyságtevés. A Földön mindnyájunknak van
küldetése, és a Krisztusról való bizonyságtevés a küldetésünk része.
Isten azt szeretné, ha dicsőítenénk az Ő nevét. A Zsoltár 34,4-ben
olvassuk: „Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő
nevét!” Mindnyájunk személyes felelőssége, hogy Istent dicsőítsük.
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Az első parancsolat így hangzik: „Ne legyenek néked idegen isteneid
én előttem” (2Móz 20,3). Minden személy vele született szükséglete,
hogy valakit imádjon. Ha nem Istent imádjuk, akkor találni fogunk
más valakit vagy valamit, amit imádni fogunk, legyen az a munka, a
család, a pénz, a sport, vagy akár mi önmagunk.
Hívői odaadásom
Habár az egyház öt céljának a megvalósítása minden keresztény
kötelessége, ebből azonban lelki, érzelmi és társadalmi előnyök is
származnak. Az egyház valójában olyasmit kínál az embereknek,
amit sehol máshol nem fognak megtalálni. Az istenimádással Isten
felé fordulnak; a közösség segít nekik abban, hogy szembenézzenek
az életproblémáikkal; a tanítványság révén erősödik a hitük; a szolgálás kihozza belőlük az adottságaikat, tehetségüket; az evangelizálással pedig elvégzik a küldetésüket.
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