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VISELJETEK GONDOT A NYÁJRA 

Férfikonferencia, 2013. nov.23. Budapest 

(Illusztráció) 

 

Aki Jászberénybe a főúton beérkezik egy nagyméretű közúti tábla felirat fogadja: 

„VIGYÁZZON GYERMEKEINKRE”. Nagyon szép és fontos dolog ez. A város úgy tekint 

az ott élő gyermekekre, mint a sajátjára. Ez nem a polgármester, vagy más képviselők, 

vezetők gyermekei pusztán. A város vezetése az összes jászberényi kicsit sajátjának tekint, 

akire nagyon vigyáz, pl. biztonságos játszóterekkel, a főút mentén rengeteg biztonságos 

járdasziget zebrával, stb. És elvárják az idegentől is, vigyázzon rájuk. 

Amikor a gyülekezetek élén álló elöljárókra gondolunk, nekik is ilyen gazda módon kell 

tekinteniük a nyájra. Mint amely Istentől bízatott rájuk. Amelyért felelősséggel és 

elszámolással tartoznak. A nyáj, az Egyház mindig Istené volt és maradt, emberi kezekre 

bízva. Sosem lesz az én nyájam, de úgy kell tekintsem a munkám közöttük, mintha az 

enyémek lennének.  

„Viseljetek gondot a nyájra!” 

      

cél: az emberi oldalt erősíteni 

 

Bevezetés 

A) Az Egyház jelentősége, felépítése,  

B) Az Ősegyházi kezdetek 

C ) A mi gyülekezetünk 

Az első kettő téma a Biblia tanítására fókuszál, a harmadik pedig, ahogy ma megélhetjük. 

A cél, hogy a harmadikról konkrét, emberi oldaláról megvilágítva beszéljünk. Azonban a 

helyes alappal kell kezdenünk, látni akarjuk, mit tanít a Gyülekezetről Isten Igéje, ahogy azt 

is, mit nem. Mi az, amit pontosan meghatároz róla, mi az, amit nem. 

Tehát  

 melyek a változatlanul és szorosan vett parancsok,  

 melyek a követendő, de nem másolandó minták, példák ill.  

 melyek azok, ahol szabadságod van választani, mivel nincs pontos Bibliai 

meghatározás.  

 

1. parancsok 

a. közösség = test (tagság) A gyülekezet több képes ábrázolása közül az egyik a 

gy-t mint Testet mutatja be, melynek tagjai vannak. A tagok együtt alkotják a 

testet, a Krisztus testét, melynek a Feje Krisztus. Ha Ő a Fej, akkor Ő 

parancsol. Parancsait az evangéliumok feljegyezték.  

b. küldetés: nagy parancsok: 
A jó, hogy a gyülekezet céljait nem nekünk kell kitalálni, azt Isten már kitűzte 

számunkra. Megtalálhatjuk az ÚSZ-ben. Jézus két nagyparancsolatban 

fogalmazta meg, egyrészt a nagyparancsolatban (Mt 22:37-39), másrészt a 

missziós parancsban (Mt 28,18-20).  

- Máté 22: Szeresd Istent egész lényedből és felebarátodat mint magadat. 

- Máté 28: Menjek el széles-e világra, tegyetek tanítvánnyá minden embereket, 

bemerítve őket, és tanítva őket, hogy engedelmeskedjenek. 

Ezekben öt parancs van: 
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1. Imádat. (Szeresd az Urat) 

2. Szolgálat (szeresd embertársadat, mint magadat) 

3. Misszió (menjetek el 

4. Közösség (Bemerítve őket) 

5. Tanítványság (tanítsátok meg engedelmességre) 

c. egészséges gyülekezet 

mind az 5 célt szem előtt tartani 

 

2. példák/minták  

a. ApCsel  

i. növekedő gyülekezet  

 Csel 6:7 – növekedés egy gyülekezeti feszültség feloldását 
követően 

 9:31 – a gyülekezetek az Úr félelmében jártak és a Szentszellem 
segítségével gyarapodtak 

 12:24 – növekedés éhínség (Júdea), mártírhalál (ifjabb Jakab), 
börtön (Péter) ellenére  

 16:5 – növekedés a jeruzsálemi vének döntésének építő hatása 
 19:20 – növekedés a hívők bűnvallását követően 
 28:31 – terjedés Pál fogsága közben – „az Úr Igéje nincs bilincsbe 

verve  
 

ii. feszültségek és megoldások 

 a görög nyelvű keresztyének özvegyeinek elhanyagolása, 

megoldás: 7 megfelelően kvalifikált, minősített férfi 

 szolgálatok szétválasztása 

 meglepően jó: 7 görög nevű, származású zsidókeresztyén 

 Pál és Barnabás közti megosztottság Márk személye miatt (Csel15, 

36-41) 

 Lukács nagyon szűkszavú 

 két önálló missziói csapat lett 

 mindkettő nagy áldást jelentett 

 Körül kell e metélni azt, aki hívővé lett, ahhoz, hogy üdvözüljön?!  

(Csel 15,1-…) 

 vének gyűlése Jeruzsálemben 

 határozat egyetértésben (bálványimádás, paráznaság, 

megfulladt állat és a vér elfogyasztása kerülendő) 

 a határozat kiküldése, átadása 

 Öröm, bátorítás a gyümölcs (15, 30) 

 

iii. gyülekezet a béke és az üldöztetés idején 

 üldöztetés kell a növekedéshez? 

 növekedés volt a béke idején (9,31) 

 növekedés az éhínség, üldöztetés, letartóztatás idején 

(12,24); ld. 11: 27-30, 12:1-25  

 

b. térjünk vissza a példákhoz:  

 „Mi olyanok akarunk lenni, mint az Újszövetségi Gyülekezet.” 

Ilyenkor gyakran megkérdik: „Melyik újszövetségi gyülekezethez 



3 
 

kívántok hasonlítani? A Korinthusiakhoz, akik lerészegedtek az Úr 

asztalánál? Vagy a Galatákhoz, akik vissza akartak térni az 

Ószövetségi törvényhez? Vagy az Efézusihoz, a maga hamis 

tanítóival?” A válasz természetesen az, hogy senki sem akarja, 

hogy a gyül. pontosan olyan legyen, mint az előbbiek. 

Istennek volt és  van terve arra nézva, milyennek kell lennie 

gyülekezetének. Ezt a tökéletes tervet jelenti ki az Újszövetség. 

Akkor – akárcsak ma – nem volt tökéletes a helyi gyülekezet. 

c. helyi gyülekezet feladata: nem másolni, alkalmazni 

 

3. szabadság  

a. gyülekezetek/vezetők fajtái 
 

Minden gyülekezetben megvan az öt elem (dicsőítés, szolgálat, misszió, közösség és 

tanítványság), de a legtöbb gyülekezet csak egyre van kihegyezve. Vagy a dicsőítés a 

legfontosabb (pl. ahol 1-2 óra az éneklés), vagy a szolgálat (pl. Üdvhadsereg), vagy a 

misszió (pl. mindig van megtérésre hívás), vagy a közösség (pl. ahol rengeteg 

szeretetvendégség, közös piknik, stb. van), vagy a tanítás (pl. a nagyon 

professzionálisan Biblia-tanulmányozó gyülekezetek). Az igehirdetők, vezetők 

hajlamosak a kedvencüket túlhangsúlyozni és a többit elhanyagolni, így nem lesznek 

kiegyensúlyozottak a gyülekezetek. Fontos a kiegyensúlyozottság elérése és annak 

folyamatos fenntartása, hogy a hívők tudjanak engedelmeskedni mind az öt 

parancsnak. 

b. a testvérgyülekezetek diagnosztizálása 

i. kifigurázni:  

a tanítás az erősségünk? görög szavak használata, fogalmakhoz szigorú 

ragaszkodás (pl lélek, szellem megkülönböztetett használata)   

a próféciák tanulmányozása, a titkok keresése, a végidőkről szóló 

kijelentések 

 

ii. elismerni az erősséget: 

 két diák tanult egyik évben Vajtán, azaz a Golgota Gyülekezet 

Bibliaiskolájában: elmondásuk szerint nagyon érződött a 

bibliaismereti alapjuk és jártasságuk 

 könyvkiadásunk is erősségünk 

 a Bibliához, annak tanításához való ragaszkodást ne adjuk fel; 

miközben vigyázzunk, az ismeret felfuvalkodottá ne tegyen. 

 

iii. a növekedés/változás ára 

 gyülekezeteink évtizedek óta nem tapasztalt szabadságban, 

nyitásban, együttmunkálkodásra kész helyzetben vannak 

 akarunk e változtatni és milyen mértékben? 

 adunk-e igazán teret az alulról jövő kezdeményezéseknek? 

 a jobbnak van e lehetősége a megszokottal, a hagyományossal 

szemben? 

 Mit teszünk a kiöregedés ellen? 

 Hogyan akarjuk megtartani a még meglévő fiataljainkat? 
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c. mi hiányzik 

i. evangélizálás 

1. „Keresőérzékeny” alkalmak  

 kényelmüket a tagok rovására biztosítani 

 pl. közös ebéd és alkalom velük 

2. társadalmi szerepvállalás 

 nevelési, gazdasági, faji kérdésekben 

 éreztetni a befolyását 

 nem nyomás, vagy politikai befolyás gyakorlásával 

ii. szolgálat 

 minden egyes tag szolgálata útján 

  a szolgálat meghatározása: ld. Pál efézusi véneknek mondott 

búcsúbeszéde (Csel.20, 17-35) 

iii. közösség 

 kit merítsünk be 

 integrálni közénk a „később” érkezettet 

iv. dicsőítés 

 ha a másik négy teljesül 

 együttes dicsőítés örömmel, ünnepelve, szabadon 

 


