
Ap.csel. 6.1-7.
Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma,
zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen,
hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi
szolgálatban.)

Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és
ezt mondták nekik: "Nem helyes az, hogy az Isten igéjét
elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál.

Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó
bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel,
és őket állítsuk be ebbe a munkába;

mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett."



Ap.csel. 6.1-7.
Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották
Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt,
Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikoláoszt, az
antiókhiai prozelitát;

 az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették
kezüket.

Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a
tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is
engedelmeskedett a hitnek.
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A gyülekezet – eklézsia 
a „kihívottak” közössége

Mennyei testület a földön!

Nem volt mindig, és nem lesz örökké:
-Születésnapja: Első pünkösd
-Vége: Elragadtatás



A Gyülekezet az üdvtörténelem 
része

Újjászületettek

Els�  pünkösd

Pogányok, „olaj” nélküliek
Gyülekezet

Elragadtatás Úr napja, Jézus 
visszajövetele

Utolsó 
ítélet

II.Thes 2., II.Tim.3

Izráel

Próféták, Jézus

Krisztusban elhunyt 
halottak feltámadása

I.Kor.15., I.Thes.4.



A Gyülekezet küldetése
Mennyei testületként Földi közösségként

1. Isten imádása

2. Evangélium hirdetése

3. Tanítás

4. Szeretetközösség

5. Munkálkodás mások
javára



A Gyülekezet küldetése
1. Isten imádása

„Hirdessétek velem az Úr nagyságát,
magasztaljuk együtt az Ő nevét.” 

Zsoltárok 31,4.

„Örülök ha ezt mondják nekem, az Úr házába
megyünk.”

Zsoltárok 122,1 



A Gyülekezet küldetése
2. Evangélium hirdetése

Próféciák + A teljes evangélium hirdetése:

A teljes evangélium tartalma:
1.Jézus halálának hirdetése

- Mi is meghaltunk a b� nnek
2.Jézus feltámadásának hirdetése

- Újjászülettünk
3.Jézus mennybemenetelének hirdetése

- Reménységünk, hogy a Mennyben van polgárjogunk



A Gyülekezet küldetése
3. Tanítás

„Polgártársai lettetek Isten népének, és tagjai
Isten nagy családjának.” 

Efézus 2:19b.
Isten embereinek képzése, vagyis tanítás
Segíteni a növekedésben 
Eljutni a szellemi érettségre



A Gyülekezet küldetése
4. Szeretetközösség

„Polgártársai lettetek Isten népének, és tagjai
Isten nagy családjának.” 

Efézus 2:19b.
Isten embereinek képzése, vagyis tanítás
Segíteni a növekedésben 
Eljutni a szellemi érettségre



A Gyülekezet küldetése
5. Munkálkodás mások javára

a GONOSZ elleni harc
-visszatartani a gonoszt
-ellene szólni a gonosznak

a JÓ cselekvése
-együttérzés, könyörület 
-szociális érzékenység



A Gyülekezet küldetése

Mennyei küldetés

Földi küldetés

Mennyei testület 
a Földre

A törvénytiprás titokban már 
folyik, csakhogy annak, aki azt 
most még visszatartja, el kell 

t� nni az útból.

II. Thesszalonika 2.7 

Földi közösség 
a Mennybe

GONOSZ 
kiteljesedése



A küldetés betöltésének 
alapjai
1. Önkéntesség, odaszánás

Isten országának alapja az  önkéntesség és Isten országának alapja az  önkéntesség és 
a Krisztusnak szánt élet (odaszánás)!a Krisztusnak szánt élet (odaszánás)!

 A teljes id� ben missziós tevékenységet végz�  munkás biblikus 
értelemben nem f izetést kap, a gyülekezet csupán az odaszánását 
segíti azzal, hogy a megélhetésér� l gondoskodik.

2. Vezetés biblikus gyakorlása
 Presbiter (Vén, Felvigyázó, Püspök), 
 Diakónusok 
 Elöljáró



Vezetés a küldetésben
 Vezetni kell!

Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a 
tanácsadó. Péld.11.14.

 Vezetni felel� sség!

Bízzatok vezet� itekben, és hallgassatok rájuk, mert � k vigyáznak 
lelketekre úgy, mint akik err� l számot is adnak. 
Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék 
javatokra.  Zsid.13.17.

 A hanyag vezetést Isten nem kedveli.

Átkozott, aki az ÚR dolgát hanyagul végzi Jer. 48.10.



Hatékonyság a 
küldetésben
 Hatékonyság: 

a felhasznált er� forrás és a felhasznált er� forrás és 

az elért eredmény viszonya az elért eredmény viszonya 
 Er� forrásunk: a Mindenható Isten!

Minden forrásom bel� led fakad. Zsolt. 87.7.

 Lehetséges eredmény:
Örökélet – Lelkek megmentése
Krisztus teste – Szeretetközösség építése

 Jó alapunk van a hatékony küldetés betöltésére.





A hatékony vezetés pillérei

 ELHÍVÁS
 Kérdés a „Mennyei Tanács”-ban

Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: 
Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? 
Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! És.6.8.

 Er� forrás a vezetéshez
Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak �  nem mértékkel 
mérve adja a Lelket. Jn.3.34.

 Kijelentés (látás) forrása
Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a 
tanítást. Péld.29.18.



A vezet�  viszonyulása az 
elhíváshoz

A HATÉKONY VEZETÉS PILLÉREI



A hatékony vezetés pillérei
 TALENTUMOK
 Képességek, melyeket Isten oltárára teszünk.
 Mindenkinek van Istent� l kapott képessége!
 Minden oltárra tett képesség tiszteletre méltó!

Mert a nekünk adatott kegyelem szerint 
különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: 

ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk,  
ha valamilyen más szolgálat adatott, 

akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: 
a tanító a tanításban, 

a buzdító a buzdításban, 
az adakozó szerénységben, 

az elöljáró igyekezettel, 
a könyörülő pedig jókedvvel. 

Róm.12.6-8.



A hatékony vezetés A hatékony vezetés 
kritériumaikritériumai
 Becsületesség
 Igyekezz, hogy Isten el� tt becsületesen megállj! 

 � szinteség, empátia
 Önmagadat add, Krisztus szeretetével!

 Hitelesség
 A megélt hit értéke
 Ha a bukást látták, látniuk kell a felállást is.

 Következetesség
 Döntéseink következetes megvalósítás!

(A rossz döntések korrigálása is fontos.)



Hatékony vezetést segít�  Hatékony vezetést segít�  
elemekelemek
 Misszió (mission) küldetésnyilatkozat 

amely meghatározza a gyülekezet lényeges vagy 
alapvet�  célját a mikro-környezetben.

 Jöv� kép (vision) rögzített nyilatkozat 
amely a gyülekezet saját ambícióinak szavakba, 
mondatokba öntését szolgálja a kit� zött stratégiai 
célokkal összhangban.



Hatékony vezetést segít�  Hatékony vezetést segít�  
elemekelemek
 Stratégiai terv (strategic plan)  

a gyülekezet fejl� désének (a misszió és jöv� kép alapul 
vételével) 5-10-15 évre irányt mutató elképzelések 
rendszere.

 Taktikai terv (tactic plan) 
rövidebb id� re szól, a stratégiai célok elérését segít�  
közvetlen feladatokat, módszereket és eszközöket 
foglalja magába.



Mi volt a probléma az els�  Mi volt a probléma az els�  
gyülekezetben?gyülekezetben?

 Vezet� ik elhívottak és odaszántak voltak  telve 
voltak Lélekkel és bölcsességgel

 Nem volt hatékony a vezetés! 
• elhanyagolták az IGE-t
• nem osztották meg a feladatokat

 M� ködésük és küldetésük betöltötte a 
mennyei és a földi testület kritériumait
(Imádat, Evangélium hirdetése, 
 Tanítás, Szeretetközösség, Munkálkodás mások javára)



Nem helyes az, hogy az Isten igéjét 
elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál

Nem keresem az Isten kijelentését:
 Nem olvasom a Bibliát
 Ha mégis hallom az IGE-t, akkor menekülök előle

Hogyan hanyagolhatjuk el az Isten Igéjét?

Keresem az Isten kijelentését:
 Rutinná válik az IGE – olvasom, de nem mond

semmit!
 Mindig más feladat kerül elé



Nem helyes az, hogy az Isten igéjét 
elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál

 Veszélyes állapot – a kapcsolatra épülő hit van
veszélyben

Nem keresem az IGE-t

 Oka:  Megoldás:

 Alázat (leoldozott saru) nem tartom
tekintélynek Isten
szavát

 egyenrangúnak
tekintem más irattal

 Félek attól, hogy
úgysem tudom
teljesíteni, amit Isten
mond

 Tedd próbára Isten
kijelentését!

 Ne a saját
teljesítményre építs,
Isten Lelke által képes
vagy rá



Nem helyes az, hogy az Isten igéjét 
elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál

 Kegyelmi állapot – van esélyed!

Keresem az IGE-t, mégis elhanyagolom

 Oka:  Megoldás:

 Várj a szomjúságra, de
imádkozz érte!

 Gépiesség, napi rutinok,
lelkiismeret
megnyugtatása

 Más „szent” feladat
kerül elé!

 Ne helyettesítsd semmi
mással! – Tudatosan
törekedj az IGE
befogadására!



Nem helyes az, hogy az Isten igéjét 
elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál

Mennyire szeretem törvényedet! 
Egész nap azon elmélkedem.

Bölcsebbé tesz ellenségeimnél
parancsolatod, és enyém marad az

örökké.
  Minden tanítómnál okosabb

lettem, mert intelmeiden elmélkedem.
  Értelmesebb vagyok a véneknél,

mert megfogadtam utasításaidat.



Nem helyes az, hogy az Isten igéjét 
elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál

  Nem lépek lábammal semmilyen
rossz útra, hogy megtarthassam igédet.

 Döntéseidtől nem tértem el, 
mert te tanítottál azokra.

 Milyen édesek ínyemnek ígéreteid!
Édesebbek, mint számnak a méz.

  Utasításaid értelmessé tettek,
ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. 

Zsoltárok 119:97-104
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