
Mi az egyház küldetése? 

A  Céltudatos  gyülekezet című  könyvében Rick  Warren egy egész  fejezetet  szentel  ennek a témának: Mi vezérli a gyülekezetedet? Olyan jellemzőket határoz meg, mint pl.  a tradíció, a vezetői  tekintély,  a  megszervezett  alkalmak  és  programok,  de  akár  az  is  lehet,  hogy  a gyülekezet épülete határozza meg a közösség irányát. A fejezet végére – a tőle már megszokott módon – oda lyukad ki, hogy a gyülekezetet biblikus  céloknak kell vezetnie, hogy küldetését betölthesse a földön. A cél ismeretének fontosságáról így fogalmaz: “Amíg nem tudjuk, hogy gyülekezetünk miért létezik, addig szolgálatunknak nincs alapja, nincs motivációja, és nincs iránya.”  Látva  a  sokféle  dolgot,  ami  egy  gyülekezetet  irányíthat,  elgondolkodtam,  mik  is  lehetnének az egyház (vagy egy helyi gyülekezet) biblikus céljai: mi az egyház küldetése?

Forrás: Kalinowski & McBee: Be the ChurchErre a kérdésre Dr. Timothy Keller a  The Bible on Church and Culture című cikkében három pontban válaszol. Szerinte az egyház feladata az, hogy (1) szeresse az embereket, (2) mindent Isten dicsőségére tegyen, és (3) só és világosság legyen a világban. 
1. Szeressük az embereketJézus  idejében a  zsidók azt  gondolták,  hogy a hozzájuk közel  álló  embereket  (testvéreket,  honfitársakat, felebarátokat) szeretniük kell, az ellenségeiket azonban gyűlölhetik (Mt 5:43). Hogy  kizökkentse  a  hallgatóit  ebből  a  téves  hagyományból,  elmondta  nekik  az  irgalmas samaritánusról szóló példázatát (Lk 10:25-37). A történet lényege az, hogy Jézus követőinek szeretettel kell viszonyulniuk mindenkihez – azokhoz is, akik más nemzetiséghez, kultúrához 



vagy épp valláshoz tartoznak (vö. ApCsel 10:34-35). Pál apostol is hasonló véleményen volt, amikor ezt írta: “Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” (Gal 6:10). Az apostol nem támogatja azt  az időnként oly jellemző önigazoló jelenséget,  miszerint  igazi  kereszténynek tekinthetjük magunkat, csak azért, mert szeretjük a saját gyülekezetünk tagjait – még azokat is, akiket olykor nehéz szeretni. De még azt se állítja, hogy ha a képet némiképp tágítjuk, és  szeretettel  viszonyulunk  más  keresztényekhez  (más gyülekezetekből),  attól  leszünk  jó emberek.  Azt állítja,  hogy  mindenkivel jót kell  tennünk. Pál  az ἀγαθός (agathosz) kifejezést használja,  amikor  a  jóra  utal.  Ez  Balázs  Károly  Újszövetségi  szómutató  szótára  szerint  azt jelenti,  hogy  a  mindenki  javán  munkálkodjunk,  olyan  dolgokra  törekedjünk  velük kapcsolatban, amik a számukra jók, kellemesek, hasznosak, szeretetre méltók.Jézus  és  Pál  nem  elégedett  meg  annyival,  hogy  időnként  osszuk  meg  a  hitetlenekkel  az evangéliumot.  A szavaik inkább arra engednek következtetni,  hogy sokkal  hétköznapibb és kézzel  foghatóbb  módokon  kell  kifejeznünk  a  szeretetünket,  és  törekednünk  arra,  hogy  a javukat szolgáljuk.  Azt  kell  adnunk neki,  amire szükségük van.  Ahogy Jézus a samaritánus asszony szükségleteiből, vágyaiból indult ki (Jn 4), úgy nekünk is figyelni kell arra, mi a másik szükséglete, amit betölthetünk. Ez egy koldusnak lehet némi apró, egy hajléktalannak egy kis étel, egy szomorú embernek megértő váll, ahol kisírhatja magát stb.
2. Mindent Isten dicsőségére tegyünk Egy kedves ismerősömtől a feleségemmel kaptunk egy képet, melyen egy kopasz fa van. Az esküvőnkön  megjelent  vendégek  az  ujjlenyomatukkal  és  aláírásukkal  “öltöztették  fel” levelekkel ezt a fát. A kép alatt pedig ez az igehely olvasható: “Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!” (1Kor 10:31). Komoly tévedés, ha azt gondoljuk, hogy keresztény hitünk csak a vasárnapi istentisztelet idején fontos. Ez a Szentírással teljesen ellentétes gondolat vezetett oda, hogy kialakult egy “névleges” keresztény réteg,  akik a hitük gyakorlását  letudják a vasárnapi  kereszténységgel.  Ha az életünket  egy tortához hasonlítjuk, akkor a szeletek nem így néznek ki: munka, család, pénz, időbeosztás, hit.  A hitünk nem egy szelet a tortából,  hanem a máz,  amely mindegyik szeletet beborítja.  Ezért  érthető,  ha  a  Biblia  arra  buzdít,  hogy  életünk  minden  részével  Isten  dicsőségére törekedjünk.De mit jelent ez a gyakorlatban? Ha keresztények vagyunk, akkor a hitünk megmutatkozik abban, ahogyan dolgozunk, ahogyan a családunkat szeretjük, ahogy a hobbinkat gyakoroljuk, ahogy  más  emberekkel  kapcsolatban  vagyunk.  Keller  megállapított  egy  szomorú  tényt: “Időnként a különbségek a hívők és nem hívők között a gyakorlatban nem túl nagyok.” Hasonló jelenségre hívja fel  a figyelmet Marco de Leeuw van Weenen is a  Tanítványság – Út a lelki  
érettséghez című  könyvében:  “‘Kérdezzétek  meg  néhány  ismerőstől,  hogy  szerintük  mi  a különbség  hívő  és  nem  hívő  ember  között.’  Ezt  a  házi  feladatot  szoktam  adni,  amikor tanfolyamokat  tartok  evangelizációról  és  tanítványságról…  [A  válaszadók]  nem  látnak szembeötlő különbségeket hívők és nem hívők között.”Ideális esetben azonban az egyháznak (és annak tagjainak is) meg kell mutatnia, hogy élete minden egyes területén Isten dicsőségét keresi. Ha valamit Isten dicsőségére szeretnénk tenni,  az  minőségileg  jobb  lesz,  mint  amit  a  nem  keresztények  csinálnak  pl.  a  munkahelyükön mindenféle  belső  motiváció  nélkül.  Hatékony  módszere  lehet  a  bizonyságtételnek,  ha  a keresztények képesek Istenért jó és szép dolgokat tenni (munkában, művészetekben stb.).



3. Legyünk só és világosság a világbanA Mt 5:13-16-ban Jézus fontos igazságokat fogalmaz meg a követőivel kapcsolatban. Azt állítja,  hogy a küldetésünk a világban olyan, mint a só és a világosság. A só tartósít, gyógyít, ízesít –  és  pontosan ezt kell tennünk a világban, melyben élünk. A világosság pedig segít eligazodni a  sötétben botorkálóknak. Mindennek az a célja, hogy “az emberek… lássák jó cselekedeteiteket,  és  dicsőítsék  a  ti  mennyei  Atyátokat”.  Jézushoz  hasonlóan  Péter  is  hasonló  gondolatokat fogalmaz meg: “Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi  vágyaktól,  amelyek a lélek ellen harcolnak.  Tisztességesen éljetek a pogányok között,  hogy ha valamivel  rágalmaznak titeket,  mint  gonosztevőket,  a  ti  jó  cselekedeteiteket látva,  dicsőítsék Istent a meglátogatás napján” (1Pt 2:11-12). Az életünk célja az, hogy mások lássák  a jó cselekedeteinket, istenfélő életvitelünket, és emiatt ők maguk is dicsőítsék Istent.
Reális kontra ideálisHa napjaink egyházát megnézzük, talán joggal fogalmazhatunk meg kritikát a céljait illetően.  Tényleg  vannak  olyan  gyülekezetek,  melyeket  a  tradíciók  vezérelnek,  másokat  a  modern dicsőítő  zene  jellemez,  megint  mások  olyanok,  mint  egy  tanterem,  ahol  már  nem  is igehirdetések hangoznak el, hanem előadások, vagy egyenesen termékbemutatók. Az egyház küldetése azonban – véleményem szerint – az, hogy Isten szeretetét képviselje az elveszettek felé  azzal,  hogy  kész  jót  tenni  mindenkivel,  akár  megérdemli  azt,  akár  nem.  Ezen  kívül  mindenben, amit csak tesz, arra törekedjen, hogy ne káromolják miatta Istent (pl. a keresztes hadjáratok, inkvizíció, képmutató vagy pénzsóvár egyházi vezetők), hanem inkább dicsőítsék őt. Szép és biblikus célok ezek. Ideje lenne minden egyes helyi gyülekezetben elkezdeni tenni a megvalósulásukért, hogy az egyház egésze Isten szerelmes levelévé válhasson a világ számára.
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