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A nagy parancsolat, amit az Úr adott nekünk az, hogy „hirdessük az evangéliumot minden 
teremtésnek” (Márk 16:15), és aztán „tegyük tanítvánnyá őket, megtanítván nekik mindent, 
amiket Ő parancsolt” (Máté 28:19-20). Nézzük meg a következő példát: Ha azt látnád, hogy 
100 ember cipel egy farönköt úgy, hogy 99-en tartják az egyik végét, és csak egy valaki a 
másik végét, melyik végéhez mennél oda segíteni? Ma sok országban a keresztyén 
munkások 99%-a evangelizálással foglalkozik, és csak 1%-uk képez tanítványokat a 
megtértekből, és építi be őket egy helyi gyülekezetbe, Krisztus testébe. Ezért döntöttem én 
úgy, hogy az 1%-nak segítek a „farönk cipelésében”. Nem vagyok azok ellen, akik a farönk 
másik végét tartják. Szükség van rájuk is! Ott azonban már nagyon sokan vannak.  
 
Pál és Apollós együtt dolgoztak, és az általuk megtért emberek az Úrért éltek, és a 
gyülekezeteik is az Úrért léteztek. Pál plántált, Apollós öntözött, de Isten volt az, aki a 
növekedést adta. Ezért minden dicsőséget Istennek kell adni. Pál azt mondja magáról és 
Apollósról: „Senkik vagyunk. Semmik vagyunk.” (1 Korinthus 3:7) Ezért tudtak egymással 
összhangban dolgozni. Két senki könnyen együtt tud működni. A gond akkor keletkezik, ha 
egyikük azt gondolja, hogy ő valaki.  
 
Ha valaki egy helyi gyülekezetet épít, hadd adjak egy tanácsot az alapján, ahogyan 40 éve 
látjuk, hogy az Úr plántálja a gyülekezeteket Indiában, és máshol a világon: Először te 
magad legyél egy senki, és minden megtért hívőnek tanítsd meg, hogy senkik legyenek. 
Ekkor csodálatos gyülekezetet fogsz építeni, ahol együttműködés lesz versengés helyett. 
Egy olyan gyülekezet, ahol a vezetőtől kezdve a legújabb megtért hívőig mindenki csak egy 
nulla, a legjobb gyülekezet lesz a világon. Habár mindannyian nullák, de ha Jézust 
mindannyiuk elé helyezik, Ő lévén egy „1”, még egy 9 főből álló gyülekezet értékét is egy 
milliárdra növeli: 1 000 000 000!! Ezért határozd el, hogy sosem leszel valaki, hanem 
mindig egy senki maradsz, ahogyan Pál és Apollós. 
 
Ezután Pál tovább megy, és az alap letételéről beszél, és az arra való építkezésről. Az alap és 
a felépítmény egyaránt fontosak. Pál először egy fa növekedésének a példáját használta: 
ültetés és öntözés. Most egy építkezés példáját mutatja be: alap és felépítmény (1 Korinthus 
3:10-12). Az Egyház alapja egyedül Krisztus – az Ő tökéletes engesztelő munkája a 
kereszten, amelyhez senki más egyetlen jó cselekedete sem adódhat hozzá. Tudnunk kell 
azonban, hogyan építsünk egy örökkévaló felépítményt erre az alapra. Te milyen 
gyülekezetet építesz? Olyat, amely lenyűgöző méretű vagy minőségű? Ez az a kérdés, 
amelyet minden keresztyén munkásnak meg kell válaszolnia: A mennyiséget vagy a 
minőséget tartsam szem előtt? Építkezhetünk arannyal, ezüsttel és drágakövekkel, vagy 
fával, szénával és szalmával (1 Korinthus 3:12). Az utolsó napon a minőség fog számítani, 
nem pedig a mennyiség (1 Korinthus 3:13-14).  
 
Ugyanazért a pénzösszegért sokkal több fát, szénát és szalmát vásárolhatsz, mint amennyi 
aranyat, ezüstöt és drágakövet. Ezért, ha az érdekel, hogy valami hatalmasat építs, ami 
lenyűgözi az embereket, akkor a fát, a szénát és a szalmát fogod választani. Ha azonban 
tudnád, hogy tűzzel fogják kipróbálni az építményedet, amint az elkészült, olyan 



építőanyagot választanál, amely kiállja a tűzpróbát, mint  ahogyan az arany, az ezüst és a 
drágakövek – még akkor is, ha az építményed csak 1%-a az előzőleg említett építmény 
méretének. Mindannyiunknak korlátozott mennyiségű idő áll rendelkezésre. Nem élünk 
több ezer évig. Jó esetben van 60 évünk, hogy az Úrnak éljünk az újjászületésünk után. 
Hogyan fogod eltölteni azt a 60 évet? Valami nagyot és silány minőségűt építesz, amelyet az 
utolsó napon tűz emészt meg? Vagy inkább olyan valamit építesz, ami kiállja a 
legkomolyabb tűz próbáját – még akkor is, ha az az építmény kis méretű?  
 
Sok hívő olyan gyülekezeteket épít, amelyek hatalmas méretűek, de silány minőségűek. 
Néhányan azonban bölcsen építkeznek – kis méretű, de jó minőségű gyülekezetet –, azáltal, 
hogy a bűnbánatot és a tanítványképzést hirdetik. Ez utóbbi statisztikái nem olyan 
lenyűgözőek, mint az előbbié. Egy nap azonban, amikor az Úr mindent a tűz próbájának vet 
alá, a fából, a szénából és a szalmából épült hatalmas építmények teljesen el fognak égni, és 
semmi sem marad belőlük. Azok az emberek azonban, akik kicsi építményeket hoztak létre, 
az egész életüket a tanítványképzésnek szentelve, és akiket más keresztyének lenéztek, mert 
az ő munkájuk nem volt olyan hatalmas, azt fogják tapasztalni, hogy az ő építményük kiállja 
a tűz próbáját, és megmarad az örökkévalóságig.  

Tehát, hogyan fogod eltölteni az életedet? Jézus azt mondta: „Menjetek, és tegyetek 
tanítvánnyá minden népet”. Örökkévaló dolgot hozol létre? Ez a kérdés kell, hogy a 
szemünk előtt lebegjen mindig. Isten akarata szerint építek, olyan elvek alapján, ahogyan 
Jézus tanította? Olyan tanítványokat képezek, akik jobban szeretik Jézust, mint bármi mást, 
vagy csak megtérésre hívok embereket, akik csak ennyit mondanak: „Uram, Jézus, hiszek 
Benned”, de nem érdekli őket, hogy tanítványokká váljanak? Gondolj arra, mennyire bánni 
fogod, ha majd az Úr előtt állsz, és az egész életed munkája el fog égni azon a napon. Lehet, 
hogy te megmenekülsz, és bejutsz a mennyországba, de az egész örökkévalóság alatt 
bánkódni fogsz, hogy elpazaroltad az egyetlen földi életedet, amelyet Istentől kaptál. Én 
nem akarok átélni egy ilyen bánkódást. Arannyal, ezüsttel és drágakövekkel akarok 
építkezni. Minőségi munkát akarok végezni az Úrnak - most.  
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