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Propovijedi Crkve cjelovitog evanđelja
su besplatna publikacija. Ako ih želite
dobivati na svoju adresu, javite nam se.

1. AKO ŽELIMO OJAČATI NAŠU LOKALNU
CRKVU, U NJOJ MORAMO IMATI
VJERNIKE KOJI SU DUHOVNO OJAČANI.
„Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha

Kako učiniti našu lokalnu crkvu zdravom, jakom
i učinkovitom? To je pitanje s kojim se često
susreću voditelji i sami članovi crkve. Neki kažu
kako crkva treba više moliti kako bi bila snažna
i učinkovita; neki tvrde da je stvar u kvalitetom
vodstvu, dok vodstvo s druge strane pak kaže

Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je
dan od Boga“ Ne znate li da ne pripadate
sami sebi jer ste kupljeni? Proslavite,
dakle, Boga svojim tijelom!“
(1 Korinćanima 6.19-20)

da je stvar u kvalitetnim sljedbenicima. Neki
pak kažu da sve ovisi o Bogu.
Osobno smatram da ima više čimbenika
koji određuju zdravu lokalnu crkvu, ali
svakako postoji nekoliko njih koji zasigurno
mogu lokalnu crkvom osnažiti i učiniti je
učinkovitijom. Zato želim naglasiti tri stvari
koje mogu ojačati našu lokalnu crkvu i učiniti
je zdravijom i učikovitijom.

Kupljeni smo Kristovom krvlju
i dužni smo njemu služiti i njemu
se podložiti. Ne možemo živjeti na
bilo koji način, jer pripadamo Bogu,
a Bog ima za nas standard življenja
koji nam je omogućen u snazi
Duha Svetoga.
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Neki kršćani smatraju da imaju pravo raditi
što god žele sa svojim tijelom. Iako mnogi
misle da je takvo ophođnje s njihovim
tijelom sloboda, duhovna stvarnost je
zapravo drugačija. Vjernici su, u ime tzv.
slobode, danas vezani mnogim ovisnostima i
vlastitim sebičnim željama i prohtjevima.

svoje tijelo. Nadalje, kaljajući svoje tijelo
koje pripada njegovom Tijelu, odnosno
određenoj lokalnoj crkvi, time istovoremeno
oslabljujemo svoju crkvu i činimo je manje
učinkovitom, jer, kao dio Tijela, naši
postupci imaju učinak i na druge ljude u
crkvi.

Kako bismo bili duhovno ojačani, moramo
znati da je onog trena kada smo postali
kršćani Duh Sveti ispunio naša tijela i živi
sada u nama što znači da više nismo vlasnici
ovog našeg tijela. Kupljeni smo Kristovom
krvlju i dužni smo njemu služiti i njemu se
podložiti. Ne možemo živjeti na bilo koji
način, jer pripadamo Bogu, a Bog ima za nas
standard življenja koji nam je omogućen u
snazi Duha Svetoga.

Dakle, ne živimo sami za sebe, zbog čega
moramo paziti kako živimo u našem tijelu
radi Gospodina i radi drugih ljudi koji su
dio njegovog tijela. Zato je, primjerice
Pavao prije toga rekao: „Ne znate li da
su vaša tijelesa Kristovi udovi? Hoću
li otkinuti Kristove udove i učiniti ih
udovima bludnice? Daleko od toga.“
(1 Korinćanima 6.15)

To je upravo i razlog zašto moramo paziti
kako živimo, jer sada više ne živimo samo
za sebe već za Krista i za druge ljude. Dakle,
ako se nemarno ophodimo s ovim našim
tijelom, ako ga predajemo grešnim stvarima
i tjelesnim željama, na taj način kaljamo

Kaljajući svoje tijelo koje
pripada njegovom Tijelu,
odnosno određenoj lokalnoj
crkvi, time istovoremeno
oslabljujemo svoju crkvu i
činimo je manje učinkovitom,
jer, kao dio Tijela, naši
postupci imaju učinak i na
druge ljude u crkvi.
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Iako je kontekst ovog pisma problem u
Korintu gdje su vjernici zlorabili slobodu u
Kristu čineći tjelesne stvari misleći kako
tijelo nije bitno već duh, princip koji se
provlači kroz pismo i kojeg nam Pavao
ostavlja je sljedeći: vjernici ne mogu živjeti
tjelesno, a da takav život ne utječe na
druge. Drugim riječima, ne možemo živjeti
raspušteno u grijehu, a da to ne umanjuje
snagu i učinkovitost Kristovog lokalnog
tijela, kojeg smo dio.
Ako griješimo, ako ne vjerujemo Bogu, ako
živimo u neposlušnosti i prema vlastitom
nahođenju, naša crkva neće moći biti
ni snažna niti učinkovita jer je primarno
sastavljena od ljudi. Dakle, naš duhovni
životni stil odlučit će o zdravlju, snazi i
učinkovitosti naše lokalne crkve. Stoga,
crkva nije zdravija, snažnija i učinkovitija
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samo onda kad ima više ljudi ili sredstava,
već je učinkovita onoliko koliko su ljudi
posvećeni Bogu.
Ako živimo raspušteno koristeći „svoju
slobodu u Kristu“, kaljajući svoja tijela
grijehom i željama ovoga svijeta, tada će
naša lokalna crkva biti vezana silama tame.
Bit će bez snage i sile Duha Svetoga i neće
moći proslaviti Isusa Krista u mjestu u kojem
se nalazi i djeluje.
Dakle, ako želimo da naša crkva bude
učinkovita, provjerimo svoj duhovni
barometar pomoću nekoliko jednostavnih
i praktičnih pitanja: čitamo li svakodnevno
Božju Riječ; razgovaramo li svakodnevno
s Bogom; čitamo li kršćansku literaturu;
odlazimo li redovito na crkvene aktivnosti,
molitvene sastanke; jesmo li predali svoje
udove za posvećenje ili smo u određenim
područjima okaljali svoje tijelo i trebamo se
pokajati za grijehe i sebične živote?
Živimo li za sebe ili za Krista? Vjerovali ili ne,
ali naš „stupanj“ duhovnosti itekako ovisi
o jakosti i učinkovitosti naše lokalne crkve.
Ako smo kao vjernici duhovno jaki, onda
je i jaka naša crkva; no ako smo duhovno
slabi takva nam je i crkva – slaba i duhovno
anemična. Lokalna crkva ne može ovisiti
samo o nekoliko duhovno jakih ljudi unutar
crkve. Ako ostali žive u raspuštenosti,
nedisciplini i grijehu, time itekako utječu
na cjelokupno tijelo. U konačnici tijelo
postaje osakaćeno i podložno grijehu i zlim
duhovima, koji se inače hrane tjelesnim
aktivnostima, odnosno grijehom.

2. AKO ŽELIMO OJAČATI SVOJU LOKALNU
CRKVU, ONDA ONA MORA BITI CRKVA
KVALITETNIH ODNOSA.
„Svaki od nas neka ugađa bližnjemu, u
njegovu korist, za dobro, je ni Krist nije
sam sebi ugađao, nego je trpio kako stoji
pisano: »Pogrde onih koji te grde pale su na
me.« ...I neka vam Bog, izvor te strpljivosti
i utjehe dadne da imate isti osjećaj jedan
prema drugome po primjeru Krista Isusa, da
jednodušno jednim ustima slavite Boga, Oca
Gospodina našega Isusa Krista. Zato primajte
jedni druge u svoje društvo kao što je i Krist
vas primio u slavu Božju! A Bog izvor nade,
neka vam dadne potpunu radost i mir u
vjeri da napredujete snagom Duha Svetoga“
(Rimljanima 15.2-3,5-7,13)
Uvjeren sam da tek nakon što sebe duhovno
ojačamo, onda možemo imati kvalitetne
međusobne odnose. Ako radimo na
kvalitetnim odnosima bez duhovnosti, dobit
ćemo društveni klub, ali ne nužno i snažnu
crkvu. Zanimljivo je kako ljudi često misle

Ako živimo raspušteno
koristeći „svoju slobodu u
Kristu“, kaljajući svoja tijela
grijehom i željama ovoga
svijeta, tada će naša lokalna
crkva biti bez snage i sile Duha
Svetoga i neće moći proslaviti
Isusa Krista u mjestu u kojem
se nalazi i djeluje.
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da su duhovno dobro, a ne mogu imati
kvalitetne socijalne odnose jedan s drugime.
Ako smo duhovno jaki, onda moramo imati i
kvalitetne odnose; jer ako je netko duhovan,
onda je i socijalno zdrav i sposoban zdravo
komunicirati i razviti kvalitetne odnose.
Kada se osoba povlači podalje od crkve
u vlastitim otkrivenjima i duhovnostima,
zabludama i strahovima, sa sigurnošću
možemo reći da osoba nije dobro bez obzira
koje izlike daje. Između ostaloga, dolazak
i sudjelovanje u zajedništvu svetih itekako
govori o nečjem duhovnom zdravlju.
Crkva je mjesto dobrih i kvalitetnih odnosa.
Pod pojmom dobrih odnosa ne mislim da bi
se svi trebali slagati oko svega. Dobri odnosi
se očituju u iskrenosti. Pismo nam kaže
da se „željezo željezom oštri i čovjek oštri
jedan drugoga.“ (Izreke 27.17) U kvalitetnim
i dobrim odnosima pojedinci moraju biti
uporni i vjerni kako bi među sobom izgradili
dobre odnose. Upornost i vjernost jedan
prema drugome može podrazumijevati
iskrene razgovore koji ponekad mogu biti
i bolni. Bitno je da nakon tavkih razgovora
ne bježimo jedan od drugoga, jer kvalitetni

Ako smo duhovno
jaki, onda moramo imati i
kvalitetne odnose; jer ako
je netko duhovan, onda je i
socijalno zdrav i sposoban
zdravo komunicirati i razviti
kvalitetne odnose.
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odnosi uključuju i smijeh i bol. Odnosi nisu
samo spontani, već se više puta moraju
graditi i održavati.
Najlakše se u crkvi izolirati od ljudi. Dođemo,
dignemo ruke u slavljenju i nakon toga
odmah pobjegnemo bez želje za ikakvom
dubljom prisnosti s ljudima, često radi neke
vlastite duhovnosti ili samopravednsti. Takva
crkva neće moći biti ni zdrava niti učinkovita
iz jednog očitog razloga – ljudi ne žele ostati
u crkvama gdje vladaju slabi i nekvalitetni
međuljudski odnosi. A gdje toga ima, to
je pokazatelj da je crkva tjelesna i da nije
onakva kakvom je Bog želi da postane: puna
ljubavi, iskrene brige i suosjećanja koju bismo
svi mi kao udovi jednog tijela trebali imati i
razvijati jedan za drugoga.
Dakle, naš snažan duhovni život nam može
pomoći da imamo dobre odnose; da radimo
strpljivo na njima. Odnosi se ne događaju
automatski čim zakoračimo u crkvu. Oni
se moraju godinama graditi i održavati.
Zato budimo iskreni; ne stvarajmo razne
pretpostavke što tko misli o nama; budimo
iskreni i puni iskrene Kristove ljubavi, ali
također budimo spremni i čuti istinu o
sebi kroz tuđa usta bez bježanja. Bježanje i
povlačenje od ljudi, odnosno lokalnog tijela,
znači da nešto nije u redu s nama.
Dobri i kvalitetni odnosi osnažuju lokalnu
crkvu i čine je zaista crkvom u punom
smislu, a ne samo nekom religioznom
organizacijom koja se okuplja određenim
danima kako bi ispunila određene aktivnosti
bez kvalitetnih međuljudskih odnosa.

KAKO OJAČATI
SVOJU CRKVU?

3. AKO ŽELIMO OJAČATI NAŠU LOKALNU
CRKVU, ONDA MORAMO BITI AKTIVNI,
LOJALNI I JEDINSTVENI VJERNICI.
„Oni su bili postojani u apostolskoj nauci,
zajedničkom životu, lomljenju kruha i u
molitvama“ (Djela apostolska 2.42)
Svaka lokalna crkva predstavlja Kristovo
tijelo i način na koji se svi mi ophodimo
prema njoj je odraz, odnosno slika, naše
istinske duhovnosti. Način kojim pokazujemo
da li zaista želimo ili ne želimo da ona bude
snažna i učinkovita.
Crkva u određenom gradu ne može biti
snažna i učinkovita ako su vjernci u njoj
neaktivni, nelojalni i nejedinstveni. Niti jedna
vojska na svijetu ne može s takvim stavom
biti učinkovita i pobjeđivati u bitkama. Crkva
se nalazi u neprijateljskom okruženju i u
stalnoj je borbi. Ako vjernici popuste, bitka je
izgubljena.
Ako želimo stvoriti snažnu i učinkovitu crkvu,
a nismo, primjerice, vjerni u dolascima na
crkvene aktivnosti, crkva neće moći biti
snažna i učinkovita. Zar nije ljepše vidjeti i
zar nismo svi ohrabreni kada u crkvu dođe
i kada crkvenim aktivnostima prisustvuje
više ljudi, a ne manje? Kada organiziramo
određeno događanje i dođe nitko ili možda
jedan ili dva čovjeka, time sigurno nećemo
imati pobjedonosnu i snažnu crkvu. Charles
Finney je poprilično govorio o sudjelovanju
na aktivnostima. Jednom je prilikom napisao
da će probuđenje u crkvu doći kada će svi
vjernici dolaziti na sve crkvene aktivnosti.

Danas je to vrlo teško vidjeti i zato su nam
crkve slabe i neučinkovite.
Radi slabe duhovnosti i nekvalitetnih odnosa
često se pravdamo svojim ne posjedovanjem
darova ili zauzetošću prema određenim
aktivnostima. Kako uopće imati učinkovitu
crkvu ako na naše redovite molitvene sastanke
dođe 5% vjernika (od kojih tek 1% moli) ili pak
na uličnu evangelizaciju 0,5%? A u crkvu kroz
tjedno bogoslužje jedva kojih 40% vjernika.
Nije preteško shvatiti, samo smo mi prema
običaju sve „produhovnili“. Često kažemo
kako nemamo vremena radi tko zna kakvih
aktivnosti koje smo sami sebi zadali, a razlog
je što naša lokalna crkva nije prioritet broj
jedan već je smatramo jednom od životnih
aktivnosti. Crkva je u istom rangu sa
sportom, stranim jezicima ili drugim usputnim
aktivnostima. Zato često sve organiziramo
prema sebi i onda tek ako ostane nešto
vremena, eventualno ga odvojimo za crkvu.
Pomoći si možemo jedino ako želimo. Nije
niti toliko teško, jer nas nitko ne drži pod

Dobri i kvalitetni odnosi
osnažuju lokalnu crkvu i čine je
zaista crkvom u punom smislu,
a ne samo nekom religioznom
organizacijom koja se okuplja
određenim danima kako bi
ispunila određene aktivnosti
bez kvalitetnih međuljudskih
odnosa.
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prisilom već mi sami ne želimo živjeti životom
žrtvovanja i predanja. Često nedjeljama
navečer i četvrtkom postajemo bolesni,
naravno time da smo odmah u ponedjeljak
već zdravi i spremni za posao!

svojim prijateljima, odlaženje u shopping
centar i tko zna kakve druge aktivnosti za
vrijeme crkvenih aktivnosti? S takvim stavom
nećemo moći svoju crkvu učiniti učinkovitom.

Kada znamo za određenu crkvenu aktivnost;
zašto baš te dane odredimo za druženje sa

Što je s lojalnošću svojoj lokalnoj crkvi?
Nekim su vjernicima bitniji seminari i
druženja u drugoj crkvi ili neka druga
događanja nego služenje svojoj vlastitoj crkvi.
Nelojalan duh je loš duh. Vojnik u vojsci ne
može biti nelojalan jer bi se vojska rasula. Kao
pastor, nekada sam fasciniran kako su ljudi
spremni raditi sve i svašta samo ne u vlastitoj
lokalnoj crkvi. To rade jer su disfunkcionalni
kao i disfunkcionalna obitelj u kojoj se tata
često brine za susjede i pomaže svima, samo
nikada svojoj vlastitoj obitelji. Vjerujem da
je to tako kod mnogih vjernika, jer se lakše
pokazati pred drugima koji ne žive s nama
nego onima s kojima smo skoro svaki dan i
koji nas znaju. Sreo sam pojedince koji nisu
mogli doći niti na jednu molitvu u vlastitu
crkvu, ali kada su posjećivali aktivnosti
u drugim zajednicama, tamo su bili veliki
molitveni „ratnici“ i heroji!

Crkva u određenom
gradu ne može biti snažna
i učinkovita ako su vjernci
u njoj neaktivni, nelojalni
i nejedinstveni. Niti jedna
vojska na svijetu ne može s
takvim stavom biti učinkovita i
pobjeđivati u bitkama.

Ako nismo lojalni svojoj vlastitoj ﬁrmi gdje
radimo, kako ćemo je učiniti uspješnom?
Zanimljivo kako sve razumijemo u vezi
posla, a kada dođe u pitanje crkva, tada
često produhovnimo stvari i odmah smo dio
nevidljivog nebeskog kraljevstva koje nema
niti kralja niti reda. Neki su vjernici samo
dio univerzalnog tijela, ali nikako ne mogu
postati dio lokalnog. A lokalno je tijelo ustvari
jedini vidljivi odraz naše duhovnosti i života s
Kristom.

Majke i očevi, zašto svoje dijete dajete na
dvije sportske aktivnosti, dva strana jezika,
ples, ritmiku i balet te još jedan glazbeni
instrument po cijenu odlaska na crkvene
aktivnosti? Bake i djedovi, zašto čuvate
unuke za vrijeme glavnih crkvenih događanja;
zašto planiramo odmore i zašto nas hvataju
bolesti tijekom velikih evangelizacija? Budimo
iskreni – razlog tome jer živimo za sebe, a ne
za Gospodina. Zato nam je Gospodin uvijek
u drugom planu. Mnogi će reći da to nije
istina jer oni imaju dobar odnos s Bogom; no,
ako imaju dobar odnos s Bogom, morali bi
imati i dobar odnos s lokalnom crkvom koja
predstavlja njegovo Tijelo. Ako ignoriramo i
nismo aktivni u njegovom Tijelu, to je znak da
nam Bog nije na prvom mjestu.
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Ako nismo lojalni u dolascima, ako nismo
lojalni svojim voditeljima, naša crkva ne može
biti učinkovita. Takva crkva nikada neće moći
ispuniti svoj puni potencijal i nakon nekog
vremena će postati religiozna, nezdrava i
neučinkovita.
Što je tek s lojalnošću u ﬁnancijskoj potpori?
Ljudi jednostavno nisu lojalni u davanju.
Daju kad stignu ili daju mrvice ili uopće
ne daju; ali bitno je da imaju novu odjeću
i nove mobitele? Kada dođe do davanja
svatko ima neku svoju teologiju koja često
ne prelazi 10% davanja. A takvi stavovi su
pokazatelj naše prave duhovnosti. Konačno,
kako možemo učiniti našu lokalnu crkvu
učinkovitom ako ona nema sredstava za
djelovanje jer smo nelojalni i neredoviti u
davanju i blagoslivljanju naše lokalne crkve.
Vjernici često misle kako Bog uvijek kroz
nekog drugog treba providjeti, nekoga sa
zapada, ali najmanje kroz njih same. Želim
samo da znate da svaki drugi vjernik sa

zapada koji podržava druge misionare i
lokalne crkve prvenstveno podržava svoju
vlastitu crkvu i povrh toga još druge. On ili
ona nisu odgovorni za ﬁnancije naše lokalne
crkve već mi sami, jer mi smo dio svoje
lokalne crkve. Nas je Bog stavio da svojim
ﬁnancijskim mogućnostima, urođenim
darovima i vještinama te duhovnim darovima
blagoslivljamo prvenstveno lokalno tijelo
kome pripadamo i kojeg smo dio. Danas
ﬁnancijska nelojalnost osakaćuje mnoge
crkve i mnoge službe, jer se bez novaca

Charles Finney je jednom
prilikom napisao da će
probuđenje u crkvu doći kada
će svi vjernici dolaziti na sve
crkvene aktivnosti. Danas je to
vrlo teško vidjeti i zato su nam
crkve slabe i neučinkovite.
PROPOVIJED
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mnoštvo stvari ne može ostvariti za
njegovo Kraljevstvo. Ustvari, statistike su
poražavajuće jer je vrlo mali postotak vjernika
koji daju u svojim vlastitim crkvama.
Lojalnost i jedinstvo idu uvijek jedan s
drugim. Biblija nam kaže da svako kraljevstvo
koje nije jedinstveno neće moći opstati, zato
je jedinstvo ključno za učinkovitost svake
lokalne crkve.
Ako u crkvi postoji dvije ili tri grupacije
od kojih svaka zasebno misli kojim putem
treba ići - to je ništa drugo već konfuzija i
nejedinstvo. Nejedinstvo priječi rast crkve
i njezinu učinkovitost. Niti jedna vojska
na svijetu ne može biti učinkovita ako je
razjedinjena. Zamislite samo situaciju da
svatko u vojsci misli da treba ići drugim
putem i da svatko radi ono što misli. Već bi
u prvoj borbi bili izgubljeni jer nisu usmjereni
i jedinstveni. A mi smo, kao crkva, pozvani
da budemo i djelujemo kao Kristova vojska.
Zato ona mora biti jedinstvena, lojalna i
disciplinirana kako bi uspjela. Pozvani smo da

budemo „duhovni marinci“, a ne raspušteni
dezerteri od kojih svatko ide prema onome
što misli da je za njega dobro. Zato je toliko
važno imati jedinstvo u crkvi! Jedinstvo
između pastira i sljedbenika. Bez toga je sve
samo igra u kojoj se odbrojavaju sekunde do
propasti lokalne crkve.
Dakle, ako želimo ojačati svoju crkvu, moramo
prvenstveno sebe duhovno ojačati, poraditi
na kvalitetnim odnosima koji će nam na
kraju dati i snagu za lojalonost i aktivnost u
našem loklanom tijelu. Takvo lokalno tijelo će
biti pobjedonosno i moći će istinski uspjeti i
prošiti Božje Kraljevstvo u mjestu gdje djeluje!

Nas je Bog stavio da svojim
ﬁnancijskim mogućnostima,
urođenim darovima i vještinama
te duhovnim darovima
blagoslivljamo prvenstveno
lokalno tijelo kome pripadamo i
kojeg smo dio.

Copyright©2010. Crkva cjelovitog evanđelja.
Sva prava pridržana. Nijedan dio ove publikacije ne smije se umnožavati, fotokopirati niti
na bilo koji način reproducirati bez pismenog dopuštenja. Ispis ili prosljeđivanje putem
elektroničke pošte za osobnu upotrebu ili prijatelje je dopušten.

Ako želite ﬁnancijski podržati izdavanje ovih propovijedi, svoj prilog

poštanskom uplatnicom na adresu Crkva cjelovitog evanđelja, Kneza

možete uplatiti na broj žiro računa 2484008-1102460506 pri RBA ili

Branimira 11, 10000 Zagreb s naznakom “za propovijedi”.

08 /

CRKVA CJELOVITOG EVANĐELJA

