
 

 
Krisztus hajója 

 
Az elmúlt hetekben fejeztem be Derek Prince hamarosan kiadásra kerülı „Fedezzük fel 

újra Isten Gyülekezetét” címő könyv kéziratának olvasását, amit a könyv fordítója bocsátott 
a rendelkezésemre. A könyv a Gyülekezet biblikus mintáját (szerkezetét, mőködését) 
mutatja be nagy részletességgel, ami meggyızı erıvel hatott rám.  
 

Az egyik reggel felébredésem elıtt egy álmot láttam, ami éber állapotban tovább 
folytatódott.  

Egy nagy világjáró vitorlás hajót láttam, mely már több évszázaddal ezelıtt  
megfeneklett és ott korhadt a tengerparton. Láttam, ahogyan emberek veszik körül, akik 
kábultnak tőntek, mintha valamilyen szertıl részegedtek volna meg. Voltak olyan emberek 
is, akik próbáltak nekik segíteni, igyekeztek összeterelni ıket, de mindenki ment amerre 
látott. Nem volt igazi vezetés. İk mind a parton voltak, és nézték a hajót, mely romokban 
hevert. A hajóból csak a váza és a hátulsó fele maradt meg épségben, de az elején az oldalsó 
deszkák, melyek a hajó oldalát ill. alját alkották teljesen hiányoztak. Elıl egy nagy lyuk 
tátongott a hajó mindkét oldalán; át lehetett látni rajta. Az árbócok és a vitorlavásznak le 
voltak szakadva. Az egész hajón meglátszódtak az idık nyomai. Messzirıl egy hajó 
képét mutatta ugyan, de ha közelebbrıl megvizsgáljuk, akkor csak egy roncs, melyet 
már nem lehet hajózásra használni.  
 

Embereknek egy csoportja azon dolgozott, hogy ezt a hajót megjavítsák. Toldozták, 

foltozták, de igazi helyreállítása nem történt meg, hiába dolgoztak rajta az idık folyamán 

az egyes csoportok, az ördög nem engedte meg nekik, hogy az eredeti teljes képet 

meglássák és a hajót az alapján újjáépítsék.   
 

Érdekes módon nem láttam túl sok embert, csak néhányan lézengtek a parton. Azért 
voltak csak kevesen, mert ık voltak azok akik, a hajó irányításával és karbantartásával 
voltak megbízva. (ık alkották a hajó legénységét). 

A parton egy nagy szörnyet láttam, ami a fullánkjában található méreggel kábította el az 
embereket. A szörny leginkább egy rákhoz hasonlított, mely egy homokba vájt odúból 
figyelte az eseményeket. Az egész partot és a hajót is az ellenırzése alatt tartotta.  
A legénység szellemi állapota a remény-vesztettséget tükrözte. Az ördögnek ez a mérge 
azzal kábította el ıket, hogy ezt a hajót már sosem lehet helyreállítani és sosem fog már a 
vízen siklani; nem érdemes vele foglalkozni. A szörny a hajóról szóló igazságot nem 
engedte beszivárogni a legénység elméjébe, és a hajóról szóló hazugságaival teljesen 
elkábította ıket. A teljes reményvesztettség állapotában sínylıdtek. Olyan volt az egész kép, 
mintha ez a hajó a tenger hullámai miatt katasztrófát szenvedett volna, a legénység pedig 
már régen lemondott volna róla, hogy újból a hajón töltsék életük nagy részét.  
 

Azt is láttam, hogy a legénység kizárólag saját magával volt elfoglalva. Nem igazán 
érdekelte ıket mi van a parton túl (az óceánban), és az sem, hogy mi van a hajóval. Mintha 
elvesztették volna az identitásukat. Érdektelenséget fedeztem fel bennük. A Sátán mérge egy 
különös bódító örömmel töltötte el ıket, mely után folyamatosan vágyakoztak – függıvé 
váltak tıle. (2 Tim. 3. 1-4.) Mintha állandóan részegek vagy kábultak lettek volna. Láttam, 
amint a homokban fetrengtek, piszkos ruhában jártak és nem foglalkoztak semmivel. Nem 
volt feladatuk, sem céljuk, mintha mindenbe beleuntak volna. Olyan élet volt ez, mint a 



 2 

ráké, mely a homokban van elbújva és csak akkor jön ki, ha éhes. İk is elbújtak Isten és a 
problémák megoldása elıl. Néhányan tudták, hogy az ördög kábította el a legénységet, 
mégis lehetetlennek látszott, hogy valamikor is kijöjjenek a fogsága alól és helyreállítsák a 
hajót. Tehetetlennek érezték magukat és hiábavalónak tőnt minden próbálkozásuk. Végül is 
megırizték saját tisztaságukat, de belefáradtak az ellenséggel folytatott állandó küzdelembe. 
 

Egyszer csak az égbıl ejtıernyısöket láttam leszállni, akiket az Úr Jézus küldött 
ajándékul az embereknek. Ezek az Ef. 4.11-ben felsorolt szolgálati ajándékokkal 
rendelkezı emberek voltak; apostolok, próféták, evangélisták, tanítók és pásztorok. 
Ezek kiképzett harcos katonák voltak, akik tudták mi a küldetésük (rendben volt az 
identitásuk) és látással rendelkeztek a hajó helyreállítását illetıen.  
 

Láttam, hogy amint megérkeztek az ejtıernyısök, az ellenség több ezer magánál kisebb 
rákot bocsátott ki odújából és megtámadta az ejtıernyısöket, akik a hajót jöttek építeni. 
Szabályos csatarendben vonultak fel a rákok, de a harcos katonák tüzet okádó 
fegyverrel megégették a rákokat. Ez félelmet gerjesztett a nagy rákban és egyelıre 
visszavonult odújába. Az ördög végül is nem tudta megakadályozni, hogy felépítsék a 
hajót, mert az ejtıernyısöknek Isten hatalmat adott az ellenség ereje felett. Azok, akik 
ejtıernyıvel jöttek le az égbıl (apostolok és próféták a tanítók segítségével) átadták a 
látásukat azoknak, akik csak foltozták a hajót. Azoknak a szolgálóknak pedig, akik 
magukkal voltak elfoglalva az evangélisták hirdették a jó hírt és a szabadulást. A pásztorok 
pedig odaterelték a szolgálókat újból a hajóhoz és minden élelmet, ami a munkához kellett 
ık biztosítottak. Ám voltak olyanok is, akiket a Sátán felhasznált, hogy a bennük lévı 
reményvesztettséget kiárasszák másokra és ezzel megakadályozták azt, hogy némelyek 
munkába álljanak. İk a vallásosság képviselıi voltak, akik hirdették ugyan az „igazságot”, 
de annak erejét megtagadták. Ezeket Isten egy idı után elvetette és kiestek a szolgálatból 
vagy meghaltak.  
 

Az ejtıernyıs katonák Istennek egy új generációja, de a régi legénység tagjai közül is 
voltak néhányan, akik fel tudták venni az ı látásmódjukat. 

Akik megsebesültek az építés közben, azokat a pásztor elsısegélyben részesítette. Ellátta 
ıket, gondoskodott a testi, lelki és szellemi szükségletük betöltésérıl. Az apostolok az egész 
munkát koordinálták, mindent örömmel és bátran végeztek. Szinte mindenhez értettek. Nem 
csak mérnökök voltak, akik terveket készítettek, hanem aktívan kivették a részüket a fizikai 
munkában is. 

A próféták a tanítókkal egyeztetve lemérték a régi hajó minden egyes darabját és az 
apostolokkal közösen megrajzolták az új hajó terveit. Legfıbb segítıjük Isten Igéje 
volt, és ha valamiben mégsem értettek egyet elkezdték újból tanulmányozni az 
Írásokat, hogyan is látható az eredeti tervben (az Igében) a hajó. A Szent Szellem 
sokszor kisegítette ıket az építés során. 

Tiszta kép volt a fejükben a vitorlás hajó teljes képére vonatkozóan, de az apróbb 
részletkérdésekben szükség volt az egyeztetésre.  
Felhatalmazást kaptak Istentıl a hajó építésére és İ minden lehetséges eszközt (szerszámot) 
meg is adott nekik ahhoz, hogy ezt megvalósítsák.  

Mindegyiküknek meg volt a maguk feladata és szakértelemmel hozzáláttak a hajó 
építéséhez. Egy teljesen új hajót építettek, a régi minta alapján. Lemérték a régi hajó 
méreteit és ahhoz mérten készítették el a hajó vázszerkezetét alkotó gerendákat és az oldal-
deszkákat.  
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Isten hatalmat adott nekik arra, hogy a legénységet (szolgálókat) felkészítsék és munkába 
állítsák valamint, hogy elkészítsék együtt a hajót. Mindent az eredeti terv alapján hajtottak 
végre úgy, ahogy azt Isten eltervezte. Kicserélték az árbócokat és a vitorlavásznakat is. A 
régi hajót alkotóelemeire bontották, minden részt külön-külön tanulmányoztak, hogy 
mi hova illik, hogy mekkora és mibıl készült, és azután új alapanyagokból felépítették 
ugyanazt a tengerjáró vitorlás hajót az eredeti minta alapján. Megalkottak egy olyan 
hajót, mely képes nagy távolságokat is megtenni. (Kolumbusz hajójához hasonlíható) 
 

Az emberek szíve-lelke egy volt miközben szeretetben és alázatban együtt 
dolgoztak. A munkásoknak ez a közössége éjjel-nappal együtt volt, együtt ettek és 
ittak, harmóniában dolgoztak együtt a hajón. Mindegyiküknek ugyanaz volt a céljuk, 
az új hajóval útnak indulni és a Királyság Evangéliumát elvinni minden nemzethez és 
néphez, majd tanítvánnyá tenni másokat, akik szintén képesek lesznek új hajót építeni. 
Teljesen a szélre (Szent Szellemre) hagyatkoztak, ami vitte elıre az egész vitorlás hajót. 

Amikor azonban szélcsend volt, a lapátokkal eveztek tovább a cél felé. A legénység 
tökéletes egységben dolgozott. Zendülés nem volt közöttük, mert mindegyik tiszteletben 
tartotta a másik Istentıl kapott ajándékát. Az e világi élet viharai azonban gyakran 
megtámadták a hajót, de a legénységet nem tudta elveszíteni, mert azok soha nem akartak 
meghátrálni, hanem kitartottak Uruk szentsége mellett. A tengeren ellenséges hajókkal 
találkoztak össze, melyek rendszeresen tőz alá vették az új hajót, de minden csatát sikerült 
megnyerniük, mert a hajó fegyverekkel volt felszerelve. Az ellenséges hajók tév-
tanításokat hirdetı, vallásos felekezetek és egyházi szervezetek (különbözı nevekkel 
ellátott - „zászlós”) hajói voltak. Az ı céljuk az volt, hogy minden embert megnyerjenek a 
maguk számára. Ezek a hajók gondolataikat és tanaikat próbálták meg kilıni minél 
több hajóra. Voltak olyan szervezetek is, amelyeknek több hajójuk is volt, ık „egy közös 
flottában” (New Age+vallási felekezetek) haladtak a világ tengerén. Ám az új -  Szellem 
által vezetett - hajót nem sikerült egyetlen ellenséges hajónak sem elfoglalni, mert ık 
ragaszkodtak hitükhöz és életük árán is megvédték a hajót. 
 

A hajó városról-városra járt, az egyiknél sokat idızött, a másiknál kevesebbet.  
A hajó megállt az egyes tengerparti városoknál és a legénység a városba vonult, ahol a 
part mentén egy új központot hoztak létre. Ezt úgy láttam mintha egy teljes kereskedelmi 
kikötıt építettek volna ki. Elıfordult, hogy a legénység tagjai közül néhányat itt hagytak, 
hogy felügyelje az új központot, miközben a hajó újból útnak indulhatott és más városokba 
is elmehetett, ahol újabb kikötıket építhettek. A városokban maradt legénység új tagokat 
toborzott a hajóra és igyekeztek minél jobb felkészítést adni a számukra. Ha visszajött 
a hajó, elıfordult, hogy a már újonnan kiképzett legényekbıl elvittek magukkal némelyeket, 
hogy megismerjék a tengeri élethelyzeteket és az új kikötık építésének módját. Az újonnan 
létrehozott kikötıkben az emberek az elsı mintájára, újabb hajókat ácsoltak. 

  
Az álom magyarázata és néhány kiegészítı gondolat az Úrtól: 
 
A régi hajó az egyház a mai állapotukban, ami hajótörést szenvedett az élet viharaiban (az 
ellenség kilıtte) és a hullámok a partra sodorták. A hajó többé már nem tudja az eredeti 
elhívását betölteni, mert az ellenség megakadályozta, hogy Isten eredeti tervét végrehajtsa. 
 
A parton lévı emberek egy csoportja, akik saját gondolatuk szerint toldozták-foltozták a 
hajót, mindent megtettek, hogy helyreállítsák, de nem sikerült Istentıl való látás hiányában.  
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Írás közben a Mt. 9.16-17 jutott az eszembe, hogy újbort sem töltenek régi tömlıbe, hanem 
csak újba. Jézus a következıt nyilatkoztatta ki számunkra: 
 
„Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, …Újbort sem töltenek régi tömlıbe, mert a 
tömlı szétreped: a bor is kiömlik, a tömlı is elpusztul; hanem az újbort új tömlıbe töltik, és 
akkor mindkettı megmarad.” 
 
Jézus egy „új tömlıt” vezetett be az „újbor” számára. Az új tömlıt Krisztus Fısége, a 
többszemélyes (csapatban való) gyülekezetvezetés, azon belül az Ef. 4.11. szerinti 
szolgálati ajándékokban való mőködés, valamint a hívık tanítványsága és papsága 
jelentik. Jézus az új tömlıvel megalkotott egy új egyházvezetést is. Magát az egyház 
Fejének (Fıpapnak, Fıpásztornak), a hívıket pedig papoknak nevezte. A nyájat a „köztük 
lévı” vezetıkre bízta, hogy azok Neki, mint Fejnek engedelmeskedjenek. Mondja 
továbbá az Ige, hogy „engedelmeskedjetek elöljáróitoknak” és azt is, hogy az egyház az 
„apostolok és próféták alapkövén” épül. Az apostolok és próféták a többszemélyes 
gyülekezetvezetıi csapat „nagyobb súllyal rendelkezı” tagjai (vezetıi társai; 1 Pét. 5.1 
és Ap.csel 13.1.), akik az apostoli típusú egyházvezetésben nagyobb szerepet kapnak. 
Az egyháznak - világi mintával megegyezı módon, Krisztust félretolva és helyettesítve - 
nem lehetnek a helyi gyülekezet vezetısége (presbitériuma) felett álló földi „feje-i”. Az 
elmúlt századok során az egyházvezetık az apostoli típusú egyházvezetésrıl visszatértek a 
régi egyszemélyi, „Pásztori” típusú (hatalmi) rendszerhez és ezzel óvá tették az új tömlıt; 
kiszorították az egyház alapját képezı apostoli és prófétai szolgálatokat és minden hívı 
papságát az egyházból, és ezért alkalmatlanná vált eredeti feladata végrehajtására. Újbort 
(Szent Szellem) nem lehet ó-tömlıbe önteni, ezért van szüksége az egyháznak ismét az 
eredeti, teljesen új tömlıre. 
 
Ezért nem szabad már a régi hajót sem toldozni-foldozni, mert az évszázadok során teljesen 
használhatatlanná vált a hajózásra. Csak új anyagokból lehet az eredetivel megegyezı hajót 
építeni. 
 
A parton lévı legénység többi tagja elvilágiasodott, mint ahogy Pál írja a 2Tim 3:1-5-ben:  
...élvezetszeretık inkább, mint Istent kedvelık, akiknél megvan a kegyesség látszata, de 

annak erejét megtagadják, és ezeket kerüld!”Az önzés mérge teljesen beléjük ivódott, 
ráadásul az ördög a hitetı szellemmel a reményvesztettség állapotába döntötte ıket, így 
többé már nem tudtak szolgálni az Úrnak. 
 
Az utolsó idıben Isten harcosokat küld az égbıl, akik szembeszállnak az ördöggel is annak 
érdekében, hogy az egyházat újból helyreállítsák és olyanná tegyék, amin a „pokol kapui 
sem tudnak diadalt venni”. 

Ezek a szolgálati ajándékok nélkülözhetetlenek, hiszen az ı segítségükkel épül fel 
az új hajó. İk látással rendelkeznek és tudják, hogyan és mi módon építsék fel azt. 
Vezérelvük az, hogy a régi hajó megmaradt elemei és az írások alapján a Szent Szellem 
segítségével építsék fel a hajót. Nem szándékoznak már a régit felújítani, hanem újat 
akarnak ácsolni, teljesen új alapanyagokból.  

A hajót elkészítése után vízrebocsátották és elindult a világ tengerén. Ez a Kegyelem és 
a Királyság hajója, mely mindenhova igyekszik elvinni azt a jó hírt, hogy hamarosan 
Krisztus Királysága fog uralkodni és a földi királyságokat Isten eltörli és béke lesz a Földön. 
Krisztus Királyságát erıvel és hatalommal képviseli a legénység a Sátán hajóival szemben.  
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Meg kell hódítania az evangéliummal azokat a városokat, melyekben kikötnek. Az egyes 
városokban a gyülekezetet kikötınek láttam, melyek központok is egyben. A kikötıkben 
újabb hajókat hoznak létre annak érdekében, hogy minél több helyre elvigyék az 
evangéliumot.  Miután az elsı hajó kikötött, a legénység egy része a városban maradt azért, 
hogy létrehozzanak egy hajóépítı mőhelyt. Ehhez a város lakóit ki kellett képezni a 
hajóépítı munkára. Amíg nincs munkás és rendelkezésre álló mőhely, addig hajó sincs. 

Ha az egész világot behálózzák majd ezek az újonnan épült kikötık és az általuk 
létrehozott hajók, akkor a világ minden pontjára elvihetik a Királyság Evangéliumát, így 
segítve elı Jézus visszajövetelét. 

Néhány nappal késıbb miközben gondolkoztam ismét a látáson újból bevillant nekem 
egy kép. Két hajót láttam, az egyik egy nagy hajó volt, a másik ugyanolyan csak méreteiben 
kisebb. Ezáltal azt értettem meg, hogy az elsı nagy hajó a nagy városokba megy, és nagy 
dolgokban gondolkodik, szellemi központokat hoz létre, de a kisebb helyi gyülekezeteknek 
olyan hajót is elég létrehozni, mely a környezı vidéket be tudja járni. Antiókhiának 
valószínőleg nagyobb hajóval kellett rendelkeznie, mert az egy szellemi központ (kikötı) 
volt; innen indult el az elsı apostoli csoport a pogány misszióba. Pál apostolnak nagy 
hajóval kellett közlekednie, de a már létrehozott gyülekezeteknek elég volt kisebbet is 
építeni, mellyel a közvetlen környezetet el tudták érni. Attól függ a méret, hogy Isten a helyi 
gyülekezetnek milyen szerepet szán az evangélium terjesztésében. 
 
Egy „kikötı” egy helyi gyülekezetnek felel meg, ami a „hajóépítı mőhelyében” megépít 
és kiküld egy újabb „hajót”, ami egy apostoli szolgáló csoport, ami a kiküldı helyi 
gyülekezet legerısebb szolgálóiból áll elı.   
 
A Derek Prince könyvében leírtakat az álommal összevetve az látszik, hogy a könyv 
alapvetıen az Egyház mőködését és szerkezetét, mint egy elérendı célt írja le, a leírt látás 
pedig az oda vezetı útról szól. 
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