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3 

 Bevezetés 

Saját történetem 
 
“Roger, nem folytathatod így tovább. Egy hosszabb idıre ki kell állnod a szolgálatból 
és a gyülekezetbıl. Nincs más választásod!” 
 
Semmi sem sokkolt és kavart még fel annyira, mint amikor ezeket a szavakat hallottam 
Dale-tıl, egy bizalmas barátomtól, aki olyan pásztorokat tanácsol, akik teljesen 
kiégtek. Nehezemre esett elfogadnom hozzáértı véleményét, mert teljesen 
felkészületlenül ért, jóllehet szívem mélyén tudtam, hogy olyan érzelmi ürességet 
tapasztalok meg, amilyet korábban sosem. 
 
“Milyen hosszú idıre gondolsz?” - kérdeztem. 
 
“Minimum hat hónap”- mondta nyugodtan. “De legvalószínőbb, hogy neked 12 vagy 
18 hónapra van szükséged, hogy helyreállj.” 
 
Amikor ezt mondta, a hitetlenségnek és a fájdalomnak olyan mértékét tapasztaltam 
meg, amit nem tudok kifejezni. Alapító pásztora voltam egy tíz éves gyülekezetnek, 
ami minden területen magán viselte az áldás látható jeleit: egyenletes számbeli 
növekedés, új épületek, jól felkészített szolgáló csapat, és egy ígéretesebb jövıre 
vonatkozó látás. Jó úton jártunk! Kivéve egyetlen dolgot: Valami történt a vezetı 
pásztorral. Képtelen voltam folytatni, amit éveken át tettem: „sikeresen” tovább 
vezetni a gyülekezetet.  
Amikor gyötrıdve odaálltam a vezetıség elé és elmondtam nekik, hogy mi történt 
velem, ık még jobban meglepıdtek, mint én. Tudták, hogy már néhányszor 
visszavonultam, de számukra ismeretlen volt a depressziónak és a kiégésnek az a 
mélysége, amit most megtapasztaltam. A korábbi nehéz idıszakok ellenére is, ezzel 
együtt még mindig az erı mintaképe voltam számukra, sebezhetı, de elnyőhetetlen. 
Nagylelkően egy hosszú ideig tartó sabbatot (pihenést) ajánlottak nekem. Megsirattak 
és velem együtt sírtak. Annyira segítıek voltak, mint bármely más embercsoport 
lehetett volna. Ennek ellenére alig tudtam összeszedni magam, hogy reggel felkeljek, 
nem szólva arról, hogy folytassam ennek a gyülekezeti családnak a vezetését.  
 
Talán azért is volt nehéz elhordozni ezt a mély érzést, mert éreztem, hogy sohasem 
térek vissza a szolgálatnak ahhoz a módjához, amit megismertem. Talán sohasem térek 
vissza ehhez a gyülekezethez, amit annyira szerettem. Késıbb kiderült, hogy 
mindkettı pontosan beigazolódott. Azonban Isten nem állított engem félre, hanem 
felhasználta ezt a sötét idıszakot az életemben egy megújulásra, egy paradigma-
váltásra, ami teljes egészében újrafogalmazta számomra, mind a „gyülekezetrıl” mind 
a „szolgálatról” alkotott értelmezésemet. 
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Mi ment rosszul? 
 
Elkezdtem gondolkozni azon, hogyan változott meg a szolgálatom ilyen mértékben, az 
évekkel ezelıtti várakozásaimhoz képest. Visszaemlékeztem arra, amikor 19 évesen 
friss keresztyén voltam és Jézus követıinek beszámolóit olvastam az 
evangéliumokban és az Apostolok cselekedeteiben. Vágytam arra, hogy lássam Jézus 
elhívását az éltemben, ahogyan a tanítványai is vele jártak, miközben İ szolgált, 
gyógyított, démonokat őzött és a szeretet sok ember életére kiáradt. Felkavart, amikor 
arról olvastam, hogy friss hívıkre kiáradt a Szent Szellem és ık kimentek a világba 
Isten erejével, hogy áldások legyenek mások számára és megérintsék mások életét.  
 
Ezzel szemben - tíz év után – a személyes életem és szolgálatom vezetı pásztorként, 
nagyon távolinak tőnt ezektıl az Újszövetségi történetektıl: 
 
• Egy nagy „üzleti vállalkozást” irányítottam, mint egy szervezetet; épületeket, 

programokat és személyzetet, amire azt mondjuk ma, hogy „gyülekezet”. 
 
• A heti pulpitus mögül megtartott „elıadásom” vált a gyülekezet sikerének egyik 

kulcs-tényezıjévé, így a felelısség rendkívül nagy volt rajtam.  
 
• Más vezetıkkel együtt nagy felelısséget hordoztam, passzív hívık nagyon nagy 

tömege felé. 
 
• Elfáradtam és kiégtem ebben a vallásos tevékenységben. 
 
Visszagondoltam mindazokra az igehirdetésekre, amikben éveken keresztül 
bátorítottam a gyülekezetbe járókat, hogy mindannyian Krisztus Testének tagjai, 
szellemi ajándékokkal, amit Isten használatra adott nekik. Vasárnap délelıttönként, 
amikor ülve hallgatták az igehirdetésemet, ezzel szemben csak két „ajándékkal 
rendelkezı” ember volt reflektorfényben másfél órán keresztül: én és a dicséret-
vezetı! 
 
Nem voltam egyedül 
 
Amikor elkezdtem rendbe jönni, hamarosan rájöttem, hogy sokan küszködnek hasonló 
problémákkal és megkérdıjelezik azt, amit ma gyülekezetnek hívunk. 
 
A következıket fedeztem fel: 
 
•  Sok pásztor kiég és elhagyja szolgálatát. 
 
•  Sok gyülekezet-vezetı sérültté vagy frusztrálttá válik a gyülekezeti szolgálatban 
 
•  A gyülekezetbe járók rendszerint kiábrándultakká válnak a gyülekezettel 

kapcsolatban. 
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• Közösségeink, még ha mega-gyülekezetek lennének is, nem formálják ki a 
Krisztust. 

 
Reggie McNeal, gyülekezeti tanácsadó és szerzı mondja a következıt azokról az 
emberekrıl, akik már nem járnak gyülekezetbe:  
 
“Sok ember hagyja el az intézményes gyülekezetet ma és ennek új oka van. Nem azért 
hagyják el a gyülekezetet, mert elveszítették a hitüket, hanem azért, hogy megtartsák a 
hitüket.” (1) 
 
Egyszerő, Házi, Organikus gyülekezetek 
 
Ez a könyv arról az utazásról számol be, amit megtanultunk az intézményes 
gyülekezeti formától a szabad, organikus, egyszerő, házi gyülekezetekig való utunk 
során.  
 
Az elsı fejezetben meg fogjuk nézni a házi gyülekezetek kérdését és azt a látást, 
amirıl sokan azt mondják ma, hogy Isten kitöltötte a dicsıségét a földön, mint a 
keresztyének várakozással teljes összegyülekezését. 
A második fejezetben meghatározzuk, hogy mi a „gyülekezet” és meg fogjuk látni, 
hogy mi történt akkor, amikor a keresztyénség a programokra és az intézményes 
keresztyénségre korlátozott tevékenység irányába mozdult el. 

A harmadik fejezetben meg fogjuk nézni, hogyan szabadítható fel a gyülekezet a hét 
minden napjának 24 órájában való menı-életmódra való koncentrálással, az 
összejövetelekre és eseményekre való koncentrálás és azok látogatása helyett. 
A negyedik fejezettıl a kilencedik fejezettel bezárólag meg fogjuk nézni azokat az 
alapelveket és gyakorlatokat, amik elvezetnek bennünket egy hatékony Krisztus-
központú élethez és egy egyszerő, de erıteljes összegyülekezéshez. 
A tizedik fejezetben megtárgyaljuk Jézus szív szerinti követését. 
Végül a tizenegyedik fejezetben számos kínos kérdésrıl fogunk beszélni: „Mi a 
helyzet a pénzzel?” és „Mi van a gyerekekkel?”  

 
Ne csak olvass róla! 

 
Még egy megjegyzés. Ez a könyv egy életmódról szól, és ez alapvetıen eltér attól, 
amit a múltban tanultunk a keresztyén élettel kapcsolatban. Ez a könyv nem 
olyasvalami, amit elolvasunk és azután „elgondolkozunk rajta.” Az egyetlen 
lehetséges mód megragadni, amit Isten ma cselekszik, hogy belevetjük magunkat, 
bárhogyan vezet bennünket Isten és úszunk a Szent Szellem aktualitásában. A 
bátorításom mindenekelıtt az, hogy egyszerően TEDD meg, amire a Szent Szellem 
vezet téged. Próbáld ki! A vízen járás csak azoknak sikerül, akik kiszállnak a 
csónakból. 
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1. Fejezet 

Az egyszerő Házi gyülekezet kérdése 
 
Talán ma sokkal szükségesebb az élethez, mint valaha, hogy megragadjuk az 
egyszerő Házi gyülekezetekben való gondolkodás fontosságát. Nézzük meg, miért 
olyan fontos ez? 

1. Az egyszerő Házi gyülekezetek eltávolítják az akadályokat 

 
Eugene Peterson (lefordítva az Efézusiakhoz írt levelet) azt hangsúlyozza, hogy mi a 
gyülekezet lényege valójában:  
 
„A Gyülekezet Krisztus Teste, amiben İ beszél és cselekszik, ami által betölt 
mindeneket az İ jelenlétével.” (1) 
 
Amikor a feleségemmel végigutaztuk a világot, ennek ellenére azt láttuk, hogy a 
gyülekezeteket nagyon gyakran akadályozzák olyan szervezeti formák és épületek, 
amik nem szükségesek. Lecsökkentve vagy megszüntetve ezeket az ember-építette 
korlátokat, a gyülekezet szabaddá válhatna. A feleségem, Brooks írta ezeket a 
szavakat az Afrikából való visszatérésünk után: 
 
„Egy forradalom zajlik, az egész világ egy forradalmi változáson megy át. Egy 
reformáció részesei vagyunk. Akár tudomásul vesszük ezt, akár nem. Akár részese 
leszel annak, akár nem. Jézus vágyik arra, hogy az İ gyülekezete megelevenedjen, 
hogy egy élı, lélegzı organizmussá váljon. Vágyik arra, hogy egy valódi, élı, 
bensıséges kapcsolatban legyünk Vele. Szükséges továbbá, hogy valóban élı 
kapcsolatban legyünk a családjainkkal – testi és szellemi értelemben. Jézus könyörög 
nekünk, hogy elevenedjünk meg, legyünk egyediek, élık és szabadok İbenne, 
elmondva a világnak, hogy mit tett értük…” 
 
Amit Kenyában láttam, azt látom Amerikában és a keresztyén világ más részein is. Az 
ellenség tudomásul veszi, hogy a keresztyénség ott van a világban. Azonban ha bezárt 
helyen – épületekben – tud tartani minket, távol tart bennünket attól, hogy 
„megfertızzünk” másokat. Ez eléggé aggasztó! Ha épületekben tud tartani bennünket, 
akkor a világ nem fogja megismerni az igazságot és kevesen fognak megszabadulni. 
Azonban, amit Kenyában láttam, azt látom Amerikában és a világ más részein is. A 
„vírus” terjed. A Szent Szellem által vezetett 21. századi reformáció, a 
keresztyénséget kiemeli a világ nemzeteinek zárt helyeibıl – az épületekbıl – és 
kiviszi a nyílt térre. 
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2. Az egyszerő Házi gyülekezetek biblikusak 
 

Nem látjuk azt, hogy az Újszövetség túlbonyolítaná a gyülekezeti formák és 
struktúrák kérdését. A fókusz sokkal inkább azon van, hogy a keresztyének menjenek 
és éljenek meg egy krisztusi életmódot. Nem nehéz észrevenni, hogy a legtöbb 
gyülekezeti összejövetel egyszerő és természetes volt, összegyülekezve többnyire 
házakban: 
 
 
„Köszöntsétek azt a gyülekezetet, amelyik az ı házukban van…” Róma 16.5. 
 
 
„Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen 
Akvila és Priscilla, a házuknál levı gyülekezettel egybe.”   1 Kor. 16.19. 
 
„Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiceában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, 
mely az ı házánál van.”        Kol. 4.15. 
 
 
A házaknál való összegyülekezés által a korai gyülekezetek összegyőjtötték a ház 
népét, a tágabb értelemben vett családot és más hétköznapi társadalmi kapcsolataikat. 
(Ford. megj.: lásd Kornéliusz százados házánál, Péter prédikációja alkalmával). Az 
evangélium gyorsan kiáradt ezekre a családokra, barátaikra és a mindennapi 
kapcsolataikra. Ez a módszer biblikus és nagyon hatékony az evangélium üzenetének 
terjedése szempontjából. 

3. A Házi gyülekezetek minden hívıt felhatalmaznak 
 
A Házi gyülekezetek teret adtak annak, hogy a szellemi ajándékok minden hívınél, 
rendszeresen mőködjenek. 
 
„Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyőltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, 
nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.” 1 Kor. 14.26. 
 
A házak által meghatározott nagyságú csoportokban való egyszerő és természetes 
összegyülekezés által, mindenki résztvevıvé válik és minden személyes ajándék 
megnyilvánulására lehetıség és szükség van. Ez készít fel arra, hogy Krisztus egész 
teste teljesen élıvé váljon, és teljesen mőködıképes legyen. 

4. Házi gyülekezetek segítik a hiteles közösségi élet megélését 
 

Valódi kapcsolatokra van igény, ahol meg tudjuk nyitni az életünket, megosztani az 
igaz valónkat a sebesülés minden veszélye nélkül. Mindenki erre vágyik. Vannak, 
akik visszaemlékeznek arra, hogy szorosabb kapcsolatban voltak a szomszédjaikkal, 
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mielıtt keresztyének lettek, mint amit megtapasztaltak a gyülekezetben miután 
keresztyének lettek.  
 
Az élet megosztása az egyszerő Házi gyülekezetben lehetıvé teszi az emberek 
számára, hogy az egy valódi közösségi hely legyen, ami igazi és ıszinte, ahol a 
gyakorlati élet kérdéseit, az élet valódi küzdelmeit meg lehet beszélni. Ha a 
kapcsolatok fejlıdnek, lehetıvé válik, hogy valóban „bátorítsuk egymást” és „egymás 
terhét hordozzuk” 

 
John Eldredge mondja: 
 
„Amikor az Írás gyülekezetrıl beszél, az közösséget jelent… Egy megosztott életet, 
akik együtt dicsıítik az Urat, együtt étkeznek, imádkoznak egymásért, törekednek 
arra, hogy keressék egymást. Meglátogatják egymást egymás házaiban.” (2) 

5. Az egyszerő Házi gyülekezetek felszabadulnak pénzügyileg 
 

Isaac Cheduke, egy gyülekezet plántáló Afrikában, megosztotta velünk nagy bánatát a 
gyülekezettel kapcsolatban, aminek közel 100 tagja volt. Nem engedhették meg 
maguknak anyagilag, hogy épületet béreljenek, és ott győljenek össze. Amikor 
szabaddá vált arra, hogy házakban jöjjenek össze és házi gyülekezetek hálózatát 
hozzák létre, többé nem voltak korlátozva épületek és pénz miatt. Így házi 
gyülekezetek tucatjának hálózatát építették fel, amik sokszorozódnak és így a pénzt a 
szükségben lévı emberekre tudják költeni épületek helyett. 
 
Ez nem az elmaradott országok problémája. Becslések szerint Amerikában egy 
gyülekezet több mint 200 0000 dollárt (kb. 40 millió Ft) költ évente. Képzeljük el, ha 
ez a pénz felszabadulna a misszióra és a szegények támogatására a gyülekezeti 
struktúránk egyszerősítése által. 

6. Házi gyülekezetek könnyen újrapótolhatók 
 

Talán a legfontosabb jellemzıje egy házi gyülekezetnek az, hogy könnyen elindítható 
és sokszorozható. Isten vágya egyértelmően az, hogy „az egész föld be legyen töltve 
az ÚR dicsıségének ismeretével, mint ahogyan a vizek a tengert beborítják” 
(Habakuk 2.14). Épületeket és szervezeteket építeni – a sokszorozás érdekében – 
temérdek idıt, pénzt és energiát igényel. Isten királysága ezzel ellentétben szerves 
módon sokszorozódik: egy mag megtermi a gyümölcsét, ami több magot terem, ami 
több gyümölcsöt terem. A sokszorozódás ereje jóval nagyobb, mint amit mi emberileg 
megvalósíthatunk. Figyeljünk meg bármilyen erdıt és megállapíthatjuk, hogy milyen 
szapora módon terjed a természetes reprodukciós (újrapótlási) folyamat 
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eredményeként anélkül, hogy emberileg egyáltalán beavatkoznánk. 
A legfeltőnıbb dolgok egyike a világon a gyülekezet plántáló mozgalom gyors 
elırehaladása. Ez ott történik meg, ahol a tanítványok gyorsan kiképzésre kerülnek és 
az egyszerő, házi gyülekezetek gyorsan megsokszorozódnak. Amikor ez megtörténik, 
egész városok és térségek fogadják be Jézus Krisztus evangéliumát. Számos 
tényezınek kell jelen lenni és megvalósulni a Gyülekezet Plántáló Mozgalomban, 
azonban az egyik legfontosabb az a gyülekezeti modell, ami könnyen reprodukálható: 
egy egyszerő, házi gyülekezet. 

7. Az egyszerő Házi gyülekezetek lángra lobbantják nemzedékünket 

 
Sokan megértik ma, hogy mit jelent a gyülekezet valójában, és a korlátokat lebontva 
Szent Szellemmel betöltekezett hívık mozgalmává válnak, amire mindig is vágytak. 

 
Mi is megértettük, hogy Istennel és Istenért éljük az életünket minden nap, a nap 24 
órájában anélkül, hogy a pillanat vagy a hely szentebb lenne, mint más esetben. Ez 
egy látás arról, hogy minden hívı – a kapott szellemi ajándékaival – szolgáljon mások 
felé. Ez egy látás arról, hogy minden hívı használja is a szellemi ajándékait, hogy 
átadja Isten szeretetét és erejét annak a világnak, amiben élünk. Ez egy látás arról, 
hogy már nem úgy gondolunk a gyülekezetre, mint egy eseményre vagy helyre, ahová 
eljárunk, hanem az İ embereiként valóban megvalósítjuk azt, hogy a gyülekezet ott 
van mindenhol, minden helyen, ahová megyünk. 

 
Wolfgang Simson leírja a látását egy akadályok nélküli gyülekezetrıl, amire a 
következık jellemzık: 
 
„Egy olyan gyülekezetrıl álmodom, aminek nincs szüksége nagy mennyiségő pénzre 
vagy ékesszólásra, szabályzatokra és kézi irányításra, ami cselekvıképes erıs 
karizmatikus hısök nélkül is, ami a szíve mélyén nem vallásos, ami teljesen fel tudja 
izgatni az embereket, felszabadítja beszédüket ıszinte örömeik elmondására, 
bámulatba ejt, és egyszerően megtanít bennünket az ÉLET ÚTJÁRA. Egy olyan 
gyülekezet, aminek nemcsak üzenete van, hanem ı maga az üzenet. Valami, ami 
terjed, mint egy leállíthatatlan vírus, megfertız mindenkit, akit megérint, és végsı 
soron beborítja a földet Isten dicsıségével és ismeretével” (3) 
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2. Fejezet 

A „Gyülekezet” meghatározása 
(a Webster rosszul tudja) 

 
A Gyülekezet a Miriam-Webster’s online szótár szerint: 
 
 

1: épület nyilvános és különleges keresztyén Istentisztelet számára 
 
2: egy vallásos szervezet hivatalos háza és papsága 
 
3: vallásos hívık testülete vagy szervezete: úgymint  

a: keresztyének egész teste  

b: felekezet <Presbiteriánus egyház>   

c: összegyülekezés 

 
4: egy nyilvános Istentisztelet <templomba menni minden vasárnap> 

 
 
A Webster szótár azt a módját határozza meg a gyülekezetnek, ahogyan ezt a szót ma 
használjuk. Engem is e szerint a meghatározás szerint tanítottak, amikor kisfiú 
voltam. Összetettem a kezeimet és elmondtam a következı verset: „Itt van a templom 
és itt a templomtorony; nyitva az ajtó és itt van minden ember.” 

 
Jézus azonban a „gyülekezet” szót teljesen más jelentéssel használta. İ az „eklézsia” 
szót használta, ami emberek csoportját vagy összegyülekezését írja le. Ez a szó 
eredeti meghatározása. Jézus úgy írja le a „gyülekezetet”, mint azokat az embereket, 
akik követték İt – olyan emberek, akik hőségesen vele jártak. Az İ követıi voltak 
semmivel sem több ennél. 
 
Jézus nem sok idıt töltött azzal, hogy hogyan szervezze össze az embereit vagy 
milyen legyen az „Istentiszteleti” alkalom. Inkább a másokat szeretı életmódra és az 
Atyának való engedelmességre koncentrált: „Menjetek el az egész világra…” 
„Fényljék a ti világosságtok…” „Figyeljetek arra, mit cselekszik az Atya…” 
„Szeressétek egymást…” A Gyülekezet, ahogyan Jézus meghatározta, egyszerően az 
İ követıi voltak, akik érte és vele élik az életüket. 

 
Az évek során azonban a „gyülekezet” elkezdett struktúrákat és formákat kialakítani, 
amik hozzáadódtak az eredeti jelentéshez: 

 
• Nyilvános összejöveteli helyek (épületek vagy üzlethelyiségek) 
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•  Hívık szervezete, akik azért jönnek össze, hogy egy dicsıítı csoport és egy 

pásztor prédikációja vezesse ıket. 
 
•  Felekezet, amihez csatlakozunk 

 
 
Azonban John Eldredge a következıkre emlékeztet bennünket: 
 
„A Gyülekezet nem egy épület. A Gyülekezet nem egy esemény, ami megtörténik 
vasárnap. Tudom, hogy jönnek ilyen gondolatok: „Az Elsı Baptistába megyek” „A 
St. Lukács tagjai vagyunk.”, „Van idım elmenni a gyülekezetbe?” Sokunk számára 
azonban nem meglepetés az, ahogyan a Biblia ezt a kifejezést használja. Egyáltalán 
nem. A Gyülekezet Isten emberei – azok, akik arra vannak kiválasztva, hogy 
Jézussal éljék az életüket … a hét minden napján, a nap 24 órájában. Errıl van szó. 
Nem többrıl.” (1) 

 
Isten emberei nem győlnek össze? De igen. Látunk összegyülekezéseket a 
Szentírásban? Sokat. Ezek többnyire nem szabályszerően, és egyszerő módon 
történnek. Általában házakban (Róma 16:5). Mindenki részt vesz benne. (1 Kor. 
14:26). Úgy mőködnek, mint egy szellemi család, ami mélyreható módon 
gondoskodik egymásról (Róma 12.10). Mégis a gyülekezet (Isten embereinek) 
középpontjában egy Jézust követı életmód volt inkább, mint szervezett események, 
programok látogatása vagy szervezetekhez való csatlakozás. Talán a legjobb leírása 
egy Újszövetségi gyülekezetnek a következı: kicsi, eleven, gondoskodik a hívı 
családokról, akik szeretik egymást és újrapótolják magukat a világ minden részén. 

 

Amiket a Gyülekezetrıl a Bibliai Fıiskolán tanultam 
 

Buzgó, új keresztyénként jártam egy Bibliai Fıiskolára éhesen arra, hogy egy 
Istennek tetszı és hasznos életet éljek. Szerettem olvasni a Jézust követı 
tanítványokról szóló történeteket, velük együtt utazva, velük szolgálva, csodákat téve 
Jézus mellett, ahogyan az élet Belıle másokra is kiáradt. Azt gondoltam, ez 
fantasztikus. Élvezettel tanulmányoztam az Apostolok cselekedetét látva, hogy Isten 
emberei hogyan mennek ki a világ minden részére, betöltekezve Szent Szellemmel 
Isten akaratában és erejében járva. Azonban - a Bibliai Fıiskolán, a fı tárgyak 
mellett - megtanultam azt is, hogyan „csináljunk gyülekezetet”. Ez nem egy speciális 
osztály volt, tankönyv sem volt errıl a témáról. Egyszerően megtanultam „hogyan 
csinálták” azok, akik körülöttem voltak. İszintén szólva, megtanultam egy módszert, 
hogyan kell „gyülekezetet csinálni”. A korai tanítványok életébıl, amit 
tanulmányoztam, nem sokat láttam, de hozzájuk hasonló akartam lenni.  
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Egy idı után elhívást éreztem, hogy egy gyülekezet pásztora legyek. Többé már nem 
kérdeztem, hogyan jön létre a gyülekezet. Elindultunk egy épülettel és keresztyének 
kis csoportjával. Hívogattunk, terveztünk, szerveztünk és megterveztük a vasárnapi 
programot. Több épületet építettünk és több Istentiszteletet szerveztünk, hogy oda 
hívjuk az embereket. Programokat csináltunk fiatalok, idısek, férfiak, nık, házasok 
és elváltak számára. Beállítottunk szolgálókat, fizetett vezetıket és szolgáló 
csoportokat szerveztünk. 
Anélkül, hogy megértettük volna a gyülekezet és a keresztyénség lényegét, az 
évszázadok során kialakult emberi hagyományokat követtük: templomok 
(imaházak), pulpitus mögül irányított Istentiszteletek, széksorok, szolgálati beosztás, 
stb. Mindezek a dolgok hasznosak is lehetnek a maguk helyén (Isten használni tud 
bármit), azonban ezeknek nincs helyük a „gyülekezet” alapvetı meghatározásában. 
 
Szomorú, hogy miközben a gyülekezet egyre több hagyományt magáévá tesz, és 
egyre inkább elintézményesedik, a világra gyakorolt hatása egyre kisebb lesz. A 
nyugati világban a legjobban szervezett gyülekezeteket hoztuk létre, de a 
keresztyénség valójában hanyatlóban van. Ezzel ellentétben India és Kína bizonyos 
részein, ahol a gyülekezet életmódja nagyrészt organikus, egyszerő és rugalmas, a 
gyülekezetek egészségesek. 
 
Az a vágyunk, hogy lássuk a gyülekezet helyreállását, mint Krisztus életének 
erejének, szeretetének teljes megnyilvánulását a földön. Ez a nagy reményünk Isten 
királysága eljövetelével kapcsolatban, hogy az hatást gyakoroljon, megmentse és 
megváltsa az elveszett világot.  
 
Priscilla Shirer ezt a megjegyzést tette: 

 
„Az elsı századi zsidó keresztyének hívık közössége volt. Amikor a keresztyénség 
átterjedt Görögországba filozófiává vált. Azután továbbment Rómába és ott 
intézmény lett belıle. Azt követıen Európába mozdult, ahol kultúra lett. És végül 
átterjedt Amerikába, ahol üzlet lett. Vissza kell térnünk oda, hogy Jézus igazi 
követıinek egy valódi, egészséges, eleven közössége legyünk.” (2) 

A megélt Gyülekezet 
 

Fülöp-szigeteki barátom Molong Nacua írt egy kiváló írást, aminek a címe: „A 
megélt Gyülekezet”, ami emlékeztet bennünket a „gyülekezet” igazi jelentésére: 
 
„Gyülekezet ott van, ahol keresztyének élnek, nem az a hely, ahol összegyőlnek. A 
Gyülekezet Krisztus által felhatalmazott emberek, királyi papság a gonosz munkája 
elleni harcban, megvalósítva Isten királyságát. (1 Kor. 3:17; Máté 18:19; 2 Mózes 



 

 

13

19:6)… A keresztyénség nem egy cselekvı gyülekezet, hanem egy élı gyülekezet. A 
Gyülekezet nem valami olyan hely ahová elmegyünk és részt veszünk abban, hanem 
azokról szól, akik Krisztusban vannak és megtapasztalod az İ valódi életét bennük. 
A keresztyénség sohasem jelentette egy különleges gyülekezet látogatását. Úgy 
határozható meg, hogy Krisztus benned. Más szavakkal, te egy keresztyén vagy a 
nap 24 órájában, nem azért mert részt veszel egy két órás Istentiszteleten hetente, 
hanem azért mert Krisztus benned él minden nap.” 

3. Fejezet 

Felszabadulni a Gyülekezetbe „menés” alól 
 

 
A Gyülekezet azt jelenti, hogy Krisztus életének és erejének kifejezıje legyen a 
földön. Ez úgy valósulhat csak meg, ha: 

 
 

• Kimozdulunk a „kényelmes keresztyénségbıl” egy Jézust követı bátor 
vállalkozásba. 

 
• A „gyere-struktúrát” „menı-struktúrával” helyettesítjük 
 
• Újra magunkévá tesszük a „menı” életmódot 

 

Kényelmes keresztyénség 
 

Shane Claiborne írja:  
 

„Egy keresztyén élete arról szól, hogy Jézust választotta és eldöntötte, hogy İ 
valami hihetetlenül bátor dolgot tegyen az életében.”(1) 

 
A korábbi életemben, mint pásztor egy kényelmes gyülekezet kiszolgálója voltam. 
Kreatív ötletekkel létrehoztam egy Istentiszteletet „támogató környezetet”, ami 
valójában azt jelentette, hogy az Istentiszteletek elég kényelmesek voltak ahhoz, 
hogy az emberek el akarjanak jönni és azután visszajönni. Kényelmes ülések, kávé, 
kellemes dicsıítı zene és igehirdetés, ami fenntartja a figyelmet. Sajnálatosan, egy 
kényelmes istentiszteleti eseményre való odafigyelés az elsıdleges ismertetıjévé vált 
annak, hogy mit jelent egy keresztyén ma. 

A Jézust követık csodálatos kalandját valójában gyakran vallásos eseményekkel 
pótoljuk. Megyek gyülekezetbe ezen a héten? Ellenırizd és húzd ki a listáról. 
Olvastam Bibliát? Ellenırizd! Imádkoztam? Ellenırizd! Elvégezve. Elvégeztem a 
keresztyén cselekedeteket és ezért „jó keresztyén” vagyok. A vallásosság könnyen 
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helyettesítıjévé válhat egy Jézussal megélt bátor életnek. 
Jézus válaszként húzott egy vonalat a homokba, amikor valaki követni akarta İt: „A 
rókáknak barlangjuk, madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hová lehajtania a 
fejét (Máté 18:20).” Jézus nem volt kiszolgálója egy kényelmes keresztyénségnek. 
Éppen ellenkezıleg. İ arra tanította a követıit, hogy olyan életmódot kell élniük, 
hogy lépjenek ki a kényelmi zónáikból annak érdekében, hogy csatlakozzanak hozzá 
a királyság tágabb értelemben vett életének kalandjában. 

Helyettesíteni a „Gyere struktúrát” „Menı-struktúrával” 

 
A kényelmes keresztyénségünk része, hogy többnyire a négy falon belüli keresztyén 
cselekedetekre koncentrálunk, ahol más keresztyének és a barátaink fordulnak meg. A 
tipikus viselkedés az, hogy hívjuk az embereket, hogy jöjjenek és csatlakozzanak 
hozzánk, ahol mi is vagyunk. 
 
A blog-társam, Hamo ezzel kapcsolatban ezt jegyezte meg: 
 
„Ha Jézus ma élne és a küldetése az volna, hogy kutassa fel és mentse meg az 
elveszetteket, mit tenne ma? Bérelne épületeket, beállítana hangtechnikát, felállítana 
dicsıítı csoportot, dráma csoportot, leveles ládákba bedobálva hívogatna embereket, 
hogy jöjjenek és legyenek részesei az İ gyülekezetének vasárnap? 
Gondolt Jézus valaha is arra, hogy nem-keresztyén emberek keressenek bennünket és 
vágyjanak arra, hogy jelen legyenek az Istentiszteleti alkalmainkon? Vagy nem 
mondta meg nagyon világosan, hogy az İ elhívása az volt (és most a miénk is az), 
hogy keressük meg és mentsük meg az elveszetteket; kimenve az ı világukba és ott 
hirdetni az evangéliumot? A ’kis-kakas kukorékolásához’ hasonlít az 
evangéliumhirdetés: ’magára hagyod ıket és ık el fognak jönni’ módszer követése 
esetén gyorsan elfogy a gız…” (2) 

A „Menı” Gyülekezet visszaállítása 

 
A gyülekezet valódi természetét Jézus életének példája formálja ki legjobban: İ a 
királyság életét vitte mindenhová, ahová ment – ki a világba, ahol szolgált. 
Mindenhol ahol járt: gyógyított, szeretetet gyakorolt, démonokat őzött ki és 
megosztotta az örömhírt. 
 
Isten szíve alapvetıen kiküldı: keresi, hogy megtalálja azokat a gyermekeit, akik 
számára elvesztek. Jézus azért jött, hogy „megkeresse és megmentse az 
elveszetteket.” Ez nem egy partvonal. Isten a szeretetébıl adódóan egy gondoskodó, 
utána nyúló Isten. 

 
A Gyülekezet felszabadul, amikor keresztyének újra felfedezik a „menés” bátor 
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kalandját és Isten (szeretet, élet és erı) jelenlétét viszik mindenhová, ahová mennek. 
Jézus egy olyan életmódra hívott el bennünket, ami igényli tılünk a menést, hogy 
kilépjünk a kényelmi zónánkból egy csodálatos kalandos életre, kiterjesztve az İ 
királyságát.Ahogyan Jim Rutz írta:  
 

„A ’lelátók’ kezdenek kiürülni, amikor a 707 milliós létszámú, cselekedet-orientált 
keresztyénség elindul, hogy elfoglalja a ’játék-teret’ és felfedezi a minden tag 
szolgálatának kihívását és örömöt.” (3) 

De mi a helyzet az összegyülekezéssel? 
 

Az egyszerő Házi gyülekezetrıl az egész világon tartott konferenciákon és 
beszélgetéseken az emberek rendszerint azt akarják legelıször megtanulni, hogy 
„hogyan győljenek össze.” Ez természetes, hiszen azt tanultuk a „gyülekezetrıl”, 
hogy többnyire események és összegyülekezések jellemzik. Problémát okoz 
megtanulni azt, hogy helyettesíteni tudjuk a nagyobb eseményeket és 
összegyülekezéseket kisebbekkel. A célunk az, hogy keresztyén barátainkkal ismét 
kimenjünk a világba, hogy megkeressük, elérjük az elveszetteket és hívjuk ıket egy 
velünk való közösségre. Ha mindig az összegyülekezésre koncentrálunk, akkor 
elveszítjük azt a látásmódot, hogy a Jézus központúság volt az elsı a menı 
életmódban. Ha az összegyülekezés azt szolgálja, hogy egy dinamikus, kifelé 
irányuló, természetfeletti életmódot támogasson, akkor erıteljes és hangsúlyos lesz. 
Azonban, ha az összegyülekezés a Jézust követés igazi kalandjának a helyettesítıjévé 
válik (ami könnyen megtörténhet), akkor ismét vissza fogunk hátrálni egy kevés 
életet jelentı kényelmes keresztyénségbe. 

 

Az életet a kilépés teszi értékes életté 
 

Az igazi meghatározás leginkább az életünk különbözı pillanataiban valósul meg, ha 
hajlandók vagyunk kilépni és bízni benne, hogy Isten többet akar adni számunkra. 
Ritkán találunk életet a jól ismert, kényelmi zónánkba visszahúzódva. Ha ez a könyv 
semmi mást nem ér el, azt azért reméljük, hogy inspirálni fog embereket arra, hogy 
meghallják egy nagyon bátor Isten hangját és egy új felfogás szerint kövessék İt. 
 
Pete Greig írta: 

 
„Krisztus nem egy passzív megmentı, aki a világmindenség kényelmes 
karosszékében ül. A mi Istenünk dinamikus és teremtı Isten. A hangsúly mindig a 
mozduláson van, és ha meg akarjuk ismerni İt és vele lenni, akkor követnünk kell 
İt, akárhová megy a jövıben.” (4) 
Nézzünk meg néhány alapelvet, amik tovább vezethetnek bennünket. 
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4. Fejezet 

Öt alapelvet tartalmazó folyamat 
 

Elérni - tanítvánnyá tenni – összegyülekezni – 
felhatalmazni -  megsokszorozni 

 
“Jézus nem egy rendszerrel hagyott magunkra bennünket. İ a Szent Szellemet küldte 
el nekünk, İ vezet bennünket térkép helyett.” Wayne Jacobsen (1) 
 
Bármilyen könyv megírása a „gyülekezetrıl” vagy a „Jézust követı élet”-rıl azt a 
kockázatot jelenti, hogy mintákat és módszereket látunk inkább, mint hogy 
megengedjük, hogy Isten az İ szuverén módján vezessen bennünket. 

 
Szeretném hangsúlyozni, hogy a következı öt fejezetben inkább csak alapelveket 
szeretnénk adni – nem irányelveket, nem struktúrákat, nem mintákat és nem 
módszereket. Az alapelvek adhatnak valamiféle általános tájékoztatást arról az 
életmódról, amire Jézus hívott el minket, azonban nem kell, hogy azért fogadjuk el 
azokat, mert hallottunk róla és követjük ıt. 

 
Ahogy már mondtuk, az egyszerő Házi gyülekezetek életmódja, amit látunk a 
Bibliában, öt alapelvet foglal magában: 
 

1. Elérni másokat. Nem ’kötéllel kötve’ magunkhoz szeretni másokat, hanem a 
szeretet kiáradása, túlcsordulása. 

 
2. Tanítványság. Tanítvánnyá tenni másokat, hogy mindenki cselekvıképes 

legyen. Szoros kapcsolatok alapján hatni másokra és megfertızni ıket. 
 
3.  Összegyülekezés. Erıteljes megtapasztalás, részvételen alapuló, test(ület)i élet 

másokkal. 

 
4. Felhatalmazás. Mások felhatalmazása (felemelése) egy valóban feje tetejére 

állított, decentralizált (segítı típusú) vezetési rendszer. 
  
5. Megsokszorozódás. Újra- pótolni magunkat. Maggá válni, ami elıhozza a 

többszörös aratást. 
 
Leépíteni a tradicionális kifejezéseket 
 
A következı öt fejezet legfontosabb része az alapelvek mellett, hogy elfelejtsük az 
intézményes mőködés által kialakult gondolkodásmódunkat ezekkel az alapelvekkel 
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kapcsolatban és új, valódi, életet hordozó értelmet adjunk azoknak. 
 

Közülünk sokan egy programozásra épülı megközelítési módot sajátítottunk el a 
tanítvánnyá tétellel, az összegyülekezéssel, a vezetéssel és az újra-pótlással 
kapcsolatban. Az eredménye ennek az, hogy gyakran egy „kötelezı” érvényő 
modellt kapunk:  
 

- szolgáljuk Istent, de rossz indokból,  
- el akarunk érni másokat, de rossz motivációból, és  
- bevonjuk az embereket a projektekbe, de rossz eredménnyel. 

 
Az ’intézményes gyülekezetek’ programokat és projekteket valósítanak meg és 
vallásos szórakozást nyújtanak. Ezek azonban gyakran nem illeszthetık bele abba a 
nagy képbe, hogy  
 

- kik vagyunk az Isten alkotta képességeinkkel,  
- hogy szeressük az embereket  
- és áldás legyünk mások számára.  

 
Ennek eredménye az, hogy mások gyakran azt érzik, hogy manipuláljuk ıket és ezért 
kényelmetlenné válunk számukra mi magunk és a programjaink is, amire tanítottak 
bennünket. 
Ezzel ellentétben, mi úgy látjuk ezeket az alapelveket, hogy fel akarjuk fedezni ezek 
igazi jelentését egy Jézust követı bátor vállalkozás összefüggésében:  
 

– Igazán szeretni akarunk másokat, és nem kötéllel magunkhoz kötni. 
– Nem akarjuk, hogy mások azt lássák, hogy befolyásoljuk ıket,  
– Bízunk benne, hogy ez végbemehet 
– természetes módon,  
– fertızés által, 
– szoros kapcsolat alapján. 

5. Fejezet 

Elérni másokat: A szeretet kiáradása 
Elérni - tanítvánnyá tenni – összegyülekezni – 

felhatalmazni -  megtöbbszörözni 
 
 
Az elsı alapelvként azt látjuk, hogy Isten – menésben – misszióban gondolkodó 
embereinek az a célja, hogy elérjenek másokat. Ez nem egy program, nem is egy 
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projekt, hanem egy olyan életmód, ami magában foglalja Jézus szeretetének rajtunk 
keresztül való, túláradását mások felé. Amikor az emberek megtanulják, hogy 
Jézussal járjanak a világban, az ilyen típusú „szeretet kiáradások” mindenhol 
megtörténnek: 

 
• Egy asszony hetente meglátogatja a nıi elítélteket a börtönben, hogy szeresse, 

vigasztalja ıket, hogy törıdjön velük, hogy velük sírjon és bátorítsa ıket. 
 
• Sok ember érez indíttatást az alacsony sorban élık felé, azonosulva a 

szükségeikkel és problémáikkal. 
 
• Egy asszony, akinek saját rizs étel-adagja korlátozott, rendszeresen megosztja 

az ételét egy özvegy szomszédjával. 
 
• Egy fiatal pár Mongóliába megy nyelvet tanulni, hogy kifejezze szeretetét a 

törzsi szervezetben élı emberek felé. 
 
• Egy család különféle – otthon szükségben lévı – gyermekeket fogad magához, 

és gondoskodik a családról. 
 
• Egy fiatal tanár elfogad egy állást egy belvárosi iskolában azért, hogy szeresse 

a szeretetre képtelen tanulókat. 

 
• Számos fiatal tanuló rendszeresen tölt idıt azzal, hogy figyelje a szükségben 

lévı embereket az egyetem szomszédságában lévı piactéren, akiknek 
gyakorlatias tanácsokat adnak, akikért imádkoznak csodálatos 
beavatkozásokra várva. 

 
Keresztyének újra felfedezik, hogy a Jézus szíve szerinti életmód nem gyülekezetbe 
járást jelent és nem egy önelégült hozzáállás másokhoz, hanem inkább a krisztusi 
szeretet igazi megtestesítése mindenhol a világban, ami ennek a szeretetnek 
reménytelenül a híjával van. Ez egyfajta kinyúlás az emberek felé, mások elérése, 
ami felismerhetı az emberekkel való valódi kapcsolatokban. 

Isten elkötelezett az İ célját illetıen 
 

Isten akarata számunkra, hogy elérjük az elveszett embereket. A Lukács 15 drámai 
módon írj le, amikor Jézus elmondja az elveszett pénz (drakhma), - a bárány és - fiú 
példázatát. Ezen értékes dolgok elveszésének leírásával érteti meg Isten szívének 
szándékát velünk, akik el vagyunk választva az İ számára. Egy gyerek elvesztése 
(pl. ideiglenesen a vidám-parkban) egy rövid, de rémisztı megtapasztalás. Én 
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megtapasztaltam ezt az erıteljes érzést miközben arra összpontosítottam, hogy 
megtaláljam egyik gyermekemet, aki elveszett. Amíg megtaláltam az elveszett 
lányomat, egyedül egy dologra tudtam gondolni a szívemben: megkeresni és 
megtalálni İt! 

 
Hasonló módon Isten szíve is eped a vágytól, hogy megtalálja az elveszetteket. Arra 
teremtett minket, hogy azonosuljunk az İ missziós szenvedélyével és mélyen belül 
mindannyiunkban az az érzés legyen, hogy követve İt az örökkévalóság nagy 
drámai korszakának részeseivé váljunk – Isten saját gyerekeiként örökre kártalanítva. 

 

A magunk módján érünk el és szeretünk másokat 
 
Megtanuljuk azt is, hogy İ különleges terhet bíz ránk, amikor a missziójához 
csatlakozunk. A legtöbb keresztyén igényli, hogy lerázza magáról a régi 
gondolkozásmódot, elképzeléseket és kilép az intézményes keretek közül annak 
érekében, hogy felfedezze saját igazi szenvedélyét, ajándékait és hogy különleges 
módon vágyjon egy erıteljes partnerkapcsolatra Istennel és az İ céljaival. 

 
Gyakran tanítottuk azt, hogy másokat elérni elıre megszervezett programokkal kell. 
Ez a legnagyobb félreértés a keresztyén életrıl alkotott felfogásunkat illetıen. Isten 
olyan különlegessé tett bennünket, hogy senki sem képes követni más módot vagy 
utat, hogy elérjen és szeressen másokat. A keresztyén élet valódi ereje akkor 
teljesedik ki, amikor összekapcsoljuk a saját személyes vágyainkat, ajándékainkat, 
képességeinket és elhívásainkat a Teremtınk szenvedélyes szándékával. 

 
A következı néhány alapelv segít abban, hogy elérjünk másokat és áldássá tudjunk 
válni számukra. 

Imádkozni és figyelni  
 
Jézus mindig azt mondta, hogy İ csak azt cselekszi, amit lát az Atyától, hogy İ 
cselekszik. (János 5.19). A legfontosabb figyelmeztetés a Jézust követık számára, 
hogy megtanulják meghallani az İ hangját. İ személyesen, a munkatársaként akar 
vezetni bennünket egy kalandos életben úgy, hogy fejlıdni akarjunk abban a 
képességünkben, hogy meghalljuk az İ „oldalba bökését”, vezetését. 

Ismerd meg, mire szól az elhívásod 
 
Amikor valaki megkérdezte Teréz anyát egy látogatása alkalmával, hogy hogyan 
segíthetné az ı munkáját India szegényei között, ı arra bátorította a kérdezı 
személyt, hogy találja meg a saját Kalkuttáját. Más szavakkal: mindannyiunknak fel 
kell fedezni, hogy kinek kiket helyezett Isten a szívére, hogy azokat próbálja elérni 
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és szeretni. Ettıl lesz a szolgálat személyes és jelentıségteljes. 
Ha hallgatunk Istenre, akkor elkezdjük érezni szívünkben, hogy indíttatást érzünk 
valamilyen embercsoport felé. Jézus elhívása azok felé szólt, akik Izraelben éltek. 
Tudta kikre koncentráljon. Ugyanilyen módon Isten mindannyiunknak adott egy 
speciális embercsoportot, és mi nagy örömöt fogunk találni a mások felé való 
szeretetünk megélésében, ha rájövünk, hogy kikhez szól az elhívásunk.  
A legnyilvánvalóbb célszemélyek számunkra természetesen azok lennének, akik 
között élünk: a családunk (a gyülekezet mindig otthon kezdıdik), a kiterjedtebb 
családunk, szomszédjaink, munkatársaink és barátaink. Ugyanakkor, lehet egy 
különleges érzékenységünk egy bizonyos embercsoport felé: otthontalanok, fiatalok, 
elítéltek, gyerekek, idısek, stb. Nem véletlen, hogy Isten egy bizonyos 
embercsoportot helyezett a szívünkre, mert valójában azokhoz szól az elhívásunk. 
Megismerhetjük az izgalmát annak is, hogy esetleg egy olyan embercsoport felé szól 
az elhívásunk, akik nem a közelünkben élnek, hanem pl. Afrika eléretlen részén, 
vagy esetleg a belváros szegényei felé kell majd szolgálnunk. 

 
Megismerve azt, hogy kikhez szól az elhívásunk, készségesek leszünk úgy alakítani 
az életünket, hogy azonnal képesek leszünk szeretni azokat, akiket Isten nekünk 
adott. Engedélyt ad nekünk arra, hogy elkezdjük kifejezni a szenvedélyünket feléjük, 
amihez megkapjuk a szükséges ajándékokat is. 

Közöttük élni 
 

Ha egyszer meghalljuk Isten hangját és felfedezzük azokat, akikhez az elhívásunk 
szól, akkor természetessé válik, hogy közöttük éljünk. Talán már ott is élünk. 
Azonban ez azt igényli tılünk, hogy feladjuk az „elszigeteltségünket” és 
csatlakozzunk hozzájuk ott, ahol ık vannak. A szeretet legcsodálatosabb formáinak 
egyikére Jézus ad példát, hogy teljes egészében csatlakozzon az emberekhez és 
közöttük legyen. Ha azok az emberek, akiket Isten a szívünkre helyezett 
összegyőlnek valamilyen keretek között, akkor mi is legyünk ott. Ha ık a börtönben 
vannak együtt, akkor nyilvánvaló, hogy ott kell velük találkozni, ahol ık vannak. Ha 
egy nyomortelepen élnek, akkor a mi szándékunk az kell, hogy legyen, hogy 
azonosuljunk velük. Ha ık „hozzánk hasonló emberek”, akkor bevonjuk ıket a mi 
közösségünkbe. 

 
Azonban szóba jöhet egy szó szerinti költözés is, ha olyan emberekhez szól az 
elhívásunk, akik tılünk távol élnek. Az viszont idıt takarít meg számunkra, hogy 
olyan emberekkel legyünk állandóan együtt, akik között egyébként is élünk: 
kiterjedtebb család, szomszédok vagy munkatársak. 

 
Túl sokáig éltek a keresztyének elkülönülve – szolgálva és dicsıítve zárt helyen, zárt 
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ajtók mögött. Valamennyien ezt tettük, de most meg kell tanulnunk, hogy füstös 
helyeken éljünk. 

 
Ez semmi esetre sem egy program, hanem inkább egy életmód, ami abból fakad, 
hogy szeressük azokat, akikhez Isten elhívott bennünket. İ fog vezetni bennünket, 
amikor a szívünk összeszorul bizonyos emberekért. 

 

İszintén szeretni 
 

Jóllehet Jézus azt mondta, hogy a keresztyéneket a szeretetükrıl kellene megismerni, 
ma általában véve ez nem kérdés. Mi sokkal inkább az önigazságunkról és ítélkezı 
magatartásunkról vagyunk ismertek. Továbbá, a legtöbb nem keresztyén azt hiszi, 
hogy többet foglalkozunk azzal, hogy „megtérteket gyártsunk”, mint magukkal az 
emberekkel. Hallottam egy ateistától, akinek keresztyén barátja van, hogy szükségét 
érezte megkérdezni tıle: „Valóban a barátod vagyok vagy csak a projekted?” (1) 

 
Ez azt üzeni számunkra, hogy az emberek azt érzékelik, hogy a keresztyének 
hajlamosak rá, hogy bennük a „megtérés tárgyát” lássák inkább, mint olyan 
embereket, akikkel mélyen törıdni kell. 
Örömteli azonban az, hogy Jézus arra hívott el minket, hogy egyszerően szeressünk 
másokat. Ez az igazság. Nem magunkhoz kötve, csatlakoztatni hozzánk. Amikor 
felismerjük azokat az embereket, akikhez Isten elhívott minket (beleértve azokat is, 
akik között most élünk), akkor kreatív módon felszabadulunk arra, hogy egyszerően, 
valóságosan és hitelesen csak szeressünk másokat. 

Fedezd fel a saját ajándékaidat és szenvedélyedet 
 

Ha azok között élünk, akikhez elhívásunk szól, Isten hangjára figyelve, szeressük 
azokat, akik között élünk, hadd szabaduljon fel a szenvedélyünk és szellemi 
ajándékaink. Egyre erıteljesebbé fogunk válni, amikor a különleges ajándékaink 
kiszabadulnak a gyülekezet falai közül. Közülünk sokunkat arra képeztek ki, hogy a 
gyülekezet falain belül használjuk szellemi ajándékainkat. Mennyivel 
erıteljesebbeknek látnánk – szabadjára engedve – ugyanazokat az ajándékokat, ha 
egy olyan életet élnénk, ami vonzó az elveszett világ számára. 
Isten szíve vágya, hogy mindenki megismerje İt. Az örömünk az, hogy megtaláljuk 
a különleges és kreatív elhívásunkat, hogy eggyé válva az İ szíve vágyával, osztozni 
tudjunk örömében. Másokat elérve, saját ajándékainkat és képességeinket használva, 
másokat szeretve - ez jelenti az igazi életet, ahogy Jézus élt. 
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6. Fejezet 

Mindenkit tanítvánnyá kell tenni 
Elérni – tanítvánnyá tenni – összegyülekezni – 

felhatalmazni –  megsokszorozni 
 

„A papság-laikusok megkülönböztetés lehetetlenné tette, hogy a személyes 
tanítványságot közös keresztyén alapon kezeljük. (Dennis McCallum).” (1) 

 
Egy keresztyén életében az a legnagyobb öröm, ha Isten használja ıt abban, hogy 
mások számára elhozza a teljes életet, szellemi átalakulást. Nagyon eltávolodtunk 
ettıl az örömtıl, mert nem értettük meg, hogy az igazi „tanítvánnyá-tétel” a 
mindennapi életrıl és a mindennapi kapcsolatokról szól – és az mindenkire 
vonatkozik. Egy programban való részvétel, ami a gyülekezeti életnek vagy egy 
folyamatnak a része, aminek végzésére az embereket kiképeztük, visszatartja a 
keresztyéneket attól, hogy a legnagyobb céltudatossággal belelépjenek az igazi 
elhívásukba. A jelenlegi tanítványképzés valami olyan, amit másokkal 
„megcselekszünk”, amire embereket hívunk meg. Ez ellentétben van azzal, amit 
Isten cselekszik. Elıadás-orientálttá és manipulatívvá válunk inkább, mint jó 
értelemben vett „fertızı kórrá”, ami természetes módon hat másokra az Istennel való 
kapcsolatukban.  
 
A tanítványképzés természetes módon jön a kapcsolatokból, amit az emberek 
elérésén és szeretésén keresztül építünk. 

Néhány alapvetı dolog, amire figyelni kell 
 
1. A tanítványképzés minden kapcsolatban megvalósul, amiben benne vagyunk.  
 
Miután egy bensıséges kapcsolatban éljük az életünket Jézus Krisztussal, 
azonosulva az İ akaratával, minden kapcsolatunkban hatunk az emberekre. Ez 
megtörténik, akár tudomást veszünk róla, akár nem. Ez megtörténik mindenképpen, 
amikor keresztyének vannak jelen. Ez megtörténik mindenképpen még akkor is, ha 
semmi érdeklıdés nincs részükrıl. Ez nem azért történik meg, amit „cselekszünk” 
másokkal, hanem azért, akik vagyunk. Ezért tanítvány-képzés történik minden 
kapcsolatban: 

 

• Néhány barátságos szót váltottam a napokban a szomszéd fiatalemberrel, aki 
egy közeli kocsmában dolgozik  

 
• Találkoztam egy baráttal, hogy elolvassak egy imáról szóló könyvet. 
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Komolyan érdeklıdik a szellemi élet iránt, jóllehet, ebben a pillanatban nem 
különösebben érdeklıdik Jézus vagy a Biblia iránt. 

 
• Egy nem-keresztyén, aki tart tıle, hogy eljöjjön egy házi összejövetelre, 

különösen élvezi, hogy idıt töltsön a Szentírás olvasásával és beszélgessen 
egy hívı baráttal. 

 
• Egy keresztyént meghívtam egy célirányos tanácsadásra, mert növekedni akar 

az Istennel való kapcsolatában és használni akarja szellemi ajándékait. 
 
A tanítványképzés folyamatosan és természetes módon valósul meg, az emberekkel 
eltöltött idın túlmenıen – étkezés, közösség, játék vagy bármi közben, amit teszünk. 
A szeretet „túláradásáról” van szó, amivel elérjük azokat, akikhez elhívásunk szól. 
 
2. A tanítvánnyá-tétel néhány ponton célirányossá válik a mások felé irányuló 
szeretetünk miatt.  
 
Abból fakadóan, hogy Isten akaratával azonosulva Isten dolgaival foglalkozunk, a 
mások felé irányuló szeretetünk arra indít minket, hogy természetes módon hívjunk 
másokat egy közös, célirányosabb foglalatosságra. Ez a célirányos meghívás egy 
fontos lehetıség arra, hogy bemutassuk a másokkal való törıdésünket. A barátaink 
maradnak viszont akkor is, ha nem úgy reagálnak a meghívásunkra, ahogy mi 
szeretnénk. 
 
3. Csak ott tudunk munkálkodni, ahol Isten is munkálkodik  
 
Nem a mi munkánk, hogy valakit arra indítson, hogy érdeklıdjön Isten iránt. Csak a 
Szent Szellem tudja megtenni ezt. Amit mi képesek vagyunk megtenni az csupán 
annyi, hogy felfedezzük, amikor Isten munkálkodik valakinek az életében és 
meglátjuk a lehetıséget, hogy szeressük ıt és körültekintıen hívjuk ıket, hogy 
csatlakozzanak hozzánk egy Istennel való mélyebb foglalatosságba. 
 
4. Nem kell, hogy szakértık legyünk vagy mindent tudjunk ahhoz, hogy tanítvánnyá 
tegyünk másokat 
 
Amikor tudatosan hívjuk az embereket, hogy csatlakozzanak hozzánk az Istennel 
való foglalatosságban, nem kell, hogy minden választ ismerjünk. Azt akarjuk, hogy 
az emberek tanítványokká, Jézust követıkké váljanak, és ne minket kövessenek. 
Ezért megmutatunk nekik néhány eszközt, ami nálunk mőködik: ima (beszélgetés 
Istennel) és Isten Igéje (amit meg tudnak tanulni, még mielıtt teljesen hinnének 
benne). Bemutatjuk nekik ezt a két eszközt, amit mi is használunk és hívjuk ıket, 
hogy jöjjenek velünk és tanuljunk együtt Istenrıl, Istentıl és Isten által. Ha bízunk 
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ebben és meg tudjuk ragadni ezt a folyamatot, fel fogjuk fedezni, hogy a természetes 
tanítvány-képzés könnyő és mindenki számára elérhetı. 
A következıkben megismerkedünk néhány alapelvvel, amik segítenek a 
tanítványozás folyamatában. 

A tanítvánnyá tétel folyamata 
 
1. Nyúlj ki szeretetben. A tanítvánnyá tétel egy kinyúlással kezdıdik, amit az utolsó 
fejezetben tárgyalunk meg. Amikor kapcsolatba lépünk másokkal és szeretjük ıket, 
hatással vagyunk rájuk az életünkkel és az életmódunkkal. 
 
2. Imádkozz. Imádkozunk azokért az emberekért, akikkel foglalkozunk, mert azt 
akarjuk, hogy Isten a legjobbat tegye velük. A célirányos ima és közbenjárás annyira 
természetes, mint a levegıvétel, amikor egy bensıséges közösségben vagyunk 
Istennel és azonosulunk az İ szenvedélyével és akaratával. Mindezek segítik Isten 
átalakító munkájának felszabadulását mások életében. 
Jézus hatalma (minden hatalom mennyen és földön) megadatott számunkra, ha 
készségesek vagyunk az İ missziójához csatlakozni. Belépünk ebbe a hatalomba az 
ima által azokért, akiket Isten bevont az életünkbe és várjuk, hogy İ munkálkodni 
fog. 
 
3. Hívd meg.  Mint említettük sok kapcsolat esetében eljön annak az ideje, amikor 
késztetést érzünk arra, hogy meghívjuk ıket, hogy csatlakozzanak hozzánk azzal a 
céllal, hogy Istennel foglalkozzunk, mert látjuk, hogy Isten valami módon 
munkálkodik bennük. Ez sokféle módon megtörténhet. A kulcs azonban az, hogy 
hajlandóak legyünk kockáztatni a megfelelı idıben, hogy megtegyük ezt a kritikus 
lépést. Ez a szeretet lépése. Ez a másokkal való törıdés lépése. Ez az a lépés, amikor 
tudjuk, hogy mások felé kinyúlunk szeretetben és barátságban tekintet nélkül arra, 
hogyan fognak reagálni. 
 
4. Engedd, hogy Isten Igéje munkálkodjon.  Miután nem olyan emberek vagyunk, 
akiket másoknak követni kell, ezért Isten Igéjét kezdik el tanulmányozni és İt 
követik. Az a tapasztalatom, hogy az embereknek nem szükséges teljesen 
elfogadniuk a Bibliát, amikor elkezdenek Isten Igéjébıl tanulni és elfogadják annak 
igazságait. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az emberek elutasítják a Bibliát, 
de én nem ezt tapasztalom. Ha nem „prédikáljuk” nekik az Igét, hanem meghívjuk 
ıket, hogy tanuljanak magukban, én azt tapasztaltam, hogy ebben az esetben egy 
teljes nyitottságot fedezhetünk fel náluk a Bibliával kapcsolatban. 
A Biblia sokkal erıteljesebb, mint azt mi gondoljuk. Önmagában rendelkezik azzal 
az erıvel, ami át tudja alakítani a szíveket és az életeket, Isten szellemének 
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aktivizálása által. Sokszor csak meg kell hívnunk embereket, bátorítani ıket és 
engedni, hogy Isten munkálkodjon. Végsı soron az a célunk, hogy lássuk, hogy az 
emberek saját maguk is képesek táplálkozni. Nem akarjuk, hogy tılünk függjenek 
vagy más tanítóktól, hanem Istentıl és az İ Igéjétıl. Ezért szeretjük használni az ön-
felfedezı tanulmányokat, ahol az emberek olvassák és megértik az igazságot, majd 
saját magukra alkalmazzák azt. (lásd az A mellékletben). 
 
5. Hívd meg ıket, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek másokkal. Lehetséges, hogy 
olyan valaki, aki a Jézus követés tanulásának korai szakaszában van, meghívjon 
másokat, hogy megtegye ugyanazt velük. Nincs okunk rá, hogy mielıtt valakin 
segítünk, megvárjuk és meglássuk a mások utáni kinyúlás és szeretet eredményét. 
Még az is lehetséges, hogy valaki, aki még nincs “megtérve és bemerítve” el tud 
vezetni másokat egy önképzı-típusú Biblia-tanulmányozásra és tovább az Istennel 
való mélyebb foglalatosságra. 

 
Alan Hirsch ezt „cselekedve-tanuló tanítványozás”-nak hívja. Így ír errıl: 
 
„Amikor Jézus elhívta a tanítványokat elvitte ıket egy kalandos missziós útra, hogy 
szolgáljanak és tanuljanak. Rögtön bevetésre kerültek Isten királyságának 
hirdetésében, a szegények felé való szolgálatban, gyógyításban és démonok 
kiőzésében. Ez egy cselekvı és közvetlen tanítványozás a missziós munka során. (Ez 
minden nagy emberi mozgalomban ugyanígy van.) Még a legfrissebb megtért is a 
misszió elkötelezettjévé válik, sıt szellemi hıssé tud válni.” (2) 
 
6. Amikor itt az ideje, nyilvánosan bemeríteni. Azt tapasztaltuk, hogy a bemerítés 
egy csodálatos lehetıség arra, hogy az emberek meghívják a családtagjaikat és 
barátaikat, hogy elmondják megtérésük történetét és részesei legyenek annak az 
ünnepnek, hogy Isten mit cselekedett. Amikor ezt új keresztyéneknek javasoljuk, ık 
könnyen ráhangolódnak és megcselekszik. Megszervezünk egy „bemerítı 
ünnepséget”, amit együtt étkezéssel ünnepelünk meg, aminek nagy reklámot 
csinálunk, hogy lehetıség szerint több nem-keresztyén legyen jelen, mint keresztyén. 
 
7. Mélyebb kapcsolatot építeni. A tanítványság igényli a kapcsolatokat, ami 
fontosabb, mint bármi más. Ha egy személy egyre inkább ön-táplálkozóvá válik, 
akkor a mi szerepünk az, hogy egyszerően támogassuk ıt a Jézust követı élet 
tanulásában. Az életünknek egy személy felé való sebezhetı megnyitása által, 
létrehozunk egy kapcsolódási pontot, ahol ık is ıszinték lehetnek velünk mindenben, 
amin átmentek, és amit éreznek. Ez lehetıvé teszi számunkra, hogy gondoskodóbbá 
és segítıbbé váljunk, amikor velük járunk. 
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8. Tanítani egy keveset (ha szükséges), azonban a minta és a felhatalmazás többet ér. 
Lehet helye keresztyén alapelvek valamiféle tanításának, ha ilyen beállítottságúak 
vagytok. Azonban ez nem szükséges. Isten szava el fogja végezni ezt. Azonban, ha 
tanítanotok kell valami alapokat, az hasznos lehet. Azonban fontos, hogy ne felejtsük 
el azt, hogy a célunk az, hogy elvigyük ıket a saját szellemi életükért való önálló 
felelısséget vállalás állapotára. Ezért el akarunk mozdulni a tanításoktól a minták 
követése felé, megtanítva és teljesen felhatalmazva ıket, hogy amilyen gyorsan csak 
lehet másokat is tanítványokká tegyenek.  
 
9. Ne feledkezzünk el az újra-pótlásról. A tanítvánnyá tétel folyamatában minden 
úgy történik, hogy másoknak segítsen, hogy amilyen gyorsan csak lehetséges, ık 
maguk is elkezdjenek elérni és tanítvánnyá tenni másokat. Ez megkönnyíti a 
természetes megsokszorozódást és Isten királysága ugrásszerő növekedését, az İ 
akarata szerint. 
 
A következı fejezetnek a részvételen alapuló összegyülekezés a témája, ami egy 
kiegészítı eszközt biztosít a tanítványképzés folyamatában, hogy mindannyian 
Krisztus testének teljes értékő, cselekvı tagjaivá váljanak. 

7. Fejezet 

Egyszerő összegyülekezés 
Elérni - tanítvánnyá tenni – összegyülekezni – 

felhatalmazni -  megsokszorozni 
 
Egy pásztor leírta az elsı tapasztalatát egy egyszerő, házi összegyülekezésrıl: 

 
„Szombat éjszaka van...SZABAD VAGYOK! Nincs többé intézményes gyülekezet. 
Többé nem vagyok a gyülekezetem alkalmazottja... Istent akarjuk követni, 
megpihenni és megnyugodni az İ jelenlétében... Vasárnap reggel alszunk, felnıtt 
életemben elıször „elaludtam”. Délután 4-kor mentünk el egy barátom házához egy 
házi gyülekezeti összejövetelre... Vacsora elıtt játszottunk valamit a patkó-alakú 
hátsó kertben. Együtt élveztük a közösséget és együtt étkeztünk. Elıvettem a 
gitáromat és eljátszottam néhány dalt. Azután a házigazda elıvett egy dicsıítı CD-t, 
körbeadott egy dal-listát és elénekeltünk néhány dicsıítı dalt. Egy hölgy, akinek az 
apja Oklahomában él és mostanában diagnosztizáltak nála egy rosszindulatú 
daganatot, eléggé zaklatott volt, így egész sok idıt eltöltöttünk kezünket ráhelyezve, 
az apjáért való imádkozással. Az idı nagyon mozgalmasan telt... A szabadság 
majdnem megsemmisítı volt!” (1) 
 
Ennek a pásztornak a tapasztalata csak egy példa az egyszerő, természetes 
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összegyülekezésre. Ez nem egy „minta” a házi gyülekezetre. Ilyen módon 
gondolkodni intézményes természető. Ehelyett szeretnénk megengedni, hogy Isten 
vezessen bennünket minden utunkon. Mint Jézus követıi összegyőlhetünk körülötte 
mély áhítattal, odaszentelve magunkat neki és egymást szeretve. 

Mi NEM az összegyülekezés 

 
Közülünk sokan olyan háttérbıl jönnek, ahol az összegyülekezések szervezettek és 
része egy tradicionális gyülekezeti struktúrának. A legtöbb összegyülekezés (még a 
kiscsoportosak is) szervezettek, programozott eseményekkel. Kihívás lehet 
számunkra, hogy újragondoljuk az összegyülekezést, ami nem hasonlít a múltban 
megélt gyülekezeti tapasztalatunkra. 

 
Gondoljuk végig az Újszövetséget és emlékeztessük magunkat arra, hogy az 
összegyülekezés sohasem volt: 
 

 
• Egy esemény meglátogatása 
 
• Egy elıadás meghallgatása vagy megnézése 
 
• Elmenni egy helyre 
 
• Egy hely vagy esemény, ami különösen szent 
 
• Egy helyre elmenni, hogy szellemi eledelt kapjunk (középpontban az ÉN van) 
 
• Eljárni egy Istentiszteletre, ahol van egy pásztor és ülni, alávetett emberként. 
 
• Egy esemény vagy szolgálat, ami pénzt igényel, hogy mőködjön 
 
• Eljárni összejövetelre, hogy bemutassuk egy vallásos szervezethez való 

tartozásunkat  

 
• Egy összejövetel, ahová valaki azért megy, hogy “hatalmasan feltöltekezve” 

szellemi élete legyen  
 
• Egy Istentisztelet, ahol néhány ember szolgál az összegyőlt passzív tömeg felé 

 
Látjuk a Szentírásban, hogy különbözı típusú összegyülekezések voltak, amik 
ismétlıdı, természetes - és gyakran spontán - módon történtek. Nem igényeltek nagy 
tervezést és szervezést, mert azok az összegyülekezések a Jézust követık 
természetes kifolyásai voltak, összegyőlve Jézus körül és egymáshoz kapcsolódva, 
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szeretve İt és egymást. Az összegyülekezések a mindennapi események között, a 
mindennapi élet ritmusába beleillesztve, egyszerő módon történtek meg. 

Az Újszövetségi összegyülekezés jellemzıi 
 

Engedjük, hogy az összegyülekezés visszatükrözze azt, ami a Szentírásban volt. 
Emlékezzünk az elsı gyülekezetre, amikor 3 000 megtért jött Jézushoz egy nap alatt 
(Apcsel. 2). Az összegyülekezések száma hirtelen megugrott és ezért sok különbözı 
helyen, naponta jöttek össze. (Apcsel. 2:46). Ezek az összegyülekezések 
megvalósulhattak bárhol, ahol élet volt. 
 
A legtöbb összegyülekezés kicsi volt. Jóllehet voltak idınként egész városra kiterjedı 
ima-összejövetelek, a legtöbb összegyülekezés mégis olyan házaknál történt, ahol 
könnyő és természetes volt összejönni. Jézus maga is szolgált sokaság felé, de 
ugyanakkor összegyőltek néhányan is a legközelebbi barátaival (hárman), idejük nagy 
részét azzal töltötték, hogy építsék a kapcsolatot a kiterjedtebb szellemi családjukkal 
(a tizenkettı) és a kisebb kiterjedettségő szellemi hálózatukkal (a hetven). A kisebb 
összegyülekezések voltak az Újszövetségi összegyülekezések középpontjában, ami 
egyértelmővé teszi, hogy a legtöbb összejövetel házaknál volt. 
 
Sok összegyülekezés az étkezés körül történt. Ez egy olyan hely volt, ahol bensıséges 
kapcsolatokat lehetett építeni. A kisebb létszámú csoportok, együtt étkezve lehetıvé 
tették a mélyebb kapcsolatok kiépítését és az élet ıszinte megosztását. 
 
Az összegyülekezések ott történtek, ahol az emberek természetes módon egyébként is 
összejöttek. Speciális épületek (Istentiszteleti célra, a vele járó költségekkel együtt) 
teljesen szükségtelenek voltak, mert a szomszédokkal együtt házaknál jöttek össze és 
csak a nagyobb összejöveteleket rendezték nyilvános helyeken. 
 
Az összegyülekezések egyszerőek voltak és nem igényeltek szakképzett szolgálókat és 
speciális vezetıséget sem. Jóllehet a vezetık változatos módon szolgálták a 
gyülekezetet (lásd 8. fejezet), az összegyülekezések nem függtek attól, hogy speciális 
vezetık kontrollt gyakoroljanak és vezessék az összejöveteleket. Magától értetıdı 
volt, hogy amikor Krisztus teste összejött, minden tag szerette a másikat és a Szent 
Szellem vezetése alatt szolgáltak egymás felé. 
 
Az összegyülekezések inkább voltak kötetlenek, mint szervezettek. Valójában sok 
összegyülekezés történt teljesen spontán módon, mindenféle elızetes programozás 
nélkül. Sıt még a szabályos idıközönként tartott összegyülekezéseknek sem volt 
elıre meghatározott “Istentiszteleti rendje” vagy olyan minta, amit követni kellett.  
Meg kell értenünk, hogy - egy Újszövetségi összegyülekezés esetén - a tervezés és 
szervezés gondolata teljesen ellentétben áll azzal, hogy Jézus jelen van az övéi között 
és İ cselekvı módon ki akarja fejezi akaratát és feltámadt életét. 



 

 

29

 
Ahogyan Wayne Jacobsen mondta: 
 
„Jézus nem adott nekünk mintát arra, hogy építsünk, hanem arra adott irányelveket, 
hogyan kövessük ıt. Nem az a gyülekezeti élet megtapasztalása, hogy bizonyos 
módon vagy bizonyos helyen összejövünk, hanem az, hogy a gyülekezetben meg 
tanulunk Istenre hallgatni, és megengedjük Neki, hogy tanítson minket, hogy részesei 
legyünk az İ életének. Ha bármilyen módszert vagy tervet követünk az 
elırehaladásunkban, amivel İt helyettesítjük, akkor hamis dolgot építünk egy igazi 
közösség helyett.” (2) 

Minden személy egy szolgáló 
 

Annak oka, hogy egyszerő, Szellem által vezetett összegyülekezések valósulhattak 
meg minden esetben és minden helyen, az azért volt, mert a korai gyülekezetek 
teljesen megértették azt az elvet, hogy minden személy egy szolgáló. Ez van 
összhangban Isten gyülekezetének valóságos szívbeli állapotával: minden személy 
betöltekezett Isten Szellemével, minden személy része a minden hívıbıl álló 
papságnak és minden hívınek fontos szerepe van Krisztus megjelenítésében a földön. 
Az összegyülekezés ezt a valóságot tükrözi vissza: „Amikor összejöttök, mindenkinek 
van zsoltára, tanítása vagy kijelentése, nyelveken szólása vagy magyarázata (1 Kor. 
14.26).” Ez nem csupán egy javasolt minta a gyülekezet összegyülekezésére; ez 
hangsúlyozza azt a valóságot, hogy Krisztus legteljesebb mértékben minden személy 
részvételén keresztül tudja csak kifejezni magát. 
 
Frank Viola jól mondja ezt: „Az Úr Jézus nem képes teljesen felfedni Magát egyetlen 
tagon keresztül. İ sokkal gazdagabb ennél. Valójában az İ gazdagsága 
kimeríthetetlen (Efézus 3:8)! Amikor a Test minden tagja mőködik az összejövetelen, 
Krisztus akkor válik láthatóvá. İ maga köré hív össze bennünket.” (3) 
 
Mivel a korai gyülekezetek a minden – személy - szolgáló valóságában élték meg 
hitüket, könnyő volt az összegyülekezések megvalósítása természetes, organikus 
módon mindenhol, ahol a hívık könnyen össze tudtak győlni. İk megértették azt az 
alapelvet, hogy amikor a Jézust követık összegyőlnek: 
 

•  Jézus közöttük - a középpontban – van 

 
• Mindenki szolgál egymás felé a szellemi ajándékai által, amivel mindenki 

rendelkezik 

 
• Isten Szelleme az, aki az összegyülekezés középpontjában van és vezetni fog. 
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Ilyen értelemben az összegyülekezés egyszerő és erıteljes módon tud megvalósulni, 
minden esetben és bárhol, bárkiken keresztül, akárki által képes összegyőlni. 

Mi a helyzet a célokkal?  
 

A szervezet és a programok félre tétele nem jelenti azt, hogy szükségképpen 
félretesszük a célokat is. A Jézust követık azért győlnek össze, mert össze akarnak 
jönni. Azért jönnek össze, mert szükségük van egymásra, és az İ családján keresztül 
akarnak kapcsolatban lenni Istennel. Amikor Jézussal járunk és látjuk az İ életét, úgy 
találjuk, hogy İ függött másoktól és megbecsülte a másokkal való rendszeres 
összegyülekezés fontosságát. 

Az összegyülekezés típusai 
 

Az összegyülekezésnek három típusa látszott követendı mintának Jézus, valamint 
azok életében, akik Szent Szellem által voltak vezetve a korai gyülekezetek idején: 
 

1.  Szellemi barátok. Összegyülekezés egy, kettı vagy három másik személlyel 
igen nagyra értékelt volt az Újszövetségben és egy különleges lehetıséget 
biztosított, hogy magas szinten megosszák életüket egymással. 

 
2.  Szellemi család.  Összegyülekezés egy kibıvített-család mérető csoporttal (7-

20) szintén Újszövetségi mintának látszott, közösséget biztosítva a hívık 
számára, hogy növekedjenek és megtapasztalják a szellemi ajándékokat és 
megosszák az életüket egymással. 

 
3.  Szellemi hálózat. A nagyobb csoportokban való összegyülekezésnek is van 

haszna: az ima, a dicsıítés vagy bizonyos külsı szolgálók fogadása Krisztus 
Testén belül. 

 

Ennek a háromféle összegyülekezésnek az ismerete, nem jelenti azt, hogy szervezési 
céllal követendı mintaként akarjuk tekinteni azokat. Ezek egyszerően csak olyan 
részletek, hogy a keresztyének hogyan győljenek egybe egészséges, de mégis 
organikus módon, egymáshoz kapcsolódva. Ez valamilyen irányvonalat ad 
számunkra, hogy keressük a rendszeres kapcsolati módokat Krisztus testével, ami 
kiegyensúlyozottságot ad és segíti a növekedést. 
 
Jézus követıinek saját felelıssége, hogy megtalálják ennek a három 
összegyülekezési formának az összhangját. Nem szükséges szervezés vagy program, 
hogy ezek megtörténjenek. Egyszerően csak szükségünk van arra, hogy bátorítsuk 
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egymást a Jézust követı élet megélésében és ennek érdekében rendszeresen győljünk 
össze, ahogyan İ vezet ebben. 

Mit csinálunk, amikor összegyőlünk? 
 

A Jézust követık összegyülekezése egy könnyő, kellemes összegyülekezés. A Biblia 
nem ad számunkra semmiféle útmutatást vagy szolgálati rendet, mert az İ emberei 
vagyunk, összegyőlve az İ szeretetével és szíve akaratából, az İ dicsıségére, az İ 
vezetésével. Amikor idıt töltünk egymással, az magában foglalhat bármit és mindent 
az étkezéstıl az imáig, az élettapasztalataink megosztásától az egymásért való 
könyörgésig, a csendes Írás-tanulmányozástól, az együtt örvendezéstıl a szellemi 
ajándékokkal való szolgálatig, a beszélgetéstıl és a még több étkezéstıl a prófétálásig 
és tanításig. 
Amikor az emberek ezt kérdezik „Mit csináljunk, amikor összegyőlünk?” - én arra 
szeretném bátorítani ıket, hogy gondoljanak át alaposan két Igét, amit bevezetésként 
már említettem és azt követıen beszélgessenek arról. 
 
Az elsıt már említettem: az 1 Kor. 14:26 mondja  
 

„Amikor összegyőltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken 
szólása vagy magyarázata” 
 

A második Ige az Apcsel. 2.42:  
 

„Odaszánták magukat az apostolok tanítására, a közösségre, a kenyér megtörésére és 
az imára.”  
 

Figyeljük meg ismét, hogy ez nem egy Istentiszteleti rend, hanem egyszerően csak 
egy felsorolása annak, amit Isten emberei igyekeznek megtenni, amikor összegyőlnek. 
Az Apcsel. 2.42-ben említett négy elem csupán valamiféle irányvonalat ad az 
összegyülekezésre, de a Szent Szellem akar lenni az egyetlen vezetıje és irányítója a 
napirendi pontoknak. Amikor összegyőlünk, az egy természetfeletti összegyülekezés, 
ahol az Úr van a középpontban. 

 
Ahogyan Felicity Dale mondta, „Ha megtanulunk hallgatni, és engedelmesek leszünk 
az İ szavának, sohasem lesz unalmas összejövetelünk.” (4) 

 
Mivel a múltban azt tanultuk, hogy kellenek bizonyos emberek, akik vezetik az 
összejöveteleinket, ezért ebbıl elmozdulni egy Szellem-vezette, részvételen alapuló 
összegyülekezés felé, elriaszthat embereket ettıl a próbálkozástól. Annak módja, 
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hogy ezt megtanuljuk az, hogy a szerint kell cselekedni. Követünk el hibákat. Ezekbıl 
tanulunk. Ne adjuk fel! Minden személy egy szolgáló, és amikor elfogadjuk, hogy 
idıt töltsünk el együtt, az hihetetlenül eredményes. Krisztus Teste csodálatos és 
változatos módon képes visszatükrözni İt, amikor teljesen felszabadulunk arra, hogy 
így cselekedjünk.   

8. Fejezet 

Felhatalmazni másokat 
Elérni - tanítvánnyá tenni – összegyülekezni – 

felhatalmazni - megsokszorozni 
 

Felfedeztük, hogy könnyen be lehet vonni minden hívıt a kinyúlás, a tanítványképzés 
és összegyülekezés folyamatába. Ezek nem olyan szolgálatok, amik csak bizonyos 
szolgálóknak adattak, hanem minden személynek Krisztus testében. A vezetıség 
beállítása, emberek felhatalmazásával ennek a folyamatnak a keretében, a következı 
lépcsıben valósul meg. 

Isten királysága nem egy alávetettségre épülı hierarchia 
 

A régi „vezetıségrıl” alkotott felfogásunk nem fog mőködni, mert azok az 
alávetettségre épülı hierarchikus szervezetben megtanult reflexekrıl szólnak. Az 
ilyen típusú szervezetek nem újak. Minden ember-alkotta szervezet ilyen, úgymint 
hadsereg, államvezetés és minden emberi szervezet. Ezekben az alapelv közös: valaki 
a másik fölött van, aki ismét mások felett van, és így a döntések felülrıl lefelé haladva 
hozhatók meg hatékony módon. A legtöbb szervezet esetében - a túlélés érdekében - 
ez valóban egy szükséges formája lehet a vezetésnek. Ez a vezetési forma arra épül, 
hogy minden személy ismeri a szerepkörét.  
 
Azonban a vezetıségnek ilyenfajta értelmezése nem Isten királysága valódi 
természetét szolgálja. Ezt onnan tudjuk egyértelmően, hogy Jézus világosan 
megmondta, hogy az emberi vezetésnek ez a formája a világi szervezetekkel 
azonosítható és ez a forma egyszerően nem fogadható el Isten királyságában. Jézus 
megparancsolta, hogy ez ne így legyen közöttetek. 
 
 
Jézus összehívta ıket és azt mondta:  
 
„….Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok 
hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek (kiegészítésképpen 
hangsúlyozva); hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok; és aki 
közöttetek elsı akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért 
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jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és adja az ı életét váltságul 
sokakért.”        Máté 20:25-27. 
 

Jézus többet tesz annál, mint egyszerően kihívást intéz azok felé, akik szabálytalan 
módon akarják használni a hatalmukat. Leír egy tipikus vezetési mintát, ami az 
emberi szervezetekre jellemzı, ahol egy személy, a szervezet jellegébıl adódóan 
szükségszerő módon, hatalmat gyakorol mások felett. Jézus minden más lehetıséget 
kizárva azt mondja nekünk: „Ne így legyen közöttetek.” Az ilyenfajta vezetési mód 
nem az a típusú vezetés, ami azt a célt szolgálná, amit Isten adott az övéinek. 

 
Miért? 
 
Azért mert Isten királysága nem egy felülrıl lefelé irányuló hierarchikus szervezet, 
hanem egy élı organizmus.  Egy élı organikus hálózat. Egy élı mozgalom, amit Isten 
szelleme vezet. Jézus nem egyszerően csak elutasította a hatalmi – alávetettségre 
épülı - vezetıséget, hanem világossá tette azt is, hogy az egy tipikusan ember által 
alkotott szervezet, ami nem Isten célját szolgálja. Meg kell értenünk, hogy az ilyen 
szervezettıl és vezetési formától távol kell tartani magunkat 

Isten királysága egy élı, decentralizált hálózat 
 

Talán a legjobb mód a felülrıl lefelé irányuló hierarchikus szervezet alternatívájának 
leírására a „decentralizált-hálózat” kifejezés. Ez egy olyan rendszer, ami nem 
kontrollálható, és annak sajátossága teszi azt élıvé. Egy élı, organikus rendszer, 
valamint hálózat, ami nem elıre eltervezett, hanem természetes módon növekszik, 
önmagát újrapótolva. Az ilyen rendszerre talán legjobb példa az internet. Ki az elnök? 
Kik a vezetıség tagjai? Ezek a kérdések szóba sem jöhetnek, mert az internet nem egy 
felülrıl lefelé irányuló hierarchia. Hiányzik a centralizált vezetıség. Kívül áll bármi 
hatalmi kontrollon. Újrapótolja magát, és növekszik, mint egy élı organizmus. Mára a 
világ legnagyobb kommunikációs rendszerévé vált.  
 
Jézus mondta, hogy mi ne gyakoroljunk hatalmat olyan módon, mint a világi 
uralkodók és kormányok. Azt mondta, hogy az İ királysága nincs semmilyen emberi 
szervezet kontrollja alá helyezve. Egy élı – organikus - rendszerrıl van szó, egy 
decentralizált hálózatról, ami képes szabadon újrapótolni önmagát, képes növekedni. 
A saját életét kell, hogy élje, minden részét tekintve, növekedve és újrapótolva 
önmagát. Ez a típusú élı rendszer egy teljesen másfajta vezetıséget igényel. 

Milyen vezetıség képes támogatni egy élı, decentralizált rendszert? 
 

Jézus leírja azt a vezetési módot, ami támogatni képes az İ királyságát: szolgák, akik 
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feláldozták önmagukat, hogy felhatalmazzanak másokat. Megerısíti, hogy az İ 
királysága egy növekvı, teljes életet élı szervezet, amit csak olyan vezetıség 
támogathat, ami semmilyen módon nem gyakorol alávetettségre épülı kontrollt – 
emberek által. Olyan vezetık, akik készségesen feláldozzák az életüket, hogy 
felemeljenek másokat, hogy hatalmat adjanak másoknak és bátorítsanak másokat a 
növekedésre és újrapótlásra.  A vezetıségnek ez a típusa a sikeres, decentralizált 
hálózat DNS-ében rejlik. Mások folyamatos felemelésére épül, akik ismét felemelnek 
másokat. Ez megkönnyíti a korlátlan, dinamikus újrapótlást. Ez egy hierarchikus 
vezetıségtıl egy szolgáló és felhatalmazó típusú vezetıség felé való elmozdulás, ami 
radikális változást jelent: 
 

• Az én kontrolljától a Szellem vezetésében való bízásig 
 
• A saját ajándékaink megjelenítésétıl a mások ajándékainak nagyra 

értékeléséig 

 
• Az emberi vezetésnek való tér biztosításától a Szellem vezetéséig 
 
• A látás alapján való vezetéstıl a mások látására való ráébredésig 
 
• A paptól a papság csapatáig 
 
• Ahelyett, hogy Isten szószólói legyünk, segíteni másokat, hogy meghallják 

Isten hangját 

 

• A címektıl és pozícióktól a hívnevet nem jelentı szolgáig 
 

• A saját szolgálatom felemelésétıl mások szolgálatának felemeléséig 
 

 
Mike Steele így írja le egy Isten szerint való vezetıség szívét. "Egy szomorú apa sír a 
gyermekeiért, mert elhagyták İt."  

A kontroll elengedése szívbeli ügy 
 

A hierarchikus szervezet - természetébıl adódóan - egy kontroll mechanizmust 
igényel. Ez az elsıdleges akadály Isten egyházában ma. Az emberi kontroll és 
szervezeti rendszer elengedése által Krisztus Teste képes felszabadulni arra, hogy 
elmozduljon egy - teljes lehetıséget kihasználni képes - élı, újrapótló mozgalom felé. 
Ahogyan Henri Nouwen mondja: 
 
„Egy keresztyénvezetı életútja nem egy felfelé elmozduló, karrierépítı tevékenység, 
amibe a világ olyan sokat fektet be, hanem a lefelé való elmozdulás, ami a kereszten 
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ér véget... Ez nem erıvel és kontrollal, hanem erıtlenség és alázatosság által való 
vezetést jelent, ahogyan azt Isten szolgája, Jézus Krisztus is nyilvánvalóvá tette.” (2) 
 
Amikor elutasítjuk a kontroll típusú, alávetettségre épülı szervezeteket, késszé válunk 
a vezetési ajándékok olyan módon való használatára, hogy azok szolgálják és 
felhatalmazzák Krisztus testét, kihasználva annak teljes lehetıséget. Ehhez nem 
szükségesek pozíciók és olyan címek, amik egyik embert a másik fölé emelik. A 
vezetıség egyszerően – szolgai módon - mőködik, az ajándékokat használva, hogy 
segítsék mások növekedését a gyümölcstermésben. 
 
Egy vezetı olyan valaki, aki elér, tanítvánnyá tesz és összegyőjt másokat. Ebben az 
értelemben bizonyos mértékig mindenki vezetıvé válik. Néhányan rendelkezhetnek 
különleges ajándékokkal (pld. apostol, pásztor vagy evangélista), hogy elérjenek és 
összegyőjtsenek sok tanítványt. Ezek a vezetık rendelkeznek olyan szolgálói 
képességekkel, hogy másokat felemeljenek. Nem szükséges, hogy egy vezetı 
hivatallal rendelkezzen és mások „fölé” emelt szolgáló legyen. Egy szolgáló típusú 
vezetı egyszerően csak azon munkálkodik, hogy építse Krisztus testét és újrapótolja 
saját szolgálatát másokban. Mindenki ajándékba kapott mindent: a szellemi hatalmat, 
a megismerést, a bátorítást és a lehetıségeket, hogy szolgálóként szolgáljon. Az ilyen 
típusú vezetı másokat hatalmaz fel, miközben a saját szolgálata nincs valamilyen 
pozícióval vagy címmel elismerve. 
 
Amikor pontosan megértjük ezt, meg fogjuk látni, hogy Isten akarata egy név-nélküli 
sokaság felszabadítása, megajándékozott vezetıkkel, akik sohasem lesznek 
elismertek, akik mégis Isten akaratával összhangban szolgálnak és felhatalmaznak 
másokat. 

A kontroll feladása vezetés hiányát jelenti? 
 

Mára elveszítettük a bizalmunkat Istenben, hogy İ valóban képes vezetni 
gyülekezetét. A felhatalmazó, szolgáló típusú vezetık fontos szerepet játszanak: az 
elérésben, a tanítványozásban és az összegyőjtésben. A dolgok ezt követıen 
megfordulnak: felhatalmaznak másokat, hogy azok ugyanazt tegyék. Ez egy olyan 
életstílus, amire Isten mindannyiunkat elhívott. Szükségünk van másokat 
felhatalmazó olyan szolgákra, akik a Szentírás által írt megajándékozottság minden 
szintjén mozognak. Ezzel együtt nincs viszont szükség szervezet-stílusú vezetıkre, 
címekkel, pozíciókkal sem emberi kontrollra, ennek elvégzéséhez. A legnagyobb 
gyülekezeti mozgalmak közül a legtöbb a történelem során, látható módon kontroll 
nélküli volt. Pontosabban: Isten képes arra, hogy İ vezesse népét.  
 
Az olyan, másokat felhatalmazó vezetıket, akik ismét másokat hatalmaznak fel, Isten 
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királyságának lényeges elemeként kell látnunk, ami virágzik és sajátmagát pótolja 
mindenhol a földön. Hangsúlyoznunk kell, hogy Isten képes vezetni minden embert, 
amikor nem teszünk többet, mint odaszánjuk az életünket Neki és másoknak. Amikor 
eleresztjük az emberi kontrollt, Krisztus képes, hogy teljesen megnyilvánuljon az İ 
emberein keresztül. 

9. Fejezet 

Megsokszorozódás 
Elérni - tanítvánnyá tenni – összegyülekezni – 

felhatalmazni - megsokszorozni 
 
Az organikus rendszerek igazi ereje az organikusságban van, ami lehetıséget ad a 
megsokszorozódásra. Ez az alapelv látható a természetben is: egy mag létrehoz egy 
palántát, mint termést, ami gyümölcsöket terem, több magban megsokszorozva 
magát. Minden erdı emberi energia befektetése nélkül jön létre, egyedül a természet - 
Isten tervébe beépített - önmagát megújító, megsokszorozó ereje által. 
 
Barátom Kevin Sutter, egy organikus gyülekezet plántáló oktató, rizs szemeket oszt ki 
tanulóinak. Elmagyarázza nekik, mi történik ezzel az egyetlen rizsszemmel, azt 
figyelembe véve, hogy csak két elültetési lehetıség van évente. Az elsı év végére 
egyetlen mag képes megteremni tíz ezer palántát. A második év végére több mint 
százmillió palántával számolhatunk. Ez a természetes organikus szaporodás - 
megsokszorozódás. 
 
Amikor elérünk, tanítvánnyá teszünk, összegyőjtünk és azután felhatalmazunk 
másokat, hogy ugyanazt tegyék, ezzel az isteni organikus szaporodási folyamat 
részévé válunk. 

Jézus nem ok nélkül használt természetbıl vett példákat  
 

Jézus sokszor használt természetbıl vett példákat, hogy leírja vele Isten királyságát, 
ugyanis az İ munkája a földön egy élı, megsokszorozódó mozgalom kell, hogy 
legyen. A magvetırıl szóló jól ismert példabeszéd a Márk evangélium 4. fejezetében 
található. 
 
Jézus ezt tanította: „Halljátok: Íme, a magvetı kiment vetni.” (3. vers). Késıbb 
megmagyarázza: „…Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a 
földbe.” (26. vers). 
 
Jézus elmondja, hogy vannak magok, amik nem eresztenek gyökeret és nem 
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növekednek. A történet elmondását azzal a maggal fejezi be, amelyik jó helyre esett.  
„A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az Igét és beveszik, és gyümölcsöt 
teremnek - némely harminc annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit” 
(kihangsúlyozva – ami el volt vetve.) 

 
Ez Jézus királyságának az útja, az a mód, ahogyan az İ királysága növekszik és 
terjed; az a mód, ahogyan Isten dicsısége be fogja tölteni a földet. Ez nem igényel 
ember-alkotta szervezeteket csak a megfelelı gondozását és mővelését annak az 
életnek, ami minden hívıben jelen van. 

A megsokszorozódás szellemi születéssel kezdıdik 
 

Éppen úgy, ahogyan minden élı dolog rendelkezik azzal az erıvel, hogy 
megsokszorozódjon, ugyanúgy azok az új hívık is, akik új életet nyertek Jézusban. 
Megvan bennük is az erı a megsokszorozódásra. Meg akarjuk látni ezt a 
megsokszorosító képességet minden új szellemi születést felszabadítva. 
 
Amint valaki megtapasztalta az új életet, arra bátorítjuk, hogy ossza meg megtérése 
történetét másokkal. Az a megsokszorozó DNS, amit Isten helyezett el bennünk, 
abban a pillanatban el tud indítani egy személyt, hogy új életet kapjon Krisztusban. 
Az új hívık - történeteiknek másokkal történı közvetlen megosztása által - gyorsan 
megsokszorozókká válnak és megtanulják, hogy korlátlan lehetıségeik vannak, ha 
Isten használja ıket. Egy új tanítvány elkezd elérni és tanítvánnyá tenni másokat az 
ajándékai által, az által, amit kapott. 
 
Szeretjük az embereket nyilvánosan bemeríteni. Úgy találjuk, hogy a bemerítés egy 
nagy lehetıség a bemerített személynek a családjával és barátaival való együtt 
ünneplésre. Ez lehetıséget ad a bemerítkezıknek, akik egy új életet tapasztaltak meg, 
hogy megosszák megtapasztalásukat másokkal. 
 
Az elérés és mások tanítvánnyá tétele ugyanazon a napon kezdıdhet el. Ha egy 
személy megtanulja az élet leckéit az Istennel való járásában, és a tanítványozás 
közbeni folyamatban, segíthet abban, hogy mások is kövessék ugyanezeket a mintákat 
és szintén felnövekedjenek. Új tanítványok tanítványozókká tudnak válni a saját 
tapasztalataik átadása által ráirányítva mások figyelmét ugyanazokra az eszközökre 
(Szentírás, ima), amik növekedést biztosítottak az ı életükben. 
 
Ha az összegyülekezések olyan egyszerőek, mint amilyenek csak lehetnek, akkor az új 
hívık össze tudnak győlni másokkal. Az összegyülekezéseknek az alapokig való 
leegyszerősítésével, akik újak Krisztusban és másoktól tanulnak, elkezdhetnek 
összegyőjteni más, új hívıket vagy érdeklıdıket, hogy kövessék ugyanazt a mintát, 
amit ık tanultak. 
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Amikor új hívık elkezdenek elérni, tanítványozni és összegyőjteni másokat, akkor 
Isten királyságának megsokszorozódási folyamata hihetetlenül erıteljes módon 
szabadul fel. 
 
Mások felhatalmazása természetessé válik az új hívık számára. Végezetül, azt látjuk, 
hogy az új hívık vezetıkké válhatnak a szó legszorosabb értelemben. Megtanulják, 
hogy mindent Istentıl kaptak ajándékba, hogy segítsenek, erısítsenek és felemeljenek 
másokat. Így kezdettıl fogva azt tapasztalják, hogy olyan vezetık legyenek, akik 
tudják, hogyan szolgáljanak és hatalmazzanak fel másokat. 
 
Ha láthatjuk Isten királyságának egyszerő alapelveit (elérni, tanítvánnyá tenni, 
összegyőjteni, felhatalmazni, megsokszorozni) megvalósulni az új hívık életében, 
akkor Isten életének természetfeletti ereje újra fog termelıdni anélkül, hogy ember-
alkotta rendszerek kontrolljára és a dolgok emberek által való mozgatására lenne 
szükség. Ez a valódi, organikus megsokszorozódás csodája. 

Gyülekezet plántálási mozgalom 
 

Isten királyságának ereje exponenciális módon – egyre nagyobb ütemben növekedve - 
pótolja újra önmagát. Ez több mint egyszerő elmélet. Erre számos példa van az 
Apostolok cselekedete könyvében leírt korai gyülekezetek napjaitól azokig a 
mozgalmakig, amik ma a világ sok részén végbemennek. A „Gyülekezet plántáló 
mozgalom” szóhasználatot gyakran használják azoknak a helyzeteknek a leírására, 
ahol a tanítványok és a gyülekezetek újrapótlódása gyors és organikus. 

 
David Garrison gyülekezet plántálási mozgalomról szóló könyvében sok új dolgot 
jegyez meg: 

 

• Indiában egy gyülekezet plántálási mozgalom 4 000 gyülekezetet hozott létre, 
kevesebb, mint hét év alatt. 

 
• Kína egyik északi tartományában több mint 500 gyülekezet és 20 000 hívı 

született újjá kevesebb, mint öt év alatt. 

• Egy ázsiai muszlim országban több mint 150 000 muszlim fogadta be Jézust 
és győltek össze több mint 3 000 helyen (Jézus csoportok). 

 
Garrison a könyvében azt a következtetést vonja le, hogy ha vállaljuk a kihívást, hogy 
elmozdítjuk az akadályokat és alkalmazzuk azokat az alapelveket, amik az 
újrapótlásnak ehhez a típusához vezetnek, akkor ezek a mozgalmak potenciálisan 
bárhol megvalósulhatnak. (1) 
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Alapelvek, amik segítik a megsokszorozódást  
 

Garrison számos elemet sorol fel, amik jelen vannak minden gyülekezet plántáló 
mozgalomban:  
 

•  Kiadós ima 
•  Gyakori evangélizáció 
•  Újrapótló gyülekezetek céltudatos plántálása 
• Isten Igéjének hatalma 
• Letett élető vezetıség 
•  Házi gyülekezetek 
•  Gyülekezet plántáló gyülekezetek 

 
David Watson, aki részese volt a gyülekezet plántáló mozgalomnak és az oktatásnak, 
elmondja, hogy számos „ösztönös megérzésünkkel ellentétes” alapelv van, amik 
segítik az egészséges újrapótlást: 
 

• Lassan menj, hogy gyorsan haladj. Legyünk készségesek befektetni néhány 
emberbe, akik lehetıséggel és DNS-el rendelkeznek az újrapótlás számára. 

 
• Kapjon hangsúlyt az önálló felfedezés az Ige hirdetése és a tanítása helyett. 

Használjunk önképzésen, részvételen alapuló módszereket a Biblia 
tanulmányozására. 

 
•  Engedelmesség fontosabb, mint az ismeret. 
 
• Hagyjuk, hogy az elveszettek (keresık) vezessék a Biblia-tanulmányozást. 
 
• A legjobb idı a gyülekezet plántálásra, amikor még új a gyülekezet. 
 
• A legkeményebb helytıl várható a legnagyobb eredmény. 

Bízhatunk a mag erejében? 
 

Az a mag, amit Isten elplántált minden hívı életében, az az İ ereje és szava. Megvan 
benne az az erı, ami növekedést, életet és újrapótlást hoz létre. Jézus mondta nekünk, 
hogy „sok gyümölcsöt teremjetek”. Nem kért meg bennünket semmi olyasminek a 
megtételére, amire nem hatalmazott volna fel bennünket. Bátorodjunk fel azon, hogy 
a jól elplántált magok a szívünkben tulajdonképpen arra adattak, hogy kiterjedt, 
kemény, tervezési és szervezési munka nélkül gondoskodjanak arról, hogy legyen 
aratás. Amikor megtanulunk - ezen a területen - Istenben bízni, plántálhatunk és 
nevelhetünk, miközben engedjük, hogy Isten Szelleme végezze az İ növelı és 
sokszorozó életének nehéz felemelı munkáját rajtunk és másokon keresztül 
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Az egyik misszióban munkálkodó barátom szokta mondani az embereknek. Ha eljön 
az ideje, hogy mások felé szolgáljanak, csak két dologra emlékezzenek: 
 

1.   Az egyszerőbb, mint mi azt gondoljuk. 
2.   Jobban bízhatunk Istenben, mint amennyire bízunk Benne. 

 
 
Ez emlékeztet minket arra, hogy Isten rendelkezik azzal az erıvel, hogy beteljesítse a 
szavát a földön. Emlékeznünk kell továbbá arra, hogy a munkánk Vele egyszerő: 
elérni, tanítvánnyá tenni, összegyőjteni, felhatalmazni másokat és azután hadd 
sokszorozódjanak. 

10. Fejezet 

Bensıséges kapcsolat Jézussal 
 
 
“Egy ember, akit Isten Szelleme megérint, hirtelen azt mondja —‘Most látom, hogy 
Kicsoda Jézus’  - İ az odaszánás forrása .” Oswald Chamber (1) 
 

Megbeszélve a saját életünk letételének és a Jézussal való szolgálat alapelveit, 
emlékeztetni akarjuk magunkat, hogy csupán egyetlen alapvetı érték létezik: egy 
bizalmas kapcsolatban élni és odaszánni magunkat Jézus Krisztusnak. 
 
Jézus nem arra hív minket, hogy vallásos szabályok sokaságát kövessük, nem is arra 
adott megbízást, hogy egy szolgálati vagy gyülekezeti rendet kövessünk. İ arra kért 
minket, hogy kövessük İt. Belıle származik minden élet, öröm és erı, amire 
szükségünk van, hogy egy teljes életet éljünk Benne és Érte. 

Vallásosságom beismerése 
 

Annak ellenére, hogy nagyon kerestem az Istennel való bensıséges közösséget, mégis 
úgy találtam, hogy gyakran vallásos mintákban gondolkodtam és cselekedtem, 
mintegy pótlásaként a vele való bensıséges kapcsolatnak. Bevallhatom, hogy néha: 
 

•  Leredukáltam a keresztyén életemet a megszokott vallásos cselekedetekre és 
az Istentisztelet gépies látogatására. 

 
• Illett volna több figyelmet tanúsítanom más gyülekezet-látogatók felé, akik 

megismertettek Isten szívének és szándékának örömével. 
 
• Törıdhettem volna jobban azokkal, akiket dicsıíteni láttam, akik valóban 

Isten jelenlétében voltak. 
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• Több figyelmet tanúsíthattam volna a gyülekezeti programok és projektek 
sikerének, amibe azok az emberek vontak be, akiket Isten gyöngéden szeret. 

 
• Több figyelmet fordíthattam volna arra, hogy mi az „igazság”, mint „helyesen” 

szeretni. 
 

Szerencsére Istennek van egy csodálatos módszere a vallásosságom lerombolására és 
visszatérhetek hozzá egy mély, ıszinte kapcsoltra. Egyedül az İ kegyelme által 
vagyok képes visszatérni ismét arra a helyre, ahol a lelkem a dalszerzıvel együtt 
harsogja: „Csak add nekem Jézust.” 

Isten vágyik egy mély, bensıséges kapcsolatra velünk 
 

Egy bensıséges megtapasztalás Istennel nem a végállomás, hanem egész életünk 
során növekszik, mert İ képes egyre mélyebbre vinni bennünket. 
 
Gyakran úgy ismerjük meg Istent, mint aki megbocsát. Jézus Krisztus keresztjének 
megtapasztalása Isten kegyelmével ismertet meg minket, ami belılünk egy mély, 
szeretetteljes választ vált ki İfelé. Brennan Manning jól írja le ezt: 
 
„Jézus nem a szuper-szellemiekhez jön, hanem a bizonytalan és félelemmel teli 
emberekhez, akiknek nincs meg mindenük, és akik nem túl büszkék elfogadni a 
bámulatos kegyelmének alamizsnáját. Amikor feltekintünk, meglepıdve látjuk Jézus 
csodálkozó tekintetét, mély megértéssel és szelíd szánalommal.” (2) 
 
Megtanuljuk megismerni Istent, mint Atyánkat. Amikor Isten folyamatosan közel von 
minket az İ szívéhez, megismerjük az İ mély, szülıi szeretetét felénk. Ez 
megváltoztatja bennünk azt a képet, amilyennek magunkat látjuk. Felfedezzük, hogy 
komolyan törıdik az olyanokkal, mint amilyenek mi vagyunk, és ez építi a 
bizalmunkat Benne, így megismerjük az állandó gondoskodását és figyelmét felénk. 
 
Még mélyebb az, amirıl Jézus folyamatosan beszél a tanítványainak; szükséges, hogy 
az İ barátai legyenek. Felfedezzük, hogy itt nincs vége annak a mély kapcsolatnak, 
amire Isten vágyik velünk és ajánl nekünk. Jóllehet sok félrelépésünk van a Jézussal 
való bensıséges kapcsolat felé vezetı utunkon — botladozva, bizonytalanul, 
vallásossá és büszkévé válva, eltávolodva, visszavonulva — Isten mégsem adja fel, 
hogy közel vonjon bennünket Magához. 

Egyedüllét és hallgatás 
 

Ha van valami, amire Isten embereinek igazán nagy szükségük van, az az, hogy 
megtapasztaljanak egy mélyebb közösséget Istennel. Ehhez szükség lenne több 
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egyedüllétre, ami abból származik, hogy jobban hallgatunk a szívünkre.  
 
Henri Nouwen beszél errıl: 
 
„Egyedül lenni Istennel, egyedül Istennel. Van arra bármilyen hely az életedben? 
Miért olyan fontos, hogy Istennel legyél egyedül a hegytetın? Azért fontos, mert az 
egy olyan hely, ahol arra az Egyetlen hangra tudsz hallgatni, aki szeretettel hív téged. 
Imádkozni és hallgatni az Egyetlenre, aki így szólít téged: „az én szeretett lányom", 
„az én szeretett fiam" és „az én szeretett gyermekem." Imádkozni és megengedni, 
hogy a hang szóljon a lényed legbelsı részéhez, a zsigereidhez és engedd, hogy a 
hang visszhangozzon az egész bensıdben... 
 
A szellemi szolgálat ott kezdıdik, ahol egyedüllét van. Ott, ahol Jézus hallgatott 
Istenre. Ott, ahol hallgatunk Istenre.”  

Egy bensıséges kapcsolat nem helyettesíthetı semmivel 
 

Jóllehet ez nem egy vallásos könyv, de mégis emlékeznünk kell arra, hogy minden, 
ami életet ad az a Jézussal való bensıséges kapcsolatból származik. Alkalmazhatunk 
mintákat, alapelveket, elképzeléseket, terveket, stratégiákat vagy struktúrákat, 
azonban ha az életünk nem Jézus üldözött állapotára összpontosít, az mind halott 
vallásosság lesz. Ellenben, ha az életünk maradandóan és békességben Jézus 
jelenlétében gyökerezik, akkor szolgálat, öröm és jóság fog kiáradni belılünk, minden 
erıfeszítés nélkül. İ fog természetes módon kiáradni rajtunk keresztül. 
A vallásosság mindig ugyanazt mondja és cselekszi. Akarjuk, hogy megújuljon a 
szívünk, hogy: 
 

• Szeressük Istent teljes szívünkbıl. 
• Kövessük Jézust teljes figyelemmel  
• Halljuk meg Jézus szavát és hangját minden helyzetben. 
• Legyünk szenvedélyesek Isten akaratával kapcsolatosan a földön.  
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11. Fejezet 

Gyakran feltett kérdések 

Mi a helyzet a gyerekekkel? 
 

A kérdés arra enged következtetni, hogy a gyerekek el fognak veszni, ha nincsenek 
szabályos gyermek programok a tanításukra és a róluk való gondoskodásra. 
A feltételezés az, hogy az intézményes gyülekezetek által biztosított “Vasárnapi 
iskola” programja a legjobb mód arra, hogy szellemileg felkészítsék a gyerekeket. A 
tény az, hogy ezekben a programokban felkészített gyerekek többsége elhagyja a hívı 
fiatalok csoportját a fıiskola után (ha nem korábban) és nem járnak rendszeresen 
gyülekezetbe. Ez nem azt jelenti, hogy minden eredménytelen volt, hanem csak azt 
támasztja alá, hogy nem kaptuk meg azt az „eredményt”, amit reméltünk.  
 
A Házi gyülekezetekben messze jobb eredményre van lehetıség. A gyerekek több 
idıt töltenek el a szüleikkel imádatban és látják a családtagjaikat a szellemi 
tevékenységek cselekvı részeseként.  
 
Wayne Jacobsen írja: 
 
„Én azt javasolnám, amire a gyerekeknek leginkább szükségük van, hogy az isteni 
élet részévé váljanak a más hívıkkel való kapcsolatokon keresztül.” 
 
Azoknak a gyerekeknek a 92%-a, akik a „Vasárnapi iskolában” nıttek fel – minden 
bábozással és szórakoztatással együtt - elhagyják a „gyülekezetet”, amikor elhagyják 
a szülıi házat.  
Még a szociológusok is azt mondják, hogy egy gyermek fejlıdését meghatározza, ha 
egy olyan társaságban van, ahol mély, személyes barátságban van nem-rokon 
felnıttekkel. A vasárnapi iskola nem tudja betölteni ezt a szerepet. Ismertem egy 
közösséget Ausztráliában, ahol az isteni életnek egymás közötti 20 évi megosztása 
után, a családok azt mondhatták, hogy nem hagyta el egyetlen gyermek sem a hitét, 
amikor felnıtté vált. Tudom, hogy ellene beszéltem dolgoknak, de sokkal fontosabb 
az, hogy a gyerekeink megtapasztaljanak egy valódi közösséget a hívık között, mint 
az hogy aranyos és ügyes gyermekprogramokon vegyenek részt. (1) 

Mi a helyzet a pénzügyekkel? 
 

A legfontosabb érvek egyike, hogy azért tartunk egyszerő összegyülekezéseket, hogy 
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a pénzt a szükségben lévık felé való mozdulásokra használjuk. 
Nem egyetlen módja van annak, ahogyan a pénzügyeinket kezelhetjük. Néhány 
gyülekezet közösen győjt a szegényeknek és utána együtt hoznak döntéseket arról, 
hogy a pénz hogyan legyen felhasználva. Ez csodálatos lehetıséget biztosít a hívık 
számára, hogy figyeljenek Isten vezetésére és használják a forrásaikat a gyülekezeti 
összejövetelekre, munkások támogatására, misszionáriusok kiküldésére, a 
szegényekrıl való gondoskodásra vagy bármi másra, amire vezetést kapnak. 
 
A pénzügyek területén három alapelvet használunk irányelvként: 
 

1. Nagylelkőek akarunk lenni. Az életünk és a pénzünk nem a sajátunk, és olyan 
emberek akarunk lenni, akik szabadok a pénzzel kapcsolatban, ezért 
folyamatosan és nagylelkően adunk. 

 
2. Gondoskodni akarunk a szegényekrıl. Ez Jézus Krisztus életét, akaratát és 

szívdobogását tükrözi vissza. 
 
3. Stratégiailag támogatni akarjuk Isten királyságának terjedését. Néha ez azt 

jelenti, hogy olyan munkásokat és misszionáriusokat támogatunk, akik 
hatékonyak lehetnek új munkák elindításában új embercsoportok között. 

Mi van a hálózattal? 
 

Amikor a tanítványképzés megtörtént és a gyülekezetek rendszeresen 
összegyülekeznek, újrapótolnak több tanítványt és gyülekezetet, akkor az embereknek 
és csoportoknak egy természetes hálózata jön létre. Ez sok lehetıséget biztosíthat a 
kölcsönös bátorításra, képzésre és együttmunkálkodásra különbözı projektekben. A 
hálózatnak ez a típusa megkönnyítheti a nem szabályok szerint történı 
kapcsolódásokat másokkal vagy mőködhet szabályos hálózatként mindaddig, amíg a 
struktúrák egyszerőek és rugalmasak maradnak, és nem korlátozzák a növekedést és 
az újrapótlást. 

 
Krisztus testében gondolkozva nagyon fontos a kapcsolatok építése, amennyire 
lehetséges elsısorban az azonos városon és térségen belül. Isten területi elv szerint 
munkálkodik (úgymint „a gyülekezet Efézusban”). Hasznos hidakat építeni minden 
más - királyságban gondolkodó - hívıvel a területünkön. 
Végül, építsük a kapcsolatokat a hasonlóan gondolkodó hívıkkel (egyszerő házi 
gyülekezetek) az egész világon, ami hatalmas támogatást és bátorítást biztosíthat. Az 
internet által könnyebben lehetséges más embercsoportokkal is kapcsolatot létesíteni 
az egész földön, akik azt keresik, hogyan élhetnek egy értelmes Jézust követı életet, 
egyszerő összegyülekezésekben. 



 

 

45

Mi van a… Mi van a ……? 
 

Nagyon sok kérdés van, amit fel lehetne tenni, azonban gyakran arra van szükségünk, 
hogy beleugorjunk a vízbe és kipróbáljuk azt, bízva abban, hogy Isten vezetni fog 
bennünket és olyan vezetést ad, amire szükségünk van. 
Nincsenek szakértık, csak olyan emberek, akik ezt az utat együtt fedezik fel. 
Nyitottak akarunk lenni arra, hogy figyeljünk egymásra és tanuljunk egymástól, 
ahogyan Isten felfedi az İ gyülekezetét a következı nemzedék számára. 
Ha van feladat mindenki számára, akkor az az, hogy tanuljunk másoktól, emellett 
azonban a Szent Szellem vezetésére kell hallgatni és İt követni. Ez az a kaland, amire 
elhívattunk és nem akarjuk elhibázni, próbálkozásunkkal más munkáját megduplázni. 
Isten végtelen kreatív. A vágyunk az, hogy lássuk az İ gyülekezetét felszabadulva 
minden világi hatás alól. Amikor minden akadályt lebontunk és teljesen odaszánjuk 
magunkat Neki, İ elvégzi ezt rajtunk keresztül. Az İ dicsısége be fogja tölteni a 
földet. 

A Melléklet 

Eszközök és források 
 
A szerzı blogján az egyszerő, házi gyülekezet itt érhetı el: 
 
www.simplechurchjournal.com 
 
Ez a könyv egy segítı eszközként jött létre az Almamag Szolgálat számára, ami 
vezetıket képez egyszerő, újrapótló gyülekezet mintákhoz. Az Almamag misszió 
azért van, hogy felkészítsen nemzetközi vezetıket a tanítványok megsokszorozására, 
hogy felkészítse ezeket a vezetıket, hogy felhatalmazzák a szükségben lévıket: 

 
www.appleseedministry.com 
 
Önképzı Biblia-tanulmányozási módszerekrıl információk, amit könnyő használni és 
sokszorosítani, és más kiváló információk a gyülekezet plántáló mozgalomról, ezen a 
honlapon látható: www.cpmtr.org 
 
Számos forrás áll rendelkezésre, hogy segítse a képzést és a gyülekezet plántálókat 
ezeken az oldalakon: www.cpcoaches.com www.cmaresources.org 
 
Egyszerő gyülekezeteket plántálók online módon kapcsolatba tudnak lépni egymással 
és több erıforráshoz jutni, ha meglátogatják ezeket az oldalakat: www.lk10.com 
www.simplechurch.com www.house2house.com 
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A szerzıvel itt tudsz kapcsolatba lépni: rogerthoman@gmail.com 
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