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Bevezetés 

 

Sok testvérünk küzd azzal, hogy építı keresztyén közösséget találjon a saját 
lakóhelyén. Konferenciákra járnak, és telefonos Biblia-tanulmányozásokban vesznek 
részt, azonban ezek nagyon távol vannak a rendszeres, személyes jellegő keresztyén 
összejövetelektıl. Rendszerint szokásos gyülekezetek sokasága van a közelben, 
azonban vannak, akiknek saját tanaik és szokásaik vannak. Problémát okoz, amikor a 
gyerekek is bekerülnek a képbe. Hol tudnak egyének és családok közösen építı, bibliai 
alapokon álló közösséget találni? Sokak számára a Házi gyülekezet biztosítja a 
megoldást.  

A házi gyülekezeti közösségek az elsı században teljesen természetesek voltak 
a keresztyének között (Ap.csel. 2:1; 5:42; 16:15,40; 20:20; Róma 16:5; 1Kor 16:19; 
Kol 4:15). Az összejövetel bensıséges, kötetlen és párbeszédre épülı (interaktív) volt, 
a Szent Szellem által vezetve. Sokan közösséget keresve ma jól teszik, ha házi 
gyülekezetben gondolkodnak. A szükséget felfedezve, a HomeChristians.Net 
kidolgozott egy kézikönyvet, hogy el tudjatok indítani és mőködtetni tudjatok saját 
házi gyülekezeteket. 

Ha te és barátaid érdekeltek vagytok a házi gyülekezetben, kérünk olvassátok el 
ezeket az írásokat. Ha vannak kérdéseid vagy észrevételeid, kérlek írj nekünk a 
admin@homechristians.net címre és megpróbálunk segíteni. Ha esetleg te magad is 
rendelkezel tapasztalattal a házi gyülekezetek terén, kérlek küldd el azt nekünk – 
szeretnénk továbbítani azokat, hogy mások is épülhessenek belıle. 
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1.  Fejezet  

 

Az elindulás 

 

Sok ember keres ma valódi keresztyén közösséget. Néhányan tradicionális 
gyülekezethez tartoznak, de az nem felel meg szellemi szükségeiknek. Mások olyan 
gyülekezetet keresnek, ahol elfogadják a hitbeli meggyızıdésüket, azonban nem 
találnak ilyet a közelükben. Ismét mások minden vallásos rendszert kritizáló túlélık, 
akik ellenzik, hogy bármilyen vallásos szervezethez tartozzanak. Hol tudnak az ilyen 
emberek közösségre találni?  A válasz sokak számára a házi gyülekezet lehet. De mi is 
a házi gyülekezet valójában? 
 
A gyülekezet az Új-szövetségben a görög ecclesia szóval van jelölve, ami győlést, 
gyülekezést jelent. Isten összegyülekezett embereit azonosítja, nem egy épületet vagy 
szervezetet. A házi gyülekezet az embereknek egy olyan csoportja (kb. 12 ember), 
akik összejönnek, hogy egy egyszerő, ceremónia mentes keresztyénséget éljenek meg 
valakinek a házában. Imádkozva, énekelve, Bibliát tanulmányozva, megosztva egymás 
között az ételt és a tapasztalataikat élik meg a közösséget. Amikor jobban megismerik 
egymást, megosztják egymással a legbizalmasabb problémáikat és harcaikat.  
Ahogyan a csoport fejlıdik és növekedik, szükséges, hogy szétváljanak két vagy 
három házi gyülekezetre, azonban idınként találkoznak is egymással, egy nagyobb 
összejövetel keretében. 
 
A házi gyülekezetek létezése természetes volt az elsı században. (Róma 16:3-5; Kol. 
4:15; Fil. 1:2).  A hivatásos pásztor által vezetett és egy vezetıi testület által kontrolált 
mai gyülekezet, a maga vasárnap délelıtti Istentiszteletével és a padokban ülı 
emberekkel, nagyon furcsának tőnhetne a Jézus korabeli tanítványoknak. İk sokkal 
bensıségesebb, kötetlenebb és erıteljesebb módon gyakorolták a hitüket. Az elsı 
századi keresztyének közösségben éltek, és imádták Istent. Megtörténhetett, hogy 
bármikor összehívták a gyülekezetet. (Márk 2:15; Ap.csel. 1:13-14; 2:46; 5:42). 
 
Egy házi gyülekezet keresi a módját, hogy részesedjen Krisztusból, aki a Biblia szerint 
a gyülekezet feje, aki az összejöveteleket vezeti a Szent Szellem által. (Ef. 5:23).  
Minden tag aktív résztvevı, gyakorolva a testvérei építésére Istentıl kapott saját 
ajándékát. (1 Kor. 12:7). Cél, hogy az összejövetelt Isten Szelleme irányítsa, és ne 
részletes emberi program. (Máté 18:20; Gal. 5:25). 
 
Amint a testnek sok tagja van, mindegyik egy Isten által eltervezett céllal, úgy a házi 
gyülekzetnek is több tagja van, mindegyik a test építésére Istentıl kapott ajándékkal. 
(1 Kor. 12:14-28; Ef. 4:7-13).  Amikor a Szent Szellem épít fel, és táplál minden tagot, 
a csoport fel fogja fedezni az ajándékait. Néhányan természetes módon kormányzási 
(szervezıi); néhányan tanítói ajándékkal rendelkeznek; néhányan evangélisták; mások 
különösen vendégszeretık, és így tovább. Felismerhetıvé és elfogadottá válnak a 
vének, mert megfelel a Biblia elvárásainak és atyai szívvel vannak azok felé, akik 
nehézségeket élnek át. (Titus 1:7-9; Jakab 5:14-15). 
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Hogyan néz ki egy házi gyülekezeti összejövetel? Ez függ a tagok hátterétıl és a 
csoport kialakulásától. Néhány házi gyülekezet sokkal inkább egy formális Biblia 
tanulmányozó csoportnak néz ki, ahol az Isten Szelleme vezetésével való imát 
követıen, felovasnak egy szakaszt a Szentírásból és a csoport megbeszéli. Egy 
személy, aki alkalomról alkalomra változhat, segít koordinálni az összejövetelt, 
legalábbis kezdetben. Más csoportok sokkal szabadabb formában mőködhetnek, sok 
imádó énekkel, és a csoport imádkozásával. A beszélgetés és Igetanlumányozás 
erıteljes lehet, ha a Szent Szellem vezetésével, és a pillanatnyi szükség szerint 
történik. Néhány házi gyülekezet nagyon karizmatikus, gyógyulásért imádkoznak és 
megtapasztalják a prófétai ajándékokat (1 Kor. 14:1-5). Mások sokkal 
konzervatívabbak. Minden házi gyülekezet rendszeresen idıt hagy a közös étkezésre 
és a közösség megélésére. (Ap.csel 2:46-47). 
 
Egy házi gyülekezetetet egyszerően el lehet indítani néhány barátnak ebédre (vagy 
vacsorára) történı meghívásával. Mint a legtöbb keresztyén alkalom esetében, bölcs 
dolog imával kezdeni, Istent kérve vezetésért. Keresni néhány embert hasonló 
szükségekkel, és megszervezve egy összejövetelt. Egyszerően mondhatod azt, hogy 
“Gondoltam lenne ott néhány ember, tanulmányoznánk együtt a Bibliát és étkeznénk. 
Érdekel téged? Szeretnénk, ha ott lennél!” 
 
Az elsı alkalommal legjobb a dolgokat egyszerő keretek között tartani – esetleg együtt 
imádkozva és beszélve meg a Biblia ey-egy könyvét, amit követne a gyorsan 
elkészített vagy beszerezhetı étel (snack) elfogyasztása. A korai szakaszban a lényeg 
egymás megismerése és nem a tanítási rendszerek, hanem Jézus középpontban tartása. 
Lehetıséget kell adni, hogy mindenki lehetıséget kapjon arra, hogy ki tudja fejezni 
magát. Kerüljük el, hogy egy hagyományos gyülekezeti szerkezetet másoljunk le a 
házunkban — ahol egy személy beszél állandóan, a többiek pedig csak ülnek és 
hallgatnak. Az elsı századi házi gyülekezetek párbeszédes típusúak voltak és 
erıteljesek, és ilyen kell, hogy legyen a mi mintánk is. (1 Kor. 14:26-27). 
 
Ha az elsı összejövetel jól sikerül, akkor javasolhatod a rendszeres találkozót, esetleg 
két vagy három háznál tartva felváltva. Bátorítani kell az tagokat, hogy hívjanak 
másokat, érdeklıdıket. Keveset tervezzünk elıre, semmiképpen se legyen túltervezett! 
Különben korlátozod a Szent Szellemet. Isten akarja elırevinni a csoportot, félretéve 
az általad elıre elgondolt menetrendet, ami sokszor megtörténik a gyakorlatban. 
Próbáld meg folyamatosan érzékelni Krisztus fıségét és vezetését. Gyakran az 
emberek megpróbálnak kontrollt gyakorolni, de akkor Jézus kevésbé lesz képes 
vezetni. 
 
Miközben egy csoport növekszik, eljut az érettségre, de közben különbözı fázisokon 
megy át. A legelején az emberek hajlanak arra, hogy a lehetı legjobban viselkedjenek.  
Azonban, amikor a szerepek kiformálódnak, és mindenki jobban megismeri egymást, 
folyamatosan konfliktusok lesznek. Fontos a türelem, a szeretet és a tapintat. Az 
emberek különbözı elképzelelésekkel fognak rendelkezni arról, hogy mi a gyülekezet 
és mit kellene, hogy tegyen a csoport. Néha ilyen módon emlékezni kell arra, hogy 
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egymás szeretete azt jelenti, hogy Jézus igazi tanítványai vagyunk. (János 13:35).  A 
szeretet “sok bőnt elfedez” (1 Pét. 4:8) és az a végsı keresztyén érték (1 Kor. 13:13).  
Ha mi türelmesen kitartunk a szeretetben, világosan és ıszinte szívbıl kommunikálunk 
(Máté 5:37), túl tudunk jutni ezeken a nehézségeken és a csoport tanulni fog és 
növekedni.  
 
Tanítási kérdések állandóan felmerülnek. Különbözı emberek a Biblia igeszakaszait 
különbözıképpen magyarázzák és ez konfliktusokhoz vezethet. Egy jó alapelv: a 
lényeges dolgokban egység, a nem lényeges dolgokban szabadság, minden dologban 
szeretet. Lényegesek azok legyenek, amirıl a Szentírás kifejezetten mondja, hogy 
lényeges az üdvösség szempontjából, nem pedig az, amit mi gondolunk lényegesnek.   
Nem fontosak a vizsgálódások és vélemények azon területei, amik nem kritikusak az 
üdvösség szempontjából, jóllehet egy bizonyos szinten vagy más szempontból 
fontosak. Egy lényeges tanításra példa, hogy Jézus a Krisztus, Isten Fia. Egy nem 
lényeges kérdésre példa lehet a szombat megtartásának a kérdése. Ez képezheti vita 
tárgyát. Az utóbbi személyes meggyızıdés kérdése és nem képezheti vita tárgyát. 
(Róma 14:5). 
 
Összességében, azok számára, akik egy tartalmasabb keresztyén közösséget keresnek, 
a házi gyülekezet egy jó lehetıség. Egy kihívást jelent, de jutalma messze túlhaladja a 
ráfordításokat. Ahhoz, hogy egy mőködı, Szent Szellem által vezetett házi gyülekezet 
aktív tagja legyél, ahhoz közel kell lenned Jézus szívéhez. Ha nem találsz ilyen 
közösséget a közeledben, egyszerően kérd meg egy vagy két barátodat, hogy jöjjön el 
a lakásodra egy étkezésre és egy Biblia tanulmányozásra. Jézus megigérta, hogy ott 
lesz. (Máté 18:20).  Imádkozz vezetésért. Imádkozzatok egymásért és azokért, akik 
szükségben vannak. Énekeljetek dícséreteket. Legyetek türelmesek, beleérzıek és 
szeretetteljesek, és a csoportotok növekedni fog és el fog jutni az érettségre. (Fil. 2:3).  
Legyetek egységben minden lényeges bibliai kérdésben, de legyetek szabadok nem 
lényeges kérdésekben (Róma 14). Tapasztaljátok meg Isten imádatának örömét a 
barátaitokkal együtt egy spontán és bensıséges közösségben – a házatoknál. 
 

  
2. Fejezet 

 

Formálódás, zavarok, normalizálódás és mőködés 

 
Az 1. fejezetben megnéztünk egy házi gyülekezetet, mint az elsı századi keresztyén 
közösség szokásos formáját.  Láttuk azt, hogy ezek az összejövetelek erıteljesek és 
párbeszédre épülık (interaktívak) voltak: minden tag részt vett benne, megtapasztalták 
az ajándékok mőködését és Krisztus volt a középpontban. A Szent Szellem tüzétıl 
táplálva Krisztus helyi teste, a házi gyülekezet, organikusan fejlıdik és eljut az 
érettségre.  Úgy érezzük, hogy a házi gyülekezet egy kiváló találkozóhely a mi 
idınkben is, különösen azok számára, akik nem kívántak csatlakozni hagyományos 
gyülekezethez. Megmutattuk, hogy milyen könnyő elindítani egy házi gyülekezetet 
meghívva embereket egy étkezésre. Ne felejtkezzünk azonban el róla, hogy a 
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folyamtos mőködtetése kihívás lehet számunkra. Ebben a fejezetben meg fogjuk látni 
hogyan tudunk gondoskodni a házi gyülekezetünk növekedésérıl és fejlıdésérıl. 
 
1965-ben Bruce Tuckman javasolt egy látást a csoport fejlıdésére, amit “Formálódás – 
Zavarok – Normalizálódás – Mőködés” modellnek hívott. Úgy tőnt, hogy ez a model 
különösképpen ráilleszthetı a házi gyülekezetekre. Megértve ezt a modellt és elıre 
felismerve néhány kritikus pontot, nagy segítségre lesz abban, hogy hatékonyan 
tudjunk házi gyülekezetekkel foglalkozni. 
 
A “Formálódás” fázisában az emberek a legjobb magaviseletüket mutatják. 
Izgalomban vannak az új házi gyülekezettel kapcsolatban. Senki sem akarja 
‘felkavarni az állóvizet’. Mindenki megpróbálja megtalálni a helyét és megérteni, hogy 
mik a csoport céljai. Ritkán mondanak ki ellenvéleményt. Az udvariasság és a 
viselkedés a meghatározó, és az elkötelezettség minimális. Az emberek általában egy 
“várni és meglátni” pozíciót foglalnak el. 
 
A “Zavarok” fázisában elıjönnek a konfliktusok.  Ki vezet?  Mi a program?  Kinek a 
házánál fognak összejönni a következı héten?  Lesz éneklés? Lesz biblia-
tanulmányozás? Ez a fázis kellemetlen, de szükségszerő a növekedés érdekében.  
Világos és ıszinte kommunikáció szükséges, hogy a házi gyülekezet folyamatosan 
növekedjen. A viták elfolytása és a dolgok megtárgyalásának elkerülése csupán azt 
fogja eredményezni, hogy a problémák késıbb nagyobb súllyal térnek vissza. 
Csoportként nehéz problémák közepette munkálkodni, és légy bizonyos, ha nem is 
beszéltek róla mindenki mindent tudni fog. Pozitív dolog, ha a konfliktus láthatóvá 
válik, ami egy lehetıség a jobb megértéshez és a növekedéshez. 
 
Ha a házi gyülekezet túléli a “Zavar” fázist az egy jó jel és tovább fog lépni a 
“Normalizálódás” fázisba. Jobban megértik a szerepeket. Nı a bizalom. A 
szerepekben és célokban egyetértésnek kell lenni. Jó a részvétel minden tag részérıl.  
Néha, azonban “túlzott-normalizálódás” következhet be, ha a szabályok nagyon 
merevek és a véleményeltérést nem tőrik meg. Ez meg fogja folytani a kreativitást és 
elveszi az összejövetelek örömét. Ha egy személy hajlamos kontrollálni az 
összejöveteleket, javasolt az alkalomvezetık váltogatása. Ha néhány tag láthatóan 
keveset beszél, bátorítani kell ıket. 
 
Egy másik veszély a “Normalizálódás” fázisában a “csoport-gondolkozás” kialakulása.  
A “csoport-gondolkodás” esetében a tagok mindennél jobban koncentrálnak az 
egységre. Mindannyian boldogok akarnak lenni, élvezni az összejöveteleket, ahol a 
konfliktus rossz dolognak tőnik. Probléma viszont, ha figyelmen kívül hagynak 
dolgokat. Senki sem akarja felkavarni a levegıt. Így a csoport vígan ‘halad lefelé a 
folyón a csónakjában’, nem törıdve azzal, hogy ott sziklák is vannak. Az a személy, 
aki meglátja a sziklát, nem akarja megszakítani az örvendetes összejövetelt! A 
“Normalizálási” fázisban még mindig szükséges, hogy beszéljünk dolgokról és 
kezeljük a konfliktusokat, hogy a csoport egészséges maradjon. 
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A “Mőködés” fázisában, a házi gyülekezet a bizalom és bensıséges kapcsolatok magas 
szintjét érte el. A tagok ténylegesen élvezik egymás társaságát az Úr jelenlétében, és 
kölcsönösen függnek egymástól. Egy nagyfokú kreativitás és erı van jelen. Minden 
tag ajándéka felfedezésre kerül, és gyakorolva azt, építi Krisztus testét.  Valamilyen 
szinten, az agape szeretet uralkodik. Isten dicsıül meg az emberei között. A házi 
gyülekezet elérte a szellemi összhangot. 
 
Azonban az utazásnak itt még nincs vége. Változás a tagságban, célokban vagy 
körülményekben azt okozhatja a házi gyülekezetben, hogy vissza kell térni egy 
korábbi fázisba.  Például, ha egy új pár csatlakozik a házi gyülekezethez, szüksége lesz 
rá, hogy idıt szánjanak rá, hogy megismerjék ıket és viszont. Egy idıre visszamennek 
a “Formálódási” fázisba. A csoport azonban már megtapasztalta, hogy különbözı 
fázisokon átmenve növekszik, és így tudja megmutatni a türelmét, megismerve a 
biztos elırehaladás útját. 
 
Ahogy a házi gyülekezet átmegy ezeken a növekedési fázisokon, lesz idı, amikor 
konfliktusok merülnek fel. A vezetés kérdése kikerülhetetlen. Néhány tag különbözı 
háttérrel rendelkezik, mások viszont nagy fontosságot tulajdonítanak bizonyos 
tanoknak és gyakorlatoknak. Néhányan a modern dicsıítı énekeket szeretik, mások a 
hagyományos énekeket és néhányan egyáltalán nem szeretnek énekelni. Néhány ember 
szeret nevetni és megtapasztalni az Úr örömét; mások azt gondolják, hogy a 
keresztyénség egy nagyon komoly üzlet.  Hogyan tud egy házi gyülekezet foglalkozni 
ilyenfajta konfliktusokkal építı módon? 
 
A Biblia sok jó javaslatot ajánl. Jézus azt mondta, hogy a keresztyéneket egymás 
szeretetérıl fogják megismerni. (János 13:35).  A görög agape szó, egy olyanfajta 
szeretetet jelent, amikor valaki a másik személyt a saját érdeke elé helyezi. Ez 
jelentheti valakinek a eltőrését, fıként látva, hogy nem értünk egyet vele. Az 1. 
fejezetben javasoltuk, hogy irányelv lehet, Egység Lényeges kérdésekben, Szabadság 
Nem-Lényeges kérdésekben és Szeretet Minden dologban. Megengedve a szabadságot, 
hogy nem-lényeges kérdésekben türelmet, tapintatot és megértı szívet tanúsítsunk, 
fontos, hogy valóban meg akarja érteni a másik személyt. Mindannyiunknak 
szükségünk van rá, hogy folyamatosan munkálkodjunk ezen a készségen.  
 
A kommunikáció területe kiemelkedı fontosságú. Sok társadalom ma nagyon  
politikus. Az emberek nem mondják ki mi a szándékuk vagy a szándékuk nem az, amit 
mondanak. Sok politikus és üzletember megszokásból hazudik és manipulálja a 
közönséget. Keresztyének nem lehetnek ilyenek. Az ‘igen’ mondásunk jelentsen 
‘igent’ és a ‘nem’ jelentsen ‘nemet’. (Máté 5:37). Az igaz-szívőség nagyon fontos. 
(János 8:32). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyértelmőeknek és ıszintéknek kell 
lennünk a testvéreinkkel való kommunikációban. Valójában Jézus figyelmeztet, hogy 
bármi, ami ezen túl van az “ördögtıl van”. Isten emberei között nincs helye a 
politikus, manipulatív viselkedésnek. Nekünk szívbıl jövı igazságot kell beszélni. 
 
Konfliktusok között, építı módon munkálkodva, kell a keresztyéneknek 
megbocsátaniuk egymásnak; kedvesnek és könyörületesnek lenni egymáshoz (Ef. 
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4:32); befogadva egymást (Róma 15:7); elhordozva egymást (Ef. 4:2); bátoríttva és 
vígasztalva egymást (Zsidó 3:13, 1 Tessz. 4:18); és imádkozva egymásért. (Jak. 5:16).  
Többre kell tartani másokat magunknál, és meg kell elégednünk a kevesebbel, ha az 
másoknak elınyt jelent. (Fil. 2:3). Az Urunkat Jézust kell megırízni a 
gondolatunkban. Nem nagyobb dolog volt megmosni a tanítványok lábát, vagy 
gyötrıdve szenvedni a kereszten másokért? Jézus példáját kell követnünk. 
 
Egy tipikus házi gyülekezet jellemzı módon négy növekedési fázison megy keresztül.  
Amikor a gyülekezet fejlıdik mindig konfliktusok keletkeznek. Ez normális dolog; 
inkább, mint hogy elfolytsuk azt. Úgy kell a konfliktusokra nézni, mint egy 
lehetıségre egy nagyobb dolog megértése érdekében — egy kihívást arra, hogy 
gyızzünk. Világos, ıszinte kommunikációval, agape szeretettel, mások helyzetét 
átérezve,  és odafigyelve az egymás felé való szolgálatra, át fogunk menni ezeken a 
kritikus idıszakokon és tanulunk azokból. A házi gyülekezetünk növekedni fog és 
gyümölcsöt fog teremni, Isten - Jézus Krisztus Urunk Atyjának - dicsıségére. 
 
                                                                                                                                    

3. Fejezet 

 

Organikus mőködés 

 

A 2. fejezetben láttuk, hogy egy tipikus házi gyülekezet négy növekedési fokozaton 
megy át: Formálódás, zavasok, normalizálódás és mőködés. Megjegyeztük, hogy 
konfliktusok mindig lesznek, és jobb megtanulni kezelni, mint elfolytani azokat. 
Nekünk úgy kell a konfliktusokra tekinteni, mint a növekedés egy lehetıségére. 
Elfogulatlanul alkalmazva az agape szeretetet és az egymás felé való szolgálatot, a 
csoportunk folyamatosan fejlıdni fog és egy kikötıt biztosít azok számára, akiknek 
közösségre van szükségük, azonban nem tudnak találni a lakóhelyük közelében. Ebben 
a fejezetben meg fogjuk nézni az ajándékokat és a növekedést. 
 
Jézus szılıtınek nevezte magát és a tanítványait szılıvesszınek (János 15:1-5). Ez  
jól érzékelteti egy növekvı gyülekezet megfelelı bemutatását. Valójában az 
“organikus gyülekezet” kifejezés vált népszerővé ma. Ez a megnevezés fejezi ki azt, 
ahogyan a palánták gondozása növekedéshez vezet, ami bizonyos módon elıre 
várható. Elülteted a magokat, vizet és napfényt biztosítasz számukra, azonban a többit 
Isten cselekszi. (1 Kor 3:6). Azt, hogy egy palánta pontosan milyen, amikor érett, 
nehéz megállapítani. Egy palánta egy ugyanolyan fajta más palántásoz lesz hasonló, de 
a saját különleges természetével fog rendelkezni. Így van ez a házi gyülekezettel is. Ha 
valóban engedjük, hogy Jézus vezesse a csoportot és széleskörően alkalmazzuk az 
Igét, Szellemért imádkozva, a Házi gyülekezet növekedni fog – néha bámulatos 
módon. Ha megpróbáljuk a palántát “beleerıltetni egy elıre elrendezett formába”, az 
veszélyes lehet, mert el is pusztulhat   
 
Az Organikus gyülekezet a zsidó gondolkozást tükrözi, ahol nem sokat jelent a 
teológia, hanem a szövetség és a Teremtıvel való kapcsolat. A zsidó ember számára 
egy Isten szerinti élet megélése volt a középpontban, szemben annak boncolgatásával 
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és elemzésével. A görög filozófikus gondolkodás egy apostolok utáni keresztyénséget 
eredményezett teológiai rendszerek kényszerével és tantétel szerő állításaival. A 
Zsidók azt kérdezték “Kicsoda Isten és hogyan tudok kapcsolatba lépni Vele?” A 
görögök azt kérdezik “Milyen Isten és hogyan tudnám megérteni İt?”  Jézus zsidó 
apostolai nem sokat foglalkoztak Jézus természetével. Helyette, megtanulták hogyan 
higgyenek benne, és hogyan legyenek vele kapcsolatban, ez volt a lényeg. Jézus 
Krisztus élı személy, aki gondoskodik a nyájáról, érdekelt a boldogulásunkban és 
növekedésünkben. İ a szılıtı és mi a szılıvesszı.    
 
Az elsı századi házi gyülekezetek egyik lényeges tevékenysége volt a Szellem 
ajándékainak gyakorlása.  Pál a Rómaiakhoz címzett levélben írja: 
 

“Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon 
cselekedete van: Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig 
egymásnak tagjai [vagyunk]. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a 
nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint 
[teljesítsük]; Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; Akár intı, az 
intésben; az adakozó szelídségben; az elıljáró szorgalmatossággal; a könyörülı 
vídámsággal [mívelje].” – Róma 12:4-8 

Az ajándékok felsorolása itt nem teljeskörő. Az 1 Korinthus azonban továbbiakat is 
említ. “Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése” (1Kor 12:7).  
Olyan ajándékokat említ, amik azoknak az embereknek adattak, akik különbözı 
vezetıi feladatokat töltenek be (Ef. 4:7-11), “…Krisztus testének építése” céljából 
(v12). Ezért minden tag rendelkezik valamivel, amivel hozzájárul Krisztus helyi 
testéhez, a házi gyülekezethez. 

Az apostol tanácsát követve határozottan látszik, hogy minden tag rendszeresen 
imádkozott és kérte Istent, hogy mutassa meg, hogy milyen ajándékai vannak, és hogy 
gyakorolja azokat.  Hasonlóan fontos, hogy más tagok azon munkálkodjanak, hogy 
felfedezzék az ajándékokat a testvérekben és bátorítsák ıket, hogy gyakorolják azokat. 
Mindenki más ajándékkal rendelkeik. Vagy ahogyan Pál mondta: “Ha az egész test 
szem volna, hol lenne a hallás?” (1 Kor 12:17).  Minden ajándék azért van, hogy 
mások felé szolgáljunk vele. A prófétálás (Isten beszédének szólása), a szolgálat, a 
tanítás, az intés, az adakozás, a kormányzás, a könyörületesség vagy más ajándékok 
használata a házi gyülekezetünket kell, hogy építse a Krisztusban. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy fontos mindenki aktív részvétele. Pál mondja a 
Korinthusiaknak: 

“…Mikor egybegyőltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, 
magyarázata. Mindenek épülésre legyenek..”  1 Kor 14:26 
 
Más helyen Pál azt kéri tılünk, hogy “Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és 
dícséretekben és lelki énekekben”(Ef. 5:19), “…figyelmeztetve egymást  teljes 
bölcsességgel…” (Kol 3:16), és “…El nem hagyván a magunk gyülekezetét…, hanem 
intvén egymást …” (Zsidó 10:25).  Ezek az elsı századi összejövetelek erıteljesek és 
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meglehetısen kötetlenek voltak a szellemi dolgok kicserélésében. Az ajándékokat a 
Szellem vezetésében gyakorlolták, hogy mindenki építse a másikat a Krisztusban, és 
hogy minden egymás - és Isten szeretete érdekében történjen. 
 
Jóllehet az összejövetelek kötetlenek voltak, de nem kaotikusak vagy rombolóak.  
Figyelembe véve például a nyelvek ajándékának gyakorlását Pál megdorgálta a 
Korinthusiakat, hogy az ajándékaikat ne egyszerre gyakorolják, hanem egymást 
követıen. Ha nem volt jelen nyelvek magyarázója, jobb volt csendben maradni (1 Kor 
14:27). A cél mindig egymás építése volt, és hogy elfogadhatóak és ésszerőek 
legyenek. 

Két másik tényezı is nagyon lényeges volt a növekedés szempontjából: az Ige és a 
Szellem. Azok olyanok, mint a víz és a napfény, amire a palántának szüksége van az 
élethez. Az Ige szükséges, hogy tanítottak legyünk, de az többet jelent, mint csupán 
értelemmel megtanulni dolgokat. Szükséges, hogy az eggyé váljon a legbelsı 
lényünkkel. Jézus az Igét a kenyérhez hasonlította, ami életet ad (Máté 4:4). 
Szükségünk van rá, hogy táplálkozzunk ezzel a kenyérrel; fogadjuk be azt a szívünkbe 
és elménkbe; gondolkozzunk azon (Zsolt 1:1-3). Szükséges, hogy megmaradjunk az İ 
Igéjében (János 8:31) és kell, hogy az Ige fürdıje megtisztítson minket (Ef. 5:26). Ha 
megtartjuk az Igét, amit Jézus tanított, İ megígéri, hogy hozzánk jön az Atyával, és 
velünk él (János 14:23). 

Szükséges a Szent Szellem, hogy megértsük az Igét, hogy növekedjünk a Krisztusban.  
Az Atya szelleme felkészít bennünket és indíttatást ad a gondolatainknak és a 
szívünknek. Tudunk imádkozni a Szellemért (Ap.csel. 4:31; 8:15; Lk 11:13). A Szent 
Szellem tanítani fog minket (János 14:26; 1 János 2:27).  A Szent Szellem Krisztus 
szerinti gyümölcsöket fog teremni bennünk. (Gal 5:22-3); a legnagyobb gyümölcs 
alapvetıen az agape szeretet (1Kor 13:13). A Szent Szellem által való vezetés 
megerısíti, hogy beletartozunk Isten családjába (Róma 8:14). 
 
A Szent Szellem mőködése nem csupán az egyénekben munkálkodik. Isten kiönti a 
szellemét az İ családjára, mint egy csoportra. Pünkösdkor, a gyülekezet hittel teljes 
módon együtt imádkozott, amikor egy természetfeletti és meglepı kiáradás történt. 
(Ap.csel. 2:1-4).  Az Ap.csel. 4:31-ben, az ima után a tanítványok a Szellem más 
megnyilvánulását kapták. Hasonlóképpen imádkozhatnak ma a házi gyülekezetek, és 
kereshetik Isten szellemét, hogy inspirálja és vezesse a szolgálatukat İbenne. 
 
A házi gyülekezeteink olyan helyek lehetnek, ahol Isten szabadon tud beszélgetni 
veled és velünk egymással; ahol mindenki összeadja ajándékait. Isten Igéjét fel kell 
emelni és a Szent Szellem jelen lesz. Az agape szeretet alapvetıen bıséges. Ha 
mindezen alapelemek ott vannak, a házi gyülekezet növekedni és fejlıdik fog.  Jézus a 
szılıtı és mi a szılıvesszık, akik sok gyümölcsöt teremnek. 
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4. Fejezet 

 

Vezetıség 

 
Ez a kézikönyv azért íródott, hogy segítsenek azoknak, akiknek szükségük van 
közösségre, de nem tudnak helyben találni. Az 1. fejezettıl a 3. fejezetig 
megtárgyaltuk a házi gyülekezet elindulásának és mőködésének szempontjait. Ez a 
fejezet a vezetıséget vizsgálja meg. 
 
Minden keresztyén rendelkezik ajándékokkal és mindanyiuknak kellene, hogy 
szolgáljanak vele egymás felé; felépítve egymást Krisztus testében. Annak ellenére, 
hogy azt olvassuk, hogy “…Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; …. 
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Gal 3:28), a Biblia mégis beszél 
vezetıségrıl a gyülekezetben (ekklesia). Vének (presbyteros) és felvigyázók 
(episkopos) vannak említve számos helyen (1Tim. 3:1; 5:17; Titus 1:5; Jakab 5:14).  
Diakónusokról (diakonos) is van szó (1Tim 3:8-10; Phil 1:1).  Mik jellemzik ezt a 
vezetıséget?  Hogyan mőködik a gyakorlatban? 
 
A keresztyének számára a vezetıség végül is a Krisztussal való megbékélés, aki a 
gyülekezet feje (Ef. 5:23; Kol 1:18). İ kellene, hogy irányítsa a mi összejöveteleinket, 
és a keresztyéneknek egy ilyen vezetésért kifejezetten imádkozniuk kellene. Azonban 
még Jézus is rendelkezik egy fejjel maga felett, ez pedig Isten az Atya. (János 20:17; 
Jel. 3:12; Ján. 12:49).  Jóllehet Jézusnak adatott “minden hatalom mennyen és földön” 
(Máté 28:18), ı ezt a hatalmat Istennek az Atyának való engedelmességben 
gyakorolja. Hasonlóképpen, a házi gyülekezet vezetıségének a Jézusnak való 
engedelmességben kell mőködnie. Ez egy szolgáló-vezetıség: jellege nem több, mint 
megmosni a tanítványok lábát (János 13:3-5). Meg fogjuk látni, hogy a Biblia, hogyan 
használja ezeket a kifejezéseket – vének, felvigyázó és diakónus — és meglátjuk, hogy 
tudunk tanulni valamit ezekrıl a szerepekrıl. 
 
A vén (presbyter) szó pontosabban egy “idısebb férfi”-t jelent, aki elnököl az 
összejövetelen. Bibliai értelemben egy szellemileg érett emberrıl van szó, aki tud 
segíteni másokat, akik kevésbé érettek.  A zsidóknál hagyománya van a véneknek, ami 
a zsinagógával és a templommal kapcsolatos (Máté 15:2; 26:3; Ap.csel. 4:23). Az 
Apostolok cselekedeteiben látjuk, hogy a keresztyén gyülekezet kölcsönveszi ezt a 
kifejezést. Például, amikor a körülmetélés kérdése és a törvény volt a téma, Pál és 
Barnabás felmentek “…Jeruzsálembe az apostolokhoz és a vénekhez ennek a 
kérdésnek az ügyében.” (Ap.csel. 15:2). Pál azt mondja Timótheusnak “…rendelj 
véneket minden városban, amint megparancsoltam neked.” (Titus 1:5).  Péter, mint 
apostol, saját magát is egy vénnek tekintette. (1 Péter 5:1). Azoknak a véneknek, akik 
hatékonyan munkálkodtak, meg kellett adni a “kettıs tisztességet…különösen 
azoknak, akik a prédikálás és a tanítás szolgálatában fáradoznak” (1Tim 5:17). 
 
A felvigyázót (episkopos) a fordításban a “püspök” szó fejezi ki. Ez a fordítás egy 
próbálkozás arra, hogy a Szentírásból egy klerikális hierarchiát (egymás 
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alávetettségére épülő papi rendet) olvassunk ki.  Azonban a legmodernebb fordítások 
már helyesen felvigyázónak fordítják a sok félreértést okozó epsikopos szót.   
 
Ne felejtsük el, hogy a Szent Szellem tesz felvigyázóvá embereket (Ap.csel. 20:28), 
akiknek feddhetetleneknek kell lenniük. (1Tim. 3:2).  İk Isten sáfárai (Titus 1:7), és a 
gyülekezetben a lelkek felvigyázói (1 Péter 2:25).  Más szavakkal egy felvigyázónak 
lényegében ugyanaz a szerepe, mint egy vénnek – tehát a kifejezések felcserélhetık. 
Thayer’s Görög-Angol Lexikon úgy magyarázza, hogy az episkopos a görög 
hagyományból kölcsönzött szerep rendeltetésére utal, a presbyteros tiszte pedig a 
zsidó hagyományból van kölcsönözve. 
 
A diakónus (diakonos) egy olyan valaki, aki csupán végrehajtja mások parancsait – 
egy szolga, egy beosztott, egy alkalmazott (Thayer). A diakónusok olyan feladatokat 
hajtanak végre, mint a szegényekrıl és a gyülekezet jólétérıl való gondoskodás 
általában. Egy jó összehasonlítást találunk a diakónusok és a vének/felvigyázók 
közötti különbségre az Ap.cselekedete 6. fejezetében. Az apostolok egybehívták a 
gyülekezetet az özvegyekrıl való gondoskodás ügyében. Ahelyett, hogy a kérdésben 
saját maguk intézkedtek volna, a tizenkettı megkérte a gyülekezetet hét férfi 
kiválasztására: “…Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a 
foglalatosságra beállítsunk” (Ap.csel. 6:3).  Az apostolok ezzel ellentétben “…az 
imára és az Ige szolgálatára szentelték magukat. A bejelentés az egész gyülekezet elıtt 
jóváhagyásra talál." (Ap.csel. 6:4-5). Az látszik ésszerőnek ebbıl a példából a mi 
idınkre alkalmazva, hogy a vének/felvigyázók elsısorban a gyülekezet szellemi 
szükségeinek, a diakónusok pedig az anyagi szükségek betöltésért felelısek. 
 
Látszik azonban az is, hogy ezek között a szolgálatok között átfedés is lehet – nem 
pontosan körülhatárolt szolgálatokról van szó. Pál például pénzgyőjtést szervez a 
Jeruzsálemi szentek számára (1 Kor 16:1-3).  István, aki a hét diakónus egyike volt és 
feladata az özvegyekrıl való gondoskodás volt (Ap.csel. 6:3), ugyanaz a személy, aki 
vakmerıen prédikálja a zsidóknak a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. (Ap.csel. 6:9). 
Ráadásul a diakónus szerepe nincs korlátozva a férfiakra. Pál úgy mutatja be Fébét, 
mint a gyülekezetnek egy szolgálóját [diakonos] Kenkréaban” (Róma 16:1). (Ford. 
Megj: a diakónus, mint ‘hivatal’ egyértelmően férfi szerep – egy feleségő, férfi - , ami 
nem zárja ki, hogy nıi szolgálók is legyenek egy gyülekezetben) 

Miután megállapítottuk a vének/felvigyázók és diakónusok biblikus szolgálatát, a 
kérdés az, hogyan kapnak helyet ezek a szolgálatok a házi gyülekezeteinkben? 

Elıször is vegyük figyelembe, hogy a követelmény egyértelmően meghatározott.  A 
felvigyázóknak “…feddhetetleneknek, egy feleség férjének, mértékletesnek, bölcsnek, 
becsületesnek, vendégszeretınek kell lenni, képesnek kell lenni a tanításra, ne legyen 
alkohol rabja vagy veszekedı, hanem nyájas, békeszeretı, szabad a pénz szeretetétıl. 
Olyan valakinek kell lenni, aki jól vezeti a saját háztartását, engedelmességben tartja a 
gyermekeit minden tisztességgel” (1 Tim. 3:2-4).  A Titus 1:6-9 hozzáteszi, hogy 
képesnek kell lenniük tanítani és megvédeni az igaz tanításokat. A diakónusok férfi 
tisztségek, akik szükséges, hogy “…tisztességesek legyenek, nem kétszínőek, nem sok 
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borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók; kiknél megvan a hit titka, tiszta 
lelkiismerettel.” (1 Tim. 3:8-9). 

A másik dolog, amit megfigyelhetünk az a kinevezés folyamata. Pál és Barnabás 
véneket neveztek ki azokban a városokban, amiket alapítottak és késıbb meglátogattak 
(Ap.csel. 14:23).  Pál megkérte Timótheust, hogy nevezzen ki véneket “…minden 
városban, amint azt néked meghagytam” (Titus 1:5).  Itt egy páldát látunk arra, hogy 
érett vének neveznek ki új véneket. 

Az a görög szó, amit az Ap.csel 14.23 használ cheirotoneo, pontosan kézrátételt jelent. 
Nem valószínő, hogy ez szavazást jelentene, minthogy Pál és Barnabás voltak, akik a 
kezeiket ráhelyezték és nem a gyülekezet. A Titus 1:5-ben a kathistemi szó fordul elı, 
aminek jelentése: beállítani, kijelölni, bejelenteni vagy bemutatni, mint….  Értsük meg 
mindannyian; a megvizsgálás felelıssége Pált, Barnabást és Timótheust terhelte és 
esetükben az azt jelentette, hogy  “kiválasszák” azokat, akik megfeleltek a korábban 
felsorolt követelényeknek. A Szent Szellem kimunkálta ezeket a tulajdonságokat 
bizonyos emberekben - Pál, Barnabás és Timótheus pedig megjelölték (elıállították) 
azokat a helyi gyülekezet számára. 

A folyamat a házi gyülekezeteinkben hasonló lenne ma. Azok, akik készek és 
megfelelnek a bibliai követelményeknek, mint ilyenek kellene, hogy felfedezésre 
kerüljenek a gyülekezet számára. A már szolgálatban lévı vének tudják “megjelölni 
ıket” a gyülekezet számára. A vének/felvigyázók és diakónusok azok az emberek, 
akiktıl függ a gyülekezet szellemi és anyagi támogatása, segítése. Ezek a szolgáló 
vezetık egymás után kell, hogy felkészítve legyenek arra, hogy teljesen odaszánják 
magukat a testvéreiknek, Krisztus teste építésének szeretetben való szolgálatára, Jézus 
Krisztus a mi Urunk fısége alatt. 

5. Fejezet 

 

Tanítások 

 

 A házi gyülekezeteinkben gyakran eltérı háttérbıl származó emberek találkoznak 
és kétségtelenül elıfordulnak tanításbeli különbözıségek. Hogyan tudjuk megırizni az 
egységet Krisztusban, és elkerülni a romboló vitát? 
 
 Egyik stratégia a probléma figyelmen kívül hagyása. Mint egy nem normálisan 
mőködı családban senki sem beszél az “apáról és az italozásáról”. Azt színleljük, hogy 
minden rendben van, miközben tojáshéjon járunk. Kevés a természetes szeretet és a 
kreativitás. Az ilyen család [vagy házi gyülekezet] számára nem sok szükséges ahhoz, 
hogy szétszakadjon. Nyilvánvalóan nem ez a jó megoldás. 
 
 Másik lehetıség, megegyezés a megnevezésekben és kifejleszteni lényeges hit-
tételek meghatározását, amit az emberek irányelvként megkapnának, és azt követıen 
ellenırízhetik az attól való eltérést. A probléma ezzel az, hogy mely hitbeli tételek 
kerüljenek fel a listára? Rendelkezhetünk jó tanításokkal a hagyományainkból 
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adódóan, amit becsben tartunk, azonban lényegesek azok mind az üdvösség 
szempontjából, a Szentírás szerint? Ha nem, akkor mirıl beszélünk? 
 
 A problémát látva másik út, hogy megkérdezzük: a keresztyénség elsıdlegesen a 
‘helyes hitbeli tanítások’ listájának elfogadása lenne? Történelmi okok miatt a görög 
gondolkozás befolyásának az ereménye, hogy a Módszeres Teológia vezeti a mezınyt, 
azt a megrögzött gondolkozást, hogy “helyes tanokkal rendelkezzünk”. A zsidók 
számára az igazi Istentisztelet ennél több volt; kapcsolat és szövetség. Az egyetlen 
Istent imádták. Kapcoslatban voltak vele és szolgálták İt. Céljuk az volt, hogy örömet 
szerezzenek Neki azzal, hogy az İ parancsolatai szerint élik az életüket. A korai zsidó 
keresztyének tudták ezt, és Jézus, mint az Atya kijelentése volt az egyetlen, amit 
követtek és utánoztak. Ezért volt az amirıl a korai keresztyéneket úgy ismerték, mint 
“Az Út” (Ap.csel. 9:2).  Az az életnek egy “útja” volt, a Krisztusban való létezésnek az 
útja, és a rajta keresztül való kapcsolat a Teremtı Istennel. 
 
 Ezért az Istennel való kapcsolat a Krisztusban mindennél fontosabb volt a 
keresztyének számára. Tudunk mi létezni egy ilyenfajta gondolkozás nélkül? Nem, 
egyáltalán nem! A Szentírás bıvölködik igaz tanításokban, amiket elfogadhatunk. 
Ugyanakkor arra bátorít minket, hogy legyünk türelmesek a különbözı látásokkal 
kapcsolatban (Róma 14). Talán itt van a helye annak, hogy megkérdezzük: Mit mond a 
Szentírás, mi a lényeges a hit szempontjából? 
 

 “Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a 
Jézus Krisztus.” (1Kor 3:11) 
 

“…Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak 

nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.” 
(Ap.csel. 2:38) 

 
Filep … elmondta neki a jó hírt Jézusról…. és bemerítette. (Ap.csel. 8:34-39) 
 
“Mellete [Jézus] tanúskodnak a próféták mind, ıbelé helyezve a bizalmat, 
bőnbocsánatot szerezve az ı neve által.” (Ap.csel. 10:34-38) 
 
“…Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig 
mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te 
házadnépe!” (Ap.csel. 16:30, 31) 
 
“Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az 
Isten feltámasztotta ıt a halálból, megtartatol.” (Róma 10:9) 
 

 A Szentírás rámutat, hogy aki megtér (keresztyénné válik) az meghallja és hittel 
elfogadta a jó hírt, bőnbánatot érez, elfogadja Jézust, mint Urát és bemerítkezik. Azt 
követıen csatlakozhattak a korai keresztyén közösséghez. Természetesen, ahogyan az 
idı telt sok jó dolgot megtanultak Isten akaratáról és útjairól, azonban nem váltak 
jobban “megmentetté” mint amilyenek már voltak. A helyzet ugyanez lehet a mi házi 
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gyülekezeteinben is. Megtartva a lényeges tanításokat, amit a Szentírás lényegesnek 
ítél és szabadságot engedve nem fontos tanításokban, nagyon növekedni fogunk az 
egységben. 
 
 Mi a helyzet Isten Királyságával? Ez volt Jézus központi tanítása. Tanítványai a 
halála és mennybemenetele után folyamatosan ezt hirdették, ezért nekünk is azt 
kellene (Ap.csel. 8:12, 19:8, 28:31). De mi a királyság?  Dióhéjban a következı: Isten 
uralmának megígért helyreállítása a Messiás által. Az áldást hoz a keresztyénekre most 
(Róma 14:17; Kol. 1:12-13) és késıbb, amikor Jézus visszatér, felfoghatatlan 
áldásokat és gyógyulásokat az egész világ számára (Jel. 21:1-5).   
 
 Van sok más jó tanítás (hitbeli alapelv), amit nagyon nagyra értékelünk, mint 
hagyományt, azonban szükséges, hogy az egyensúly renben legyen. Ha ezek a 
tanítások valamelyike fıként jövıben beteljesülı próféciákon alapszik, bölcs dolog 
lenne ezeket a több próbának alávetni.  Izsák Newton, a nagy természet - és biblia 
tudós azt mondta, hogy  a prófécia nem az emberek számára van, hogy elıre 
megmondják a jövıt, hanem hogy az emberek visszatekintsenek (a beteljesedést 
követıen) és nyilvánvalóvá váljon számukra, hogy Isten ellenırzése alatt tartja a 
történelmet. Ez tényleg bölcs éleslátás! 
 
 Van idı, amikor a közösség nem tartható fenn? A Biblia beszél ilyen helyzetekrıl, 
de az általában állandó és bőnöket meg nem bánó erkölcstelenség esetére van 
fenntartva. (1 Kor. 5:1-3). János apostol figyelmeztet azokra, akik “…tagadnák, hogy 
Jézus Krisztus eljött testben” (1 János 4:2) – talán egy figyelmeztetés a 
gnoszticizmussal szemben – így szükségünk van rá, hogy óvatosak legyünk, mert 
hasonló megtévesztı irányazattal ma is találkozhatunk, mint például a New Age 
Mozgalom.  Pál beszél azokról, akik elestek, és azt tanítják, hogy az elragadtatás már 
megörtént. (2 Tim 2:17-19), mégis “az Igérıl való vitatkozásra” (v14) és “hamisságra” 
(v19) való utalás azt jelzi, hogy voltak ott más dolgok is a tanításbeli problémán kívül. 
A korinthusiaknak írva Pál elismeri, hogy a gyülekezetben néhányan nem hisznek a 
feltámadásban (1 Kor. 15:12), azonban nem ítélte el ıket – türelmesen vitatkozott 
velük. A Róma 14-ben is türelmet javasol Pál, ahol nem lényeges hitelvekben eltérés 
van. 
 
 A tanításokat tekintve a házi gyülekezeteinkben az alapelv a következı lehet: 
egység a bibliai szempntból lényeges kérdésekben, szabadság a nem lényeges 

kérdésekben és minden dolog szeretetben.  John Locke a The Reasonableness of 
Christianity írásában a következı kiváló összefoglalást adja erre: 
 

Az ember törékenységét tekintve fogékony rá, hogy romlottságba és szenvedésbe 
menjen bele, de Isten jó idıben elküldött egy megígért szabadítót, és akkor 
kinyilatkoztatta az egész emberiség számára, hogy bárki, aki hisz benne, hogy İ 
a megígért Megmentı és elfogadja İt (most a halálból feltámadva Úr és 
minden ember Bírája), hogy İ Király és Uralkodó, az megmenekült. Ez egy 
egyszerően felfogható üzlet, amit a láthatóan végtelenül irgalmas Isten 
tanácsolt e világ szegényeinek és az emberiség többségének. 
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6. Fejezet 
 

Minták és gyakorlatok 

 Az elızı fejezetekben megnéztük a házi gyülekezet szükségét, a csoport 
erejére, a házi keresztyénség “organikus” természetére, a vezetési kérdésre és 
tanításbeli dolgokra vonatkozóan. Ebben a fejezetben házi gyülekezet mintákat és 
gyakorlatokat fogunk megnézni. 

 A mai gyülekezeti szolgálatoktól eltérıen, az elsı században minden személy 
szolgálata fontos volt. Pál írja: 

„Mikor egybegyőltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, 
magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.” (1 Kor. 14:26). 

“…beszéljetek...egymáshoz zsoltárokban és himnuszokban… (Ef. 5:19-20; hasonlóan 
a Kol. 3:16, Zsidó 10:25). 

 Itt egy erıteljes összejövetel képe bontakozik ki, ahol a tagok aktívak és 
egymás épülésére gyakorolják a különbözı ajándékaikat (Róma 12:6-8). Nem káoszról 
van szó, mert látunk egy rendet és egy kölcsönös elfogadást (1 Kor. 14:27). A lényeg 
itt az, hogy a házi gyülekezet minden tagja kivárja a megfelelı idızítést, hogy a saját 
személyes ajándékai szerint közremőködjön. 

 Az imádkozás nagyon fontos és általános gyakorlat volt az elsı századi 
keresztyének számára (Ap.csel. 12:12). A kommunikáció nélkülözhatetlen volt az 
Istennel való kapcsolatukban. Jézus mennybemenetele után a tanítványok 
“…összekapcsolódtak állandóan imában…” (Ap.csel. 1:14; ….. 2:42). Dícsérték Istent 
és hálát adtak naki az áldásaiért (Ap.csel 4:23-24). Egyik alkalommal, amikor a 
tanítványok imában együtt voltak, a ház megrázkódott és a Szent Szellem betöltötte 
ıket (Ap.csel 4:31). Amikor fontos döntést hoztak vagy keresztyéneket küldtek ki 
szolgálatra, elıször Istent kérdezték meg imában (Ap.csel 1:24; 6:6; 13:3; 14:23). 

 Az ima fontossága miatt az apostolok és a vének eldöntötték, hogy magukat 
odaszentekik az imára, az Ige szolgálatával együtt (Ap.csel. 6:1-4). Egyik esetben 
Péter és János imádkozott, hogy néhány szamáriai Szent Szellemet kapjon és az imáik 
megválaszolásra kerültek (Ap.csel. 8:14-16). Az üldözés során a keresztyének 
komolyabban imádkoznak egymásért (Ap.csel. 12:5; Róma 15:31; 2 Thessz. 3:2).  
Gyakran bizonyságot tesznek róla, hogy Isten az imáikat néha csodával vagy jelekkel 
válaszolta meg (Fil. 1:19; Ap.csel. 16:25; Jakab 5:13-16). Sok elsı századi példát 
sorolhatnánk fel arra, hogy az ima egy központi és elterjedt gyakorat volt a házi 
gyülekezetekben. 

 Az imához kapcsolódott a dícséret és éneklés. Jézus az utolsó vacsoráját egy 
himnusszal fejezte be (Máté 26:30).  Pál és Silás dícséreteket énekeltek Istennek, 
amikor a börtönben voltak (Ap.csel.16:25). Pál azt mondta: “…Énekelek a 
szellememmel és énekelek értelemmel is” (1 Kor. 14:15). Azt mondja az efézusiaknak: 
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“…beszéljetek egymásnak zsortárokkal, himnuszokkal és szellemi énekekkel. 
Énekeljetek és zengedezzetek a szívetekben az Úrnak…” (Ef. 5:19; szintén lásd. Kol. 
3:16). A Jakab szintén írja: “Van-e öröme valakinek? Énekeljen dícséreteket” (Jakab. 
5:13b). 

 Kétség nem férhet hozzá, hogy Isten énekekkel való imádata egy lényeges 
eleme volt az elsı századi házi gyülekezetek életének – és így kellene, hogy legyen 
nekünk is ma. Ha egy testvérnek ének ajándéka van, mindenki épülésére gyakorlolnia 
kell a házi gyülekezetben. Istennek tetszik az erıfeszítésünk, ha dícsérjük İt ilyen 
módon — mégha a hangunk kissé bukdácsoló is! A szívünk az, amire Isten 
elsıdlegesen tekintettel van. 

 Isten Igéjének tanítása és tanulása szintén nagyon fontos volt. Lényeges volt a 
keresztyének számára, hogy fejlıdjenek Isten lényeges útjainak és szándékainak 
megértésében, amiben érettek voltak és képesek voltak másokat tanítani (2 Tim. 2:2). 
Egy alkalommal Pál éjfélig tanított egy házi gyülekezetben Troásban (Ap.csel. 20:7). 
A görög szó, amit itt használ dialegomai, ami megtárgyalást, megvitatást, bátorítást, 
igehirdetést vagy érvelést jelent. Nem csupán egy egyirányú beszédrıl volt szó, hanem 
sokkal inkább egy párbeszédrıl bevonva abba a gyülekezet tagjait. 

 A kolosszébeieknek azt írja Pál: “Miután felolvastátok ezt a levelet, olvassátok 
azt fel a gyülekezetben Laodíceában is” (Kol. 4:16; valamint 1 Thessz. 5:7). Valami 
képet kapunk a levélnek a gyülekezetben való felolvasásáról. Kétségtelen, hogy a 
gyülekezet megbeszélte azt, és megbizonyosodtak róla, hogy megértették annak 
fontosságát, amit Pál mondott. Hasonlóan ma is fel tudjuk olvasni és meg tudjuk 
beszélni a Bibliát azzal a látással, hogy felnövekedjünk a Krisztusban és jobban 
megismerjük Isten akaratát. Akik a tanítás ajándékával rendelkeznek, azoknak kellene 
vezetni ezeket az interaktív Biblia-tanulmányozásokat (Róma 12:7; 1 Kor. 12:28; Kol. 
3:16). 

 A Szent Szellem csodálatos megnyilvánulásai általánosak voltak az elsı századi 
házi gyülekezetekben, beleértve a prófétálás, a gyógyítás, a megkülönböztetés és a 
nyelveken szólás ajándékait. (1 Kor. 12:7-10). Pál azt mondja a thessalonikabelieknek, 
hogy ne akadályozzátok az ajándékok gyakrolását (1 Thessz. 5:19-22). A 
korinthusiaknak azt mondja: “kívánjátok a szellemi ajándékokat…” (1 Kor. 14:1).   

 Azonban vannak néhányan, akik vitatják, hogy mıködnének ezek az ajándékok 
ma. 1 Kor. 13 ír róla, hogy egyszer el fognak múlni ezek az ajándékok, de mikor? A 
szövegkörnyezet szerint, valószínüleg akkor, amikor Jézus visszatér és helyreállít 
minden dolgot (“…amikor eljön a tökéletes …de akkor színrıl színre” vs. 10-11). 
Fontos a türelem. Azt javasoljuk, ne ítéljük meg a testvéreinket az ajándékokkal 
kapcsolatos látásuk miatt. Ugyanakkor mégis szükségünk van a megítélésre (1 Kor. 
2:14). Hiteles szellemi ajándékok gyakorlása az összejöveteleken nem mond ellent a 
világos biblikus tanításnak és fel fogja építeni a testvéreket, mindig a keresztyén 
szeretet által motiválva.  
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 Az étel megosztása általános volt az elsı századi gyülekezetekben és népszerő 
ma is. Az étkezés egy csodálatos idı lehet a közösségre. Mindannyiunk legfontosabb 
étele azonban az a közös étkezés, amit Jézus szerzett: a kenyér megtörése és a bor, ami 
az İ megtört testét és kifolyt vérét szimbolizálja (Luk 22:14-20; 1 Kor. 11:17-34).  
Sok testvér évente él vele, mások gyakrabban. A Biblia nem határozza meg 
egyértelmően a gyakoriságot, azonban az egy fontos és tiszteletteljes alkalom. 
Szükséges, hogy a szertartásban nagy tiszteletet tanúsítsunk az Úr Jézus felé, 
megemlékezve róla, hogy mit tett értünk. 

 A házi gyülekezeti találkozók, jóllehet elsısorban hívık számára vannak, 
lehetıség van, hogy felhasználjuk ezt az alkalmat a nem hívık evangélizálására is. Pál 
javasolja, hogy ezeken az alkalmakon a keresztyének a próféciára fókuszáljanak — 
ami Isten szavának szólása abban a reményben, hogy a látogatót Krisztushoz vonzza 
(1 Kor. 14:22-25). A házi gyülekezetek ugyanezt tudják tenni ma. 

 Az elsı századi gyülekezet életének két lényeges jellemzıje a szeretet és az 
egymásról való gondoskodás (János 13:14-15, 35).  Egy hosszú lista az “egymást”-ról 
az Írásokban (Róma. 12:10; 1 Péter 4:9; Ef. 4:32; Zsidó 13:16; Gal, 5:13; etc.) Ha ezek 
gyakorlása hiányzik a közösségünkben, a házi gyülekezetünk egyéb tevékenysége 
semmit sem ér (1 Kor. 13).  Az egymásról való gondoskodás a források megosztását 
jelenti azokkal, akik szükségben vannak. Keresztyéneknek bıkezőeknek kell lenni, 
amikor az adakozásról van szó, és jó szívvel kell, hogy adjanak és nem kényszerbıl 
(Márk 12:41-44; 2 Kor. 9:6-8; Ap.csel. 4:32-35). Nem csak a helyi szükségekre kell 
adnunk, hanem más külsı csoportok szükségére is, akiknek szüksége van segítségre 
(Ap.csel. 11:27-30). 

 Látjuk azonkívül, hogy az elsı századi házi gyülekezetek a szellemi 
tevékenység központjai voltak: ének, ima, étkezés, ajándékok gyakorlása, 
gondoskodás, adakozás és evangélizálás – mind szeretetben végezve egy igaz Istent 
dícsérve. Ezt a mintát követve, Isten segítségével, a házi gyülekezeteink egy szellemi 
menedékhellyé válhatnak azok számára, akik követni akarják Jézust, és akiknek 
szükségük van jó keresztyén barátokra, akik valóban gondoskodnak róluk. 

                  
 

7. Fejezet 
 

Az elırevezetı út 

       Most te része vagy egy mőködı házi gyülekezetnek. Te és a bárátaid élvezitek a 
rendszeres összejöveteleiteket. Sikeresen keresztülmentél hét kritikus ponton — 
olyanok, mint viták a tanításokról vagy hogy kinek a házánál legyenek az 
összejövetelek vagy feszültség, amikor egy új család csatlakozott a radikális 
nézeteivel. Hála Istennek - az agape-főtötte egymás felé való szolgálatokért - a csoport 
életben maradt, és elért a béke és a szellemi jólét állapotára. De hogyan menjünk 
tovább? 
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     Konfrontációt tud okozni a sikeres házi gyülekezetnél egy szükséges jó dolog, a 
növekedés.  Egy jó házi gyülekezet eljut oda, hogy embereket vonzzon, tekintettel 
azonban arra, hogy az összejövetelek mindig ugyanabban a házban vannak, ezért 
fizikai korlát adódik. Amikor egy házi gyülekezet eléri a 15-20 fıt és állandóan 
növekszik, célszerő lenne, ha átgondolnák a szétválást; azaz, néhány tag elmenne, és 
egy másik háznál elindítanának egy másik házi gyülekezetet. Ez lehet bizonyos 
érteleben egy szomorú esemény. Esetleg kialakult barátságok szakadnának meg, ezért 
senki sem szeretne elmenni. Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a házi 
gyülekezetek a legjobban akkor növekszenek, amikor a csoport látszáma 15-20 alatt 
marad. Amikor a nagy házi gyülekezetek szétválnak, több ember kap lehetıséget, hogy 
Krisztushoz jöjjön és növekedjen a hitben. Ez azért van, mert a gyülekezetek nagyobb 
földrajzi jelenléttel fognak rendelkezni és bizonyos személyek lehetıséget kapnak, 
hogy elılépjenek és új szerepeket tanuljanak meg. Egy új házi gyülekezet 
elindításában való önkéntes mozdulás  tekinthetı egy missziós lehetıségnek. A 
szétválás eldöntése elıtt azonban szükséges egy imával teljes beszélgetés és 
megegyezés a tagok között. 

      A szétválást követıen jellemzı módon ki fognak alakulni a házi gyülekezetek 
közötti kapcsolatok és ez bátorító lesz. Az elsı században a házi gyülekezetek hálózata 
természetes volt. Például Pál megkérte a Kolossében lévıket, hogy olvassák fel a 
Laodiceából érkezı levelet és fordítva (Kol 4:16).  Péter elsı levelét “…azoknak írja, 
akik mint elszéledt jövevények laknak mindenütt Pontuszban, Galácziában, 
Kappadóciában, Azsiában és Bithyniában…” (1 Péter 1:1).  Tudatos dolog volt a 
gyülekezetek között, hogy egy hálózatban legyenek — hogy egymáshoz 
kapcsolódjanak, Jézus Krisztus egyetemes gyülekezete minden részéhez. A 
sokaságban erı volt. Pál például képes volt egy győjtést szervezni a pogány 
gyülekezetek között a Jeruzsálemben élı szentek számára, akik nehézségeken mentek 
keresztül (1 Kor. 16:1-4). 

      Az elsı században az apostolok tartották életben ezt a hálózatot — rendszeresen 
látogatva a gyülekezeteket és leveleket küldözgetve. Jóllehet nekünk ma nincsenek 
apostolaink olyan értelemben, mint a “tizenkettı”, néhány hálózat kifejlesztett egy 
“utazó szolgáló” elvet, ahol az érett testvérek gyakran meglátogatnak más házi 
gyülekezeteket, hogy segítsenek amiben tudnak; elképzeléseket cserélni vagy csak 
fenntatnai a kapcsolatot a hálózaton belül. Ez egy kipróbáltan jó módszer egymás 
segítésében, szellemileg erısítve a házi gyülekezeteket, biztosítva az együtt 
munkálkodást. 

     A korai házi gyülekezetek is összegyülekeztek nagyobb közösségekben. Jóllehet az 
apostolok látogatták rendszeresen a házakat, ık megtalálhatók voltak a templomban is 
hirdetve az Igét és tanítva, együtt a tanítványokkal (Ap.csel. 2:46).  Az Ap.csel. 5:12-
ben “…ık egy akarattal mind együtt voltak a Salamon tornácán.”  Salamon tornáca, 
egy fedett elıcsarnok, egy nagy fedett terület volt a templom keleti oldalán - tökéletes 
egy nagy összejövetel megtartására.  A házi gyülekezet hálózat ma hasonló módon tud 
bérelni vagy kölcsönözni egy nagy helyet a hálózatuk összejöveteleinek megtartására, 
talán havonta vagy kéthavonta. Ezeknek az összejöveteleknek a nagy mérete miatt egy 
formális struktúra rendszerint hatékonyabb. Példáúl, azok akik a tanítás ajándékával 
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rendelkeznek gyakorlati információkat tudnak átadni a nagyobb csoport számára vagy 
csoportos Biblia tanulmányozást vezetnek. Csoportos dicsıítés énekkel, csoportos ima, 
bizonyságok, megbeszélések és természetesen étkezés, gyakran része ezeknek a nagy 
összegyülekezéseknek ma. 

     Egy kérdés óhatatlanul felmerül mindenképpen. Ha a házi gyülekezetek 
rendszeresen összejönnek, mint egy nagy közösség, akkor miért nem vásárolnak vagy 
bérelnek egy ingatlant? 

     Néhány közösség állandó épületbe költözött és megszervezte a házi gyülekezeti élet 
közvetlenségének fenntartását. Ez azonban egy lényeges vállalkozás és komplex 
döntést igényel; az ingatlan megvásárlásának és fenntartásának folyamata, törvényes 
meggondolások és így tovább, valamint lényeges erıforrás igény – mind pénzben 
mind idıben. Ráadásul a komplexitása miatt, a több teher (rezsi) nagy adminisztrációt 
igényel.  A kötetlen házi gyülekezet hálózatok minimális költséggel és hatékony 
módon fenntarthatók, felszabadítva a keresztyéneket, hogy erıforrásaikból többet 
használjanak fel több ember megsegítésére. Másrészt állandó létesítménnyel 
rendelkezve a nagyobb közösség számára, bizonyára sok elınyt is jelent, amit azok 
bizonyíthatnak, akik ilyen gyülekezetek tagjai.  Házi gyülekezet hálózatoknak, egy 
ingatlan megszerzését illetıen, a döntést alaposan és sok imával kellene megfontolni 
és kikérni azok tanácsát, akik tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen. 

     A misszió és a terjeszkedés nagyon fontosak egy élénk házi gyülekezeti élet 
szempontjából.  Lényeges kérdés, hogy Isten Királysága mintát ad arra is, hogy 
nagyobb összejöveteleket is tartson (Máté. 5:15).  Máskülönben a házi gyülekezetek 
befelé fordulóvá válhatnak és kialakulhat egy “mi négyen és nem többen” 
hozzáállás. Ha megnézzük a korai keresztyéneket, ık idıt töltöttek egymással együtt 
étkezve, azonban segítették a közösséget is — nem csak az evangélium hirdetésével, 
ami nagyon fontos — hanem anyagi módon is (Máté 6:2; Lukács 14:13; Ap.csel. 
20:35).  Bizonyos értelemben egy gyülekezet fá célja a misszió — de ez nem oszthatja 
meg a közösséget. 

    Milyenfajta missziója lehet a házi gyülekezeteknek? Ez a közösségetek igényétıl 
függ, elismert a karitatív cselekedetek igénye, különösen az Úr által vezetve. Néhány 
házi gyülekezet menekülteket támogat vagy hátrányos helyzető gyerekeket, 
lakásaikban felkeresve a szegényeket vagy elkötelezve magukat a békességben való 
nevelésre. Mások azon fáradoznak, hogy ruhát és élelmet osszanak az utcán 
embereknek vagy szervezeteknek vagy vannak, akik szenvedélybetegek 
rehabilitációjával foglalkoznak. Legtöbben rendelkezni fognak valamiféle igehirdetési 
és tanítási segítséggel. Minden házi gyülekezetnek vagy hálózatnak sok imával kellene 
átgondolni a kimozdulásait és azután egy tervet követni hogyan segítsék az embereket 
a szükségeikben — engedve hogy a mi Urunk és Megmentınk királysága fényesen 
világítson ebben a sötét világban. 

      Ahogyan a házi gyülekezet hálózatunk növekszik és terjed a közösségünkben, azok 
egy szellemi kikötıt tudnak biztosítani a magányosok számára. Egy egyszerő 
keresztyénség mintáját követve a gyakorlatban, fennáll a lehetısége annak, hogy több 
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hitetlent vonzzon Krisztushoz. Istené, az Úr Jézus Atyjáé legyen minden tisztelet, 
imádat és dicsıség! 

     Ezzel a házi gyülekezetekrıl szóló, hét részbıl álló sorozatunk végére értünk.  A 
cél az volt, hogy ezzel segítsük azokat a testvéreinket, akiknek szükségük van 
közösségre, azonban nem tudnak találni azt a lakóhelyükön. Az a reményünk, hogy 
ezek az írások néhány gondolattal segítettek abban, hogy hogyan induljon el és 
mőködjön a ti saját házi gyülekezetetek és a házi gyülekezetek hálózata.  Isten áldja 
meg az erıfeszítéseiteket!                                                                             
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