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NEM 

 

Egy épület hasznos, ha hideg van vagy esik az esı, de az épület nem a gyülekezet.  

Egy gyülekezet egymással közösségben lévı emberek csoportja, kapcsolatok hálózata 
kell, hogy legyen. 

 

 

A teljes válasz arra, hogy Mi a Gyülekezet? - megtalálható Kingwatch Books új 
könyvében. 
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Egy részletesebb magyarázatot talál ezen a honlapon  

 
Click here to find our more 

 
 



 2 

Vének 

A vének közötti kapcsolatok meghatározóak. A vének a gyülekezet fontos részét 
képezik.   

 

Ez az ábra öt vént ábrázol. Egy gyülekezetben legalább négy vagy öt vénre van 
szükség. A vének közötti vonalak az egymás közötti erıs kapcsolatot mutatják be. A 
vének teljesen elkötelezettek egymás felé, ezért készek elfogadni egymástól a 
bátorítást és a helyreigazítást. 

Minden helyen, ahol a tanítványoknak csoportja volt, Pál és Barnabás véneket 
állítottak be (Ap.csel 14:22,23). Ez szükséges ahhoz, hogy a tanítványok csoportja 
gyülekezetté váljon, semmi több. Tehát az Újszövetségben egy gyülekezet a hívıknek 
olyan csoportja volt egy meghatározott helyen, akiket vének felügyeltek.  A véneknek 
két kulcsponti szerepük van: 

1. A vének felelısek azért, hogy minden felügyeletük alatt lévı keresztyén 
felnıjön az érettségre és kifejlıdjön a saját szolgálata.  Minden tag Jézust kell, 
hogy kövesse a világban való elhívásában.  

2. A vének felelısek továbbá a keresztyének gyülekezeten belüli egymás közötti 
kapcsolatainak építéséért.  

(A vének általi vezetésnek valósággá kell válnia, ami radikális változást követel a 
gyülekezet vezetés természetében.  

Kapcsolatok: 

Minden vén szoros kapcsolatban van azokkal az emberekkel, akiket tanítványoz ill. 
felügyel.  
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Itt látható az egyik vén, akinek erıs pásztorlási ajándéka van (P). Sokaknak, akiket 
tanítványoz, szintén pásztorlási ajándékuk van. Ez a vén erıs kapcsolattal rendelkezik 
egy tucatnyi keresztyén felé. A nagy kör az érettebb keresztyéneket jelzi. İk csak 
felügyeletet igényelnek. A kisebb körök azokat az új keresztyéneket jelölik, akiknek 
több tanítványozásra van szükségük. Az azonos vastagságú vonalak egyenlı erısségő 
kapcsolatokat jelölnek. Egy vén több idıt tölt el új keresztyénekkel, hogy létrehozzon 
velük egy ugyanolyan erısségő kapcsolatot, mint amilyen azokkal van, akiket már 
jobban ismer. 

 

A vén azon is munkálkodik, hogy kapcsolatokat létesítsen azok között a keresztyének 
között, akiket felügyel. Annak biztosítására fog koncentrálni, hogy minden keresztyén 
egy Pár része legyen. Minden hívınek szoros kapcsolatban kellene lennie egy vagy két 
másik olyan hívıvel, akik a következıt tudják biztosítani számukra: 

• Figyelmeztetést, amikor rossz útra térnek (Kol 3:16)  
• Szembeszállni a makacs bőnökkel (Jakab 5:16)  
• Támogatást adni, amikor démoni támadás alatt állnak (1 Thessz. 5:11)  
• Bátorítást a szolgálatban  (Zsidó 3:18)  
• Vigasztalást, amikor a dolgok rosszul mennek (1 Thessz. 4:18)  
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Így néz ki, amikor a kapcsolatokat mind egymás mellé tesszük. 

 

 

Itt látunk egy másik vént, aki az ajándékát tekintve egy profetikus beállítottságú (R). İ 
olyan keresztyéneket fog vonzani, akik szintén hajlamosak arra, hogy profetikusak 
legyenek. Neki nem erıssége az új keresztyének tanítványozása. Nem képes arra, hogy 
olyan sok emberrıl gondoskodjon, mint egy pásztori ajándékkal rendelkezı vén. 
Azonban minden felügyelete alá tartozó keresztyénnel erıs kapcsolatot létesít és 
közöttük is építi a kapcsolatot. 

 

A következı vénnek evangélista ajándéka van (V). Hajlamos rá, hogy sok új 
keresztyén legyen körülötte.  Kiképez néhány érett keresztyént, akik lelkes 
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evangélisták lesznek. Ez a vén erıs kapcsolatot épít velük és a keresztyének közöttük, 
akikért felelıs. 

Itt van további két vén erıs pásztori ajándékkal. 

 

İk mindannyian felügyeletet gyakorolnak egy tucat keresztyén fölött. Nekik erıs 
kapcsoltuk van a felügyeletük alá tartozó hívıkkel és erıs kapcsolatokat építenek 
közöttük is. 

Ha emlékszünk rá, hogy minden vén az egymás közötti erıs kapcsolatokkal írható le, 
akkor a hálózatoknak egy más dimenzióját kapjuk. 

 

A vének közötti kapcsolatok rendezik egybe mindezeket az elkülönült csoportokat. 
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A vének közötti kapcsolatok lesznek a legerısebb kapcsolatok. İk fognak egységbe 
rendezni minden embert. 
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A vének kapcsolatokat építenek néhány olyan ember között is, akik más vének 
felügyelete alá tartoznak. Amikor a gyülekezetben minden kapcsolat a helyére kerül, 
az ábra valahogy így néz ki. 

 

A gyülekezet emberekbıl áll, de nem akármilyen emberek csoportja. Olyan emberek 
csoportja, akiket erıs kapcsolatok kötnek össze egymással. Ahhoz, hogy ez jobban 
látható legyen, eltávolítottam az ábrából az embereket (ez csupán egy ábrázolási mód 
és nem azt jelenti, hogy ık ne lennének fontosak). A vonalakat aranyozott színnel 
jelöltem, hogy bemutassa mennyire értékesek a kapcsolatok. 
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Egy gyülekezet kapcsolatok hálózata. Az ábrán látható vonalak csak néhány a 
kapcsolatok közül, amik a gyülekezetet összetartják. Ezek az összetartó kötelek azok, 
amik egybe szerkesztik és szeretetben együtt tartják Krisztus testét és lehetıvé teszik, 
hogy felnövekedjen szeretetben Jézusban (Ef. 4:16)  Ezzel ellentétben, a modern 
gyülekezetekben lévı kapcsolatok inkább az egymásba főzött gyermekláncfő karikára 
hasonlít. 

A vének fı tevékenysége nem az épület fenntartása és a programok mőködtetése 
kellene, hogy legyen, hanem elsıdlegesen a kapcsolatok építése és ápolása.   

Az összejövetelek csak akkor lesznek valóban hasznosak, ha a kapcsolatok erısítését 
szolgálják. Az erıs kapcsolatokat lehetıséget adnak arra, hogy egyben tartsák a 
gyülekezetet még akkor is, ha az egész gyülekezet nem tud összegyülekezni. Ez 
különösen hasznos üldözések idején. 

Az olyan kapcsolatok, amik erısíthetik és támogathatják egymást, a gyülekezet szívét 
képezik. A tagok közötti kapcsolatok mélysége fogja meghatározni az egész 
gyülekezet erısségét. A kapcsolatok minısége sokkal fontosabb, mint a vezetıség 
minısége. 

A kapcsolatok fontossága 

Egy gyülekezet a tagjainak egymás közötti és Istennel való kapcsolataiból áll. A 
keresztyénség egy Istennel és más keresztyénekkel való közösség. Ezért egy 
gyülekezet olyan csoport kell, hogy legyen, amiben a tagok jobban megismerik 
egymást. Az újszövetségi keresztyének nagyon erıs kapcsolatokat építettek ki 
egymással. Egy gyülekezet olyan közösség volt, amiben az emberek bensısége módon 
osztották meg egymással az életüket. (Ap.csel. 2:44,46). Az egymás felé való erıs 
elkötelezettségük hozzájárult a szellemi erısségükhöz és erejükhöz.   

Egy gyülekezet olyan emberek hálózata, akiknek személyes kapcsolatuk van Jézussal, 
és szeretet kapcsolatok által vannak egybeszerkesztve egymással. Ennek 
megvalósítása érdekében radikális változásra van szükségünk a gyülekezetrıl alkotott 
gondolkozásunkban.  (Errıl beszél Ezékiel próféta is.) 

Programok 

A gyülekezet nem intézmény. A modern gyülekezetek bonyolult szervezetek, 
tevékenységek és programok komplexuma, amik néha megakadályozzák a világot 
abban is, hogy meglássák Jézust. A programok hasznosak, ha az emberek olyan 
készségének fejlesztését szolgálják, amire valóban szükségük van, azonban a 
gyülekezeti programok általában nem ezt szolgálják. 

A programok nem kapcsolják egybe a testet, mert az szeretetben építi fel magát (Ef. 
4:14-16). 
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Az emberek a legkülönbözıbb helyekrıl jönnek össze, hogy részt vegyenek egy 
programban.  Közülük csak néhánynak van egymással erıs kapcsolatuk. A legtöbben 
nem nagyon ismerik egymást. 

 

A program ideje alatt lehetıség van arra, hogy az emberek jobban megismerjék 
egymást.    
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Amikor azonban elmennek onnan, a saját útjukat járják. Azok az emberek, akik erıs 
kapcsolatokkal rendelkeztek egymással a programhoz való csatlakozásuk elıtt, azt 
fogják találni, hogy a kapcsolatuk megerısödött. Néhányan mások megmaradó 
kapcsolatokat létesítenek, azonban a legtöbben ismétlıdı módon csak elkülönülten 
sodródnak. 

Település 

Egy gyülekezet nagyon egyszerő dolog. Nagyon egyszerően a keresztyéneknek egy 
csoportja egy adott helyen, akik elkötelezték magukat egymás felé és rendszeresen 
találkoznak azért, hogy dicsıítsék az Urat, imádkozzanak és megéljék a közösséget 
egymással, a vének felügyelete alatt.  

Két meghatározott jellemzıje van tehát a gyülekezetnek: 

• Vének és 
• Kapcsolatok 

Ahogyan a kapcsolatok egy gyülekezet szívét képezik, úgy a település is nagyon 
fontos egy gyülekezet szempontjából. Minden gyülekezetnek egy meghatározott 
településhez kellene tartoznia és így annyi gyülekezet lehetne, amennyi település van. 
Minden település azonban csak egyetlen gyülekezettel rendelkezne. Településben 
gondolkodni nagyon radikális dolog, de a Biblia errıl beszél. Számos különbözı 
típusú gyülekezettel rendelkezni egyazon településen - nem egyeztethetı össze az 
Újszövetséggel. 
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