
A hálózatok ereje 

 

Írta: Ron McKenzie 
 
 
A hagyományos társadalmakban és azok szervezeteiben nagyon erıs hangsúly van a 
kontrollon. Hagyományos hatalmi szervezetek hierarchikus formákon keresztül 
irányítanak. Egy szervezet hierarchikus formája, a rend és az ellenırzés (kontroll) 
biztosítására volt használatos, de a kreativitás és a spontaneitás megöléséhez vezetett.  
 
A modern világban, a kontrollnak ilyen mértéke már nem fogadható el és a világ 
keresi a hierarchia kötelékébıl való kibontakozást. A hierarchiákat hálózatokkal 
(network) helyettesítik. Egy erıs hálózat lehetıvé teszi, hogy különféle képességekkel 
és ajándékokkal rendelkezı embercsoportok nagy hatékonysággal és produktivitással 
mőködjenek együtt. Az üzleti világ gyorsan áttért a hierarchikus formáról a hálózatra. 
A General Motors valaha az autógyártás minden területét birtokolta és kontrollálta. 
Egy erısen hierarchikus szervezet volt, a csúcsról kontrollálva mindent. Ellentétben a 
Nike-nak nem volt birtokában egyetlen gyár vagy áruház sem. A teljes folyamat 
minden területe - a tervezéstıl a marketingig és a gyártásig - beszállítók hálózatán 
keresztül történik. A döntéshozás decentralizált. Az üzleti hálózat fejlesztése növelte 
sok üzleti folyamat hatékonyságát. A Világbank közgazdásza, Charles Goldfinger (egy 
közgazdász számára sokat mondó név), bebizonyította az üzleti hálózatok pozitív 
hatással vannak az informácó-kezelés hatékonyságára. 
 
A World Trade Center lerombolásáért felelıs Al Qaida szervezet, jóllehet nem értünk 
egyet a céljaival, nagyon hatékony hálózat. A hálózatok decentralizáltak, úgy hogy 
azok nem egy-két kulcsembertıl függnek. Ha néhány vezetı kiesik a sorból, a hálózat 
összezár és átveszik azok tevékenységét. Ez nagyon fontos egy hálózat mőködése 
szempontjából egy ellenséges környezetben. Az ironikus az, hogy Osama bin Laden 
úgy látszik jobban megértette a hálózatok erejét, mint az egyház. A világban 
megfigyelhetı trenddel ellentétben a gyülekezeteknél még mindig nagyon erıs a 
hierarchia és a kontrol.  

Annak ellenére, hogy a világban már leépülıben van a hierarchikus irányítás, a 
keresztyén vezetık elıszeretettel kontrollálják az információkat és gyakorolnak 
hierarchikus irányítást. 

A modern világban hatékonynak kell lenni, és a gyülekezet is kell, hogy váltson a 
hierarchikus formáról a hálózati formára. 

A hierarchikus forma fı alkalmazója az ördög. Istennel ellentétben, aki mindenható, az 
ördög egy idıben csak egy helyen tud lenni. Ezért neki szüksége van szellemi 
hierarchiák alkalmazására a kontroll fenntartása érdekében. (Efézus 6:12).  A 
gyülekezetnek nem kell az ördög módszerét alkalmazni. Nekem kétségeim vannak az 
új apostoli reformáció irányításával kapcsolatban, mert erıs hangsúly van az 
apostolok-próféták és a pásztorok közötti kapcsolatokon a hálózatok kialakítása 
szempontjából. Megfigyelhetı másrészt néhány csúcs- apostoltól való függıség is, ami 



erıs hierarchiához vezethet. Nagy a veszélye annak, hogy a következı apostoli 
nemzedék hasonlóan intézményessé válik, mint a püspökök, csak más neveket 
viselnek. Néhány fontos embertıl való függıség nagyon sebezhetıvé tudja tenni a 
gyülekezetet egy ellenséges környezetben. 
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Az újszövetségi minta - a gyülekezet irányítási formájára vonatkozóan - mindig is a 
hálózati forma volt! Lásd az Ap.cselben az apostolok és más szolgálók 
együttmunkálkodását. Csak a késıbbi századokban intézményesedett el az egyház és 
így általánosan teret nyert a – világtól átvett – a hierarchikus forma. 


