
Kapcsolatok építése 
 

Írta: Ron McKenzie 
 
A vének a segítı kötelek, akik együtt tartják a testet 

 
A vének fontos feladata, hogy építsék a kapcsolatokat a gyülekezeti tagok között. 
Éppen úgy, ahogyan egy pásztor együtt tartja a nyájat, a véneknek azon kell 
munkálkodniuk, hogy felépítsék a hívık egész testét a közöttük lévı szoros 
kapcsolatok építése által. A gyülekezet a hívıknek egy olyan csoportja, akik szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz: 
 
„Minden egyes tag (rész) saját adottságának megfelelıen mőködve gondoskodik 

önmaga növekedésérıl, hogy épüljön szeretetben”. (Efézus 4:16).  
 

A szeretet nem természetes  
 
Jézus megparancsolta nekünk, hogy szeressük egymást, de a szeretet nem jön magától. 
Egy ’egymáshoz erısen kapcsolódó krisztusi közösség’ nem automatikusan jön létre, 
ugyanis az emberi természet hajlamos rá, hogy eltávolítson egymástól bennünket. A 
dicséretben való részvétel és igehirdetés hallgatása nem hozza létre az egymás közötti 
szeretet kapcsolatot. A keresztyéneket általában meg kell tanítani arra, hogyan 
szeressék egymást és ez a vének fontos feladata.  
 
Egy gyülekezetnek olyan helynek kell lennie, ahol a keresztyének meg tudják tanulni 
egymás szeretetét és bemutatni Jézus megbékéltetı erejét. Jézus személyes szolgálata 
idejének nagy részét azzal töltötte, hogy megtanítsa a tizenkettıt arra, hogy egymást 
szeressék. A tizenkét tanítvány különbözı háttérbıl jött, és sok személyes összeütközés 
volt közöttük, Jézus mégis arra tanította ıket, hogy együtt munkálkodjanak. A vének 
munkájának ez a szerepe világosan látható Pál leveleibıl. Nagy részük a kapcsolatok 
építése melletti elkötelezésrıl szól.  
 
Pál nemcsak a különbözı tanok tanítására helyezett súlyt, hanem azt is igyekezett 
megtanítani, hogy a hívık hogyan kapcsolódjanak egymáshoz. Gyakran egy egész 
fejezet azzal foglalkozik, hogy megerısítse saját kapcsolatát a gyülekezettel. Jelentıs 
energiát fektetett a kapcsolatok építésébe a gyülekezetben lévı emberek között is (Fil. 
4:2). A kapcsolatok építése elsıdleges feladat minden vén számára.  
 

A kapcsolatok a gyülekezet szívét jelentik  
 

- A véneknek erıs kapcsolatokkal kell rendelkezniük egymás felé.  
 

- Minden keresztyénnek erıs kapcsolattal kell rendelkeznie a gyülekezetben 
lévı vének egyikével. 

  
- Minden gyülekezeti tagnak erıs kapcsolatokkal kell rendelkeznie más 
keresztyénekkel.  
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Kapcsolati minta a gyülekezetben 

 
A gyülekezetekben alapvetı kapcsolat a vének közötti kapcsolat. Egy gyülekezetben 
legalább négy vagy öt vén kellene, hogy legyen. A vének közötti kapcsolat kell, hogy a 
legerısebb legyen a gyülekezetben. Teljesen el kell kötelezniük magukat egymás felé. 
A vének és a velük kapcsolatban lévı hívık kapcsolata erre az alapra épül.  
 
Minden vén erıs kapcsolattal rendelkezik legalább 10-12 hívıvel, akiket 
tanítványoznak és felügyelnek. Jézus 11 embert tanítványozott, így valószínőtlen, hogy 
egy vén ennél több embert képes tanítványozni. Ha a tanítványozott férfiaknak vannak 
feleségeik és gyerekeik, akkor ez a szám azonban sokkal több is lehet.  
 
Egy vén az ábrában (S) erıs kapcsolattal rendelkezik egy tucatnyi (max. 12) 
keresztyénnel. Ennek a vénnek (S: shepherd=pásztor) erıs pásztorlási ajándéka van, 
ezért azok, akiket tanítványoz többnyire szintén pásztorlási ajándékkal rendelkeznek.  
 

                      
 
 
A nagy körök az érett keresztyéneket ábrázolják, akik csak felügyeletet igényelnek. 
A kisebb körök az új keresztyéneket ábrázolják, akik több tanítványozást igényelnek. A 
kapcsolatokat ábrázoló vonalak azonos vastagságúak, ami a kapcsolatok azonos 
erısségét jelzi. A vén több idıt fog eltölteni az új keresztyénekkel annak érdekében, 
hogy ugyanolyan erısségő kapcsolatot jöjjön létre. A vének munkálkodnak azon is, 
hogy az elmaradozó keresztyénekkel kapcsolatot létesítsenek. 
 
Egy másik vénnek (P: prophet=próféta) prófétai ajándéka van. İ olyan keresztyéneket 
fog vonzani, akik szintén hajlanak a prófétálásra. A prófétikus vének nem képesek 
olyan sok emberrıl gondot viselni, mint akik pásztori ajándékkal rendelkeznek, de 
nekik is egy erıs kapcsolatot kellene létesíteniük minden keresztyénnel, akikrıl gondot 
viselnek.  
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Egy megint másik vén evangélista (E) ajándékkal rendelkezik. İ hajlik arra, hogy sok 
új keresztyén legyen körülötte. Kiképez néhány érett keresztyént, akik lelkesednek az 
evanglizálásért. Ez a vén is erıs kapcsolatot épít velük és azokkal a keresztyénekkel, 
akikért személy szerint felelıs.  
 
Itt három vént látunk, akik erıs pásztori ajándékkal rendelkeznek (S). Mindannyian 
felügyeletet gyakorolnak egy tucatnyi keresztyén felett. A vének közötti kapcsolatokat 
mutatja be ez az ábra, az öt vént követı csoporttal együtt. 
 
Ha emlékszünk arra, hogy minden vénnek erıs kapcsolata van egymással, akkor a 
vének közötti kapcsolatok hozzák össze az embereket egymással.  
 
 
 

 
 

 

Erıs párok   

 
A harmadik alapvetı kapcsolat: a "pár". A vének a keresztyének között is építik a 
kapcsolatokat. Jézus példáját követik: keresztyén „párok”-at hoznak létre két 
keresztyént egymáshoz kapcsolva.  
 
Mindannyian tudjuk, hogy Jézus elhívta a tizenkét tanítványát, de gyakran elfelejtjük 
azt a tényt, hogy „párokba” is rendezte ıket. A Máté 10:2-4-ben a tizenkettı tanítvány 
párokban van felsorolva. Az Ap.csel 1: 13-ban szintén párokban vannak felsorolva, de 
más párosításban. Jézus „párban” (kettesével) küldte a tanítványait minden esetben, 
bármi jelentısebb dolgot kellett elvégezni.  
 
Amikor Jézus kiküldte a tizenkettıt az evangélium hirdetésére, „párban” küldte ki ıket. 
(Márk 6:7). Két tanítvány ment, hogy megtalálja a szamarat Virágvasárnap. (Lukács 
19:29). Jézus Pétert és Jánost küldte, hogy készítsék elı a Húsvétot. (Lukács 22:8). Azt 
megelızıen, hogy Péter és János tanítvánnyá vált volna, ık a testvéreikkel, Andrással 
és Jakabbal dolgoztak párban.  
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Jézus határozott erıfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megtanítsa Pétert és Jánost 
párban dolgozni. Tudta, hogy Jakab és János nem tudnának hosszú idın keresztül 
párban dolgozni, mert Jakab mártírhalált fog halni. (Ap.csel 12:2). Péter és János 
együtt ment fel az átváltozás hegyére. (Máté 17:1). Jézus otthagyta ıket, hogy együtt 
imádkozzanak a Gecsemáné kertben. (Máté 26: 37). Párban folytatták együtt a munkát 
Jézus halála után. (János 20:2,3; Ap.csel 3:1,4:1,13). 
 
A Szentírás Isten több fontos emberérıl számol be, akik párban munkálkodtak 
 

- Mózes és Áron  
- Dávid és Náthán  
- Jeremiás és Baruch  
- A hetven tanítványt kettesével küldte ki Jézus (Lukács 10:1)  
- Pál és Barnabás (Ap.csel 9:27)  
- Pál és Silás (Ap.csel 15:40)  
- Két tanítvány volt az Emmausba vezetı úton (Lukács 24: 13)  

  - Timótheus és Erastus Macedóniában (Ap.csel 19:22) 
  
Minden keresztyénnek kellene, hogy egy másik keresztyén párja legyen. Amikor valaki 
keresztyénné válik és csatlakozik a gyülekezethez, egy másik személlyel párt kellene 
alkotnia. Érett keresztyéneknek párban kellene maradniuk más keresztyénnel. A pár 
egy alap-kapcsolat a gyülekezetben.  
 
“Sokkal jobban van dolga a kettınek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmuk 

van az ı munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az 

egyedül valónak, ha elesik, és nincsen, a ki ıt felemelje. Hogyha együtt fekszenek is 

ketten, megmelegszenek; az egyedül való pedig mi módon melegedhetik meg? Ha az 

egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem 

hamar szakad el.”        Prédikátor 4.9-12 
 
Néha a keresztyének több párnak is a tagjaivá válnak. Például Péter párban volt 
Andrással, az ı testvérével és párban volt Jánossal is, miközben János is párban volt 
Jakabbal. Néhány ember két vagy három párhoz is tartozhat. Ezek az egymást átfedı 
kapcsolatok kapcsolják össze a párokat egymással, és így ha a párok erısek az egész 
gyülekezet erıs lesz.  
 
Egy idı után a párok összetétele változhat. Például Tamás Mátéval indult (Máté 10:2), 
de végül Fileppel volt egy párban. (Ap.csel. 1:13). Ki ne ismerné ezt a történetet! A 
Szent Szellemnek hatalmában van beavatkozni, hogy megváltoztassa az együtt 
munkálkodó párok összetételét.  
 
Sok katona megtanulta a háborúban harc közben, hogy fontos egy hőséges társ. A „baj-
társak” tudnak egymásra figyelni, mert mindent együtt végeznek. Együtt túlélve egy 
intenzív harcot megerısödik a kapcsolat közöttük.  
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A párok szerepe 

 

-  Két keresztyénnek egységben imádkozva hatalma van megváltoztatni 
dolgokat a mennyben. (Máté 18:18,19). Elveszítjük az ima erejének egy részét, 
mert a legtöbb ima csoportban történik, és túl kevesen imádkoznak párban. 
  
-  A párok együtt fogják szolgálni az Urat. Két ember, akik egymást bátorítják 
sokkal többet fog elérni együtt, mint amit önállóan elérhetnek. Talán ha János is 
kilépett volna a csónakból Péterrel a vízre, Péter nem süllyedt volna el. 
 
- Egy olyan keresztyén pár, akik elkötelezettek az Úr felé, együtt fognak 
mozdulni. Ha Péter ott tudta volna Jánost maga mellett az udvarban a keresztre 
feszítés napján, nem tagadta volna meg Jézust. 
  
- Amikor keresztyéneket kiküldenek egy munkára, párban kell kiküldeni ıket. 
Amikor Jézus kiküldte a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot, 
kettesével küldte ki ıket. İ tudta, hogy együtt fognak munkálkodni, és bízni 
fognak egymásban, és együtt olyan dolgokat tesznek meg, amit egyébként nem. 
Amikor Péter és János együtt munkálkodott egy béna meggyógyult. 
 
- Egy keresztyén pár szellemi védelmet fog biztosítani egymásnak. Ha valaki 
szellemi nyomás alatt van a másik imádkozni fog érte. Két ember – egymást 
támogatva - valódi szellemi védelemmel rendelkezik. Amikor Saul király bőnbe 
esett, a barátja Sámuel egész éjszaka az Úrhoz kiáltott. (1 Sámuel 15:11). 
Mindegyikünknek szükségünk van ilyen barátra. 
  
- Egy keresztyén pár tanítványozása gyakran együtt történik. Építve a 
kapcsolatot Istennel megtanulják azt is, hogyan kapcsolódjanak egymáshoz.  
 
- A párok segítséget jelentenek a keresztyének számára a bőnben való elesés 
megelızésében. Ha valaki elkövet egy bőnt, a másik képes lesz helyreigazítani 
ıt. Amikor Dávid király elesett házasságtörésben, a barátja Náthán odament 
hozzá és figyelmeztette ıt. (Sámuel 11,12). Mindannyiunknak szüksége van 
valakire, aki elég jól ismer bennünket, hogy átlásson a magyarázkodásainkon.  
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Az egymás felé való elkötelezettség kulcs egy pár kialakításánál. A legjobb módszer, 
hogy két ember egy párrá váljon, ha együtt dolgoznak egy feladaton. A nehezebb 
feladatok erısebb kapcsolatokat fognak eredményezni. Az evangéliumot együtt 
hirdetni vagy más tevékenység, ahol együtt konfrontálódnak az ördöggel valóban meg 
fogja erısíteni a párt. Ezért küldte ki Jézus kettesével a tanítványait. Asszonyok 
esetében a párok létrehozása több lehetıséget jelent, mert beszélgetı partnerek is 
lesznek, és érzelmi támogatást is nyújtanak egymás számára.  
 
A kapcsolatok építése idıt igényel. Néha egy pár választhatja azt, hogy egy házban 
együtt élnek, és így együtt sokkal hatékonyabban tudnak dolgozni.  
 
A vének egyik kulcsponti szerepe, hogy gyülekezetük tagjait párba rendezzék a 
hatékony munkálkodás érdekében. Gyakran azok az emberek, akik a test megerısítése 
érdekében egymáshoz kell, hogy kapcsolódjanak, természetes módon vonzódnak 
egymáshoz. (A majdani pásztorok vagy próféták a már szolgálatban lévı hasonló 
ajándékú szolgálóhoz vonzódnak). A vének be fogják azonosítani azokat az embereket, 
akiknek a szolgálatuk kiegészíti egymást, és támogatást tudnak nyújtani egymásnak. 
Biztosítani fogják, hogy a test különbözı részei teljesen egymáshoz kapcsolódjanak 
úgy, ahogy Isten azt eltervezte.  
 
A párok speciális felhatalmazása 

 
Máté 18:20-at gyakran idézzük, de nem vagyunk igazán tisztában vele, hogy Jézus 
valójában mire is gondolt.  
 
„Ha ketten hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.  

 
Gondolhatjuk azt, hogy a "kettı vagy három" jelenti a határozatképességet, azt a 
minimális számot, amit Jézus igényel, hogy jelen legyen. Ez igaz, de Jézus ennél 
sokkal többet mondott. İ azt is mondta, hogy a "kettı vagy három" a legjobb 
kapcsolat. A Szent Szellem szeret együttmunkálkodni kettı vagy három olyan 
keresztyénnel, akik valóban elkötelezték magukat egymás felé. Isten teljes ereje velük 
lesz. Ezért, ha két vagy három ember összejön Jézus nevében, az a lehetı legjobb 
dolog.  
 
Tévesen ítéljük meg Jézus jelenlétét és erejét, ha a szívünkben úgy gondoljuk, hogy 
Jézus jelenléte egy valóban nagy összejövetelen a legnagyobb: jó a ’száz’, de az ’ezer’ 
még jobb. Ez azonban nem igaz! A Szent Szellem ereje nem osztja meg magát a 
keresztyének között, ezért nem többszörözıdik, ha több keresztyén van jelen. A 
valóság az, hogy az egység valószínőleg kisebb lesz egy nagy közösségben, ezért az İ 
ereje is kisebb lesz.  
 
Kapcsolódás a testhez  
 
Egy test nem úgy épül fel, hogy minden tag kapcsolódik minden taghoz, hanem inkább 
úgy, hogy minden rész (tag) tökéletesen kapcsolódik a testnek ahhoz a részéhez, 
amelyik közvetlenül mellette van. Ha a lábfej valami módon a szemhez, a kézhez, a 
fejhez és a háthoz kapcsolódott volna, a test nem tudna mőködni.  
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A lábfejnek a lábszárral kell, hogy tökéletes kapcsolata legyen, a funkciója teljesítse 
szempontjából. Amikor a lábfej a lábszárhoz kapcsolódik és párban mőködnek, a test 
szabadon járhat. A kapcsolódás a lábszárhoz sokkal fontosabb, mint a test más tagjaival 
való kapcsolat.  
 
Minden keresztyén kell, hogy speciális kapcsolattal rendelkezzen egy vagy két másik 
taggal, akik támogatni tudják ıt a szolgálatban. Ha valóban meg akarjuk ismerni Jézus 
jelenlétét, akkor legyünk együtt kettesével vagy hármasával és munkálkodjunk 
komolyan együtt, mint egy minıségében ’más-fajta csapat’.  
 
Minden hívınek kapcsolatban kellene lennie egy vagy két másik keresztyénnel, hogy  
 

-  Figyelmeztethessék egymást, ha valaki rossz útra tér (Kol 3:16).  
- Lehetıség legyen arra, hogy megvallják a bőneinket egymásnak (Jakab 5:16).  
- Közösen ellene tudjanak állni a démoni támadásnak (Jakab 4:7).  
- Bátorítani tudják egymást a szolgálatban (Zsidó 3: 13).  
- Vigasztalni tudják egymást, ha a dolgok rosszul mennek (2 Korinthus 1:4,5).  

 
 

Kapcsolatok hálózata  

 
A gyülekezet olyan emberek csoportja, akik egymással szoros kapcsolatban vannak. 
Ahhoz, hogy ezt sokkal világosabban lássuk, el fogom távolítani az embereket az 
ábrából (ennek bemutatásával nem azt mondom, hogy ık nem fontosak).  
 
 

 
 
 
Egy gyülekezet kapcsolatok hálózatából áll. Az ábra vonalai éppen azok a kapcsolatok, 
amik együtt tartják a gyülekezetet. Ezek a kapcsolatok olyan „segítı kötelek”, amik 
egyesítik, és együtt tartják Krisztus testét szeretetben és lehetıvé teszik a Krisztusban 
való növekedést (Efézus 4:16). A vének az által építik a gyülekezetet, hogy ezek a 
kapcsolatok erısek legyenek.  
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Az eredményesség meghatározása  

 
A gyülekezet számbeli növekedése nem az igazi jellemzıje az eredményességnek. A 
valóban eredményes gyülekezet az, ahol erıs kapcsolatok alakultak ki. Ez sokkal 
könnyebben fog megtörténni egy kis gyülekezetben. Egy nagy gyülekezetben, azok, 
akik a "belsı győrőben" vannak erıs kapcsolatokkal fognak rendelkezni, azonban sok 
ember a nélkül vesz részt a gyülekezet életében, hogy bárkit jobban megismerne. İk a 
külsı győrőn veszteségeket fognak elszenvedni. Egy olyan gyülekezetben, ahol 
szorosak a kapcsolatok, senki sem tud elrejtızni, a vének figyelni tudnak rájuk és 
hozzákapcsolni ıket a gyülekezethez.  
 

Hierarchikus (alárendelésre, alávetettségre épülı) minta  
 
A hierarchikus minta szerint a legtöbb kapcsolat a pásztoron keresztül mőködik. Ezért 
egy ilyen gyülekezet nagyon törékeny módon mőködhet. Ha a pásztor eltávozik, elesik 
bőnben vagy letartóztatják, a kapcsolatok meggyengülnek, mert az összetartó közép-
pont esik ki. Mindaddig, amíg a pásztort nem pótolják, a gyülekezet könnyen széteshet. 
Ez gyakran elıfordul a mai idıkben. Ilyenkor egy új pásztor számára gyakran nagy 
küzdelem újból egybegyőjteni az embereket, hogy a gyülekezet mőködni tudjon.  
 
A ’hálózati – kapcsolati - modellben’, ha egy vén kiesik, a többi vén gyorsan össze tud 
zárni (megszüntetni) a rést és a gyülekezet nyugalma megmarad. Csak azok fognak 
veszteséget elszenvedni, akik teljes egészében a kiesett vén elkötelezettjei voltak.  
 
A hierarchikus szervezeti formákat alkalmazták a hagyományos társadalmakban a rend 
és a kontroll biztosítására, ennek eredménye azonban a kreativitás és a kezdeményezı 
készség megölés volt. A modern világban, a kontrollnak ez a szintje már nem tartható 
fenn és a világ lerázza magáról a hierarchia kötelékeit. Hálózatokat hoznak létre – 
kapcsolatokra építenek - hierarchiák helyett. Egy erıs hálózat (kapcsolati rendszer) 
lehetıséget ad arra, hogy az emberek egy csoportja különféle képességekkel és 
talentumokkal nagy hatékonysággal mőködjön együtt.  
 
Az üzleti világ gyorsan váltott a hierarchikus modellrıl a hálózati modellre, mert a 
modern információs technológiák lecsökkentik a kommunikáció költségeit. A döntés-
hozatal decentralizált és az üzleti hálózatok kialakítása növelte az üzleti folyamatok 
hatékonyságát. Ezen tendencia ellenére, a gyülekezetben még mindig nagyon erıs a 
hierarchia és a kontroll. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a modern világban, a 
gyülekezet kell, hogy a hierarchikusról a hálózati formára váltson. 
 
Egy ázsiai történet  
 
Zhang Yesui egy állami lakás tízedik emeletén él egy nagy ázsiai városban. A 
gyülekezet, ami a lakása nappalijában jön össze kb. egy évvel ezelıtt indult el, amikor 
két férfi a családjával együtt több emelettel lejjebb lévı lakásokba költözött. İket 
küldték ki egy gyülekezetbıl a tranzit állomás másik oldalán lévı épületbıl. Az új 
gyülekezet akkor indult el, amikor Wang Ran, egy fiatal-, lábára nyomorék lány 
meggyógyult. Mindenki, aki az épületben élt, ismerte ıt. Mindenki láthatta az ı 
küzdelmét a csomagokkal és a mankóval, ahogyan igyekszik eljutni a lakásába. A két 
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férfi imádkozott érte és a lány azonnal meggyógyult. A lány annyira örült, hogy átadta 
a szívét Jézusnak.  
 
Elmúlt a sántikálása és az arca örömtıl ragyogott, amikor elmondta az evangéliumot 
Zhang feleségének. Zhang és a felesége hamarosan szintén keresztyének lettek. A két 
apostol Zhangék lakásában elindított egy új gyülekezetet Wangal és más lányokkal 
ugyanabból az épületbıl.  
 
A gyülekezet olyan gyorsan növekedett, hogy nagyon zsúfoltan voltak a lakásban.  
Néha 35 ember zsúfolódott össze a nappaliban, többen már a hálószobában foglaltak 
helyet. Minden hely foglalt volt a lakásban és néhány fiatalember már csak állni tudott, 
akik gyakran kimentek a levegıre. A Szent Szellem jelenléte erıteljes volt és minden 
alkalommal történt valami. Sok ember tapasztalt meg gyógyulást és néhányan erıteljes 
próféciákat kaptak.  
 
Szép napokon néha az épületük mellett lévı parkban jöttek össze. Wang Ran szólt a 
gyülekezet tagjainak és megmondta nekik, hogy hol találkozzanak. Az idıs emberek a 
park padjain ültek és a fiatalok a kövezeten. A park nagyon zsúfolt, és nagyon 
figyelniük kell, mert néhány új keresztyén csatlakozik hozzájuk.  
 
 
 
Jászberény, 2010-07-05 
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