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Az Egyház mai helyzete mindannyiunk által ismert. A legkülönbözıbb címeket 
viselik az egyházi elöljárók, amik egyben alá - és fölérendeltségi viszonyokat, 
hatalmi viszonyokat, alávetettséget fejeznek ki. Az Egyháznak az állammal történt 
egyesülése során – a hatalmi - és az államegyházak kialakulásának hatására - az 
elmúlt évszázadok alatt a világban szokásos szervezeti formák alakultak ki az 
egyházban is, ami megkönnyítette és ellenırizhetıvé tette az egyház irányítását. 
 
Manfred Haller a következıképpen ír az egyház helyzetérıl: 
 
„A keresztyének nagy többsége a nagyobb vagy kisebb egyházaknak, közösségeknek, 
csoportoknak, szektáknak valamelyikéhez tartozik, melyeknek száma meghaladja a 
több ezret. Ezeknek a föld legtöbb falujában és városában, ahol keresztyének laknak, 
van két vagy több helység, amelyekben keresztyének ún. gyülekezetekben 
találkoznak; és még ott is, ahol csak egy „gyülekezet” létezik, ott sincs szó egy helyi 
gyülekezetrıl, hanem csak valamelyik egyház vagy közösség egy helyi 
képviseletérıl. E helyi „gyülekezetek” mindegyike egy helység fölötti szövetség 
része, melynek a nevét viseli és, melyet reprezentál……Ezek a helyi csoportok az 
által a szervezet, vagy mozgalom által vannak irányítva, amelyhez tartoznak. Hogy 
jött létre ez a szétforgácsolódás? Az egyháztörténelem azt mutatja, hogy a legtöbb 
egyház és közösség mozgalmakra és egyéniségekre vezethetı vissza, melyeket Isten 
egy bizonyos idıpontban támasztott és melyekre szüksége volt. Ezek a férfiak és 
asszonyok gyakran azt a feladatot kapták, hogy a feledésbe ment igei igazságokat újra 
világosságba emeljenek, és tették ezt az egész életük átadásával. Isten odaállt a 
szolgálatuk mellé és sokakat hozott általuk új kapcsolatba Önmagával. A szolgálatuk 
által összegyőltek olyan emberek, akik hozzájuk csatlakoztak, mert valamilyen 
módon megfelelı segítséget kaptak tılük. Minden mai felekezet alapjául egy bizonyos 
meghatározott ismeret, tapasztalat, tanítás szolgál, amit az alapítójuk hirdetett és 
tanított, amit képviselni, megırizni, és szükség esetén megvédeni is elkötelezettnek 
érzik magukat. Ezeknek a felekezeteknek mindegyike megkísérli ezek mellett az 
„eredeti” sajátosságok mellett az evangéliumot többé vagy kevésbé biblikus módon 
hirdetni, és a gyülekezetet mőködtetni. 
 
Ha összehasonlítjuk a gyülekezetrıl szóló újszövetségi bizonyságot a felekezeti 
„gyülekezetek” sokféleségével, akkor határozottan állíthatjuk, hogy azok mindegyike 
megegyezik valamiben; azoknak egyike sem Krisztust reprezentálja egy adott 
helységben, hanem saját munkájukat, vagy a szervezetüket, a tapasztalatukat, 
ismereteiket, melyek a keletkezésükhöz vezettek.” 
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Watchman Nee a következıképpen ír az egyház helyzetérıl: 
 
„Ma nikolaiták vannak az egyházban és a keresztyénség judaizmusba süllyedt. Az Úr 
azokat szereti, akik visszautasítják a közbenjárók osztályát. Akiket vérével 
megmosott, azokat a szellemi ügyek közvetlen részesévé tette. A gyülekezet csak 
ezen az alapon állhat, másképpen judaizmussá lesz.” 
 
„...A római katolikus egyházban papi rendszer van, az anglikán egyházban klerikális 
rendszer és a független egyházakban pásztori rendszer. Mindegyikben megtaláljuk a 
közbenjáró rendet, amely szellemi ügyekben illetékes. Isten azonban olyan Egyházat 
akar alapítani, amelyben közvetlenül hirdetheti az evangéliumot, közbenjáró rend 
nélkül. Nem lehet igaz egy olyan egyház, amely szertefoszlik, ha a teljes evangélium 
érvényre jut benne.” 
 
„...A Biblia csak testvéreket ismer. Van pásztori adottságú ember, de nincs 
lelkipásztori rendszer. A lelkipásztori rendszer már emberi tradíción alapul.” 
 
„…A királyok és az államfık nem hallgatnak a nép szavára; de azt igénylik, hogy 
mások hallgassanak rájuk. A politikában királyok akarnak lenni; a vallás dolgaiban 
szintén királyok akarnak lenni. Ennek eredményeképpen jön létre az államegyház. A 
nép pedig nem kérdezi mi az igaz Egyház a Biblia szerint. Nem tudakozták a 
Bibliában, hogy Isten akarata szerint való-e az államegyház. A független egyházak 
szintén így álltak késıbb elı. Megalakulásuk egy bizonyos tan kifejtésének volt 
következménye. Megalakult egy egyház, mert valaki a felnıtt keresztségben látta 
meg az egyház lényegét; a presbiteri egyház azok között, akik a presbiteri rendszert 
vallották alapvetı tanításnak. Az új egyházak megalakulása nem abból következett, 
hogy meglátták a Gyülekezet lényegét; hanem egy - egy tanrendszernek megfelelıen 
alakult egy - egy egyház. ” 
 
Hasonlóan ír az egyház helyzetérıl William MacDonald is: 
 
„ ...becsületesen szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a hivatásos papság vagy 
fölszentelt és alkalmazott lelkész fogalmával az Újszövetségben nem találkozunk. 
Sehol sem olvasunk arról, hogy egyetlen ember nyert volna felhatalmazást a (helyi) 
gyülekezet vezetésére. 
 
Így tehát a lelkipásztorok vagy lelkészek felavatott, különleges osztályának gondolata 
nemcsak hogy nem indokolható az Újszövetséggel, hanem meggyızıdésünk szerint 
ellentmond annak. 
 
Elıször is megsérti az egyetemes papság alapelvét (1 Péter 2.5-9.). Az Ószövetségben 
létezett férfiaknak bizonyos osztálya, amely közvetített Isten és a nép között. A 
keresztyénségben azonban minden hívı ember pap, a papsággal kapcsolatos 
valamennyi elıjoggal és felelısséggel. Az egyszemélyes rendszer alapelve 
gyakorlatilag elnémítja az imádást és megakadályozza a hívık papi szolgálatát. 
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Másodszor megakadályozza a gyülekezetben a kegyelmi ajándékok szabad 
gyakorlását (1Kor 12, 14), amennyiben a szolgálatot önkényesen egyetlen hivatásos 
személyre vagy személyek csoportjára korlátozza. Továbbá a keresztség és úrvacsora 
kiszolgálását is korlátozza, holott az írástól idegen az ilyen megkülönböztetés.... 
 
Az egyszemélyes papság ezen kívül azzal a veszéllyel is jár, hogy az emberek egy 
ember és nem az Úr neve köré gyülekeznek össze. Ha egy ember képezi a vonzerıt a 
helyi gyülekezetben, akkor az a vonzerı azonnal megszőnik, mihelyt az illetı 
eltávozik. Ha viszont a szentek azért gyülekeznek egybe, mert köztük van az Úr, akkor 
is hőek maradnak - İérte. 
 
Ha elvben nem is, de a gyakorlatban a hivatásos papság nagyban hozzájárult annak 
az igazságnak az elhomályosodásához, hogy Krisztus a Gyülekezet Feje. (Ef.1.22.) 
Egyes esetekben ezt nyíltan tagadják is. Arra az állításra, hogy a mai hivatásos 
papság megfelel az újszövetségi gyülekezeti vezetıknek, az a válaszunk, hogy az 
Újszövetségben egy-egy gyülekezetnek mindig több vezetıje volt (püspökök, 
felvigyázók, vének), nem csupán egyetlen személy irányította egy vagy több 
gyülekezet életét.” 
 
Látjuk tehát nagy áttekintésben - hála Manfred Haller, Watchman Nee és William 
Mac Donald igei tisztánlátásának - az egyház mai helyzetét és vezetését. Ezt az 
Egyházat ma, mint látjuk nikolaiták - hamis apostolok- irányítják: 
 
„De amit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az 
alkalomkeresık elıl; hogy amivel dicsekszenek, olyanoknak találtassanak abban, 
mint mi is. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus 
apostolaivá változtatják át magukat. ”   (2 Kor. 11.12-13.) 
  
„Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tőrésedet, és hogy a gonoszokat nem 
szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott 
nem azok, és hazugoknak találtad ıket; …De az megvan benned, hogy a Nikolaiták 
cselekedeteit győlölöd, amelyeket én is győlölök.” (Jel. 2.2-6.) 
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