
Az újszövetségi minta – Zac Poonen 

The New Testament Pattern by Zac Poonen 

https://www.cfcindia.com/article/the-new-testament-pattern 
 
Amikor elkezdtük a munkánkat Indiában, eldöntöttük, hogy a szolgálatunkat tekintve 
minden szempontból az újszövetségi mintát fogjuk követni – és nem azt, amit magunk 

körül láttunk a gyülekezetekben. 

 
Az első században az Úr apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat 
használt az egyháza építésére (Ef. 4:11). Azért imádkoztunk, hogy rendelkezzünk ezzel 
az öt szolgálattal a gyülekezet építésére Indiában a mai korban is.  
 
Apostolok: az apostolok voltak azok, akik gyülekezeteket plántáltak és beállították a 
véneket azokban a gyülekezetekben (Ap.csel 14:23). Ők voltak a szellemi atyái a 
véneknek és irányították azokat a gyülekezeteket, amiket plántáltak. Nem hoztak létre 
felekezeteket a plántált gyülekezeteikből, hanem megengedték, hogy minden gyülekezet 
autonóm (önkormányzó) legyen. A körülöttünk lévő gyülekezetekben egyáltalán nem 
láttunk ilyen apostoli szolgálatot. Amit körülöttünk többnyire láttunk, az egy emberek 
által kitalált gyülekezetirányítási rendszer: 
 
1. A piramis rendszer. Ez egy központilag kontrollált rendszer, aminek a feje a Pápa, 

vagy egy szuperintendáns, vagy egy elnök, aki alatt püspökök vannak, és azok alatt 
a pásztorok, akik működtetik a gyülekezeteket. Ezeket a pozíciókat választások útján 
töltik be! Ez a hierarchikus minta teljesen megegyezik a világban megszokott 
mintával.  

 
2. A kongregacionalista (független) rendszer. Ebben a rendszerben minden egyes 

gyülekezet teljesen független, senkinek sem felelős. Egy választott testület hív meg 
egy bibliaiskolai végzettséggel rendelkező embert, hogy a gyülekezet fizetett 
pásztora legyen. Néhány év múlva aztán ez a pásztor, ha talál egy nagyobb 
gyülekezetet, ahol jobb fizetést kap, elmegy oda. Ekkor a testület hirdetést ad fel, 
hogy találjon egy másik pásztort a gyülekezetük számára. 

 
Ebben a két rendszerben nincsenek szellemi atyák – csak választott és fizetett vezetők. 
Mi elutasítottuk mindkét emberalkotta rendszert és úgy döntöttünk, hogy az apostoli 
mintát követjük, ami le van írva az Újszövetségben. 
 
Próféták: a próféták (1 Kor. 12:28) voltak azok, akiknek a szolgálata leleplezte egy 
gyülekezetben a titkos bűnöket és elhajlásokat, és meghatározták a gyógymódot is (1 
Kor. 14:25). Az ő szolgálatuk a kihívás elé állítás, a bátorítás és a gyülekezet építése  (1 
Kor. 14:3). Ilyen prófétai szolgálatot azonban ritkán lehet látni napjainkban. Akiket 
láttunk, azok hamis próféták voltak, akik megtévesztették a hívőket azt színlelve, hogy 
előre megmondják a jövőjüket, ahogyan a jövendőmondók is teszik. Az Úr megvédett 
minket az ilyen csalóktól és hiteles prófétákat emelt fel közülünk. 
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Evangélisták: Az evangélisták azok voltak, akik Krisztushoz hozták az embereket, és 
bevitték őket a helyi gyülekezetbe. Manapság azonban azt látjuk, hogy az 
„evangelizációs kampányokat” hangsúlyozzák, ahol a Krisztushoz jött embereket nem 
gyűjtik össze és építik be egy helyi újszövetségi gyülekezetbe. Az apostolok 
cselekedetei könyvében leírtak szerint a legtöbb ember személyes evangelizálás 
eredményeként tért meg. Isten adott nekünk néhány nagyszerű evangélistát, akik 
nemcsak Krisztushoz hozzák az embereket, hanem beviszik őket a helyi gyülekezetekbe 
is. Bátorítottuk a testvéreket az imára, hogy a Szent Szellem vezesse őket olyan 
emberekhez, akik keresik az istenfélő életet. Az Úr meghallgatta az imáikat és sok 
tanítványt adott a gyülekezeteinknek. Négy családdal jöttünk először össze a házunkban, 
1975 augusztusában, az utána következő években azonban Isten több ezer embert adott 
nekünk a világ minden részén, és ebből a legtöbb személyes evangelizálás eredménye. 
 
Pásztorok: A pásztorok az Ef. 4:11 szerint egy ajándék a gyülekezet számára, és nem 
egy vezetői cím, vagy pozíció a gyülekezetben, mint ahogyan az ma a gyülekezetekben 
szokásos. Az újszövetségi gyülekezetek vezetőit véneknek hívták – nem pásztoroknak – 
és egynél mindig több vén volt minden gyülekezetben. Ezért eldöntöttük, hogy minden 
általunk plántált gyülekezetben legalább két vénnek kell lenni. Időnként várnunk kellett 
egy ideig, hogy találjunk olyan embereket, akik alkalmasak arra, hogy beállítsuk őket 
véneknek. Az Úr fokozatosan adott nekünk olyan istenfélő embereket, hogy vének 
vezethessenek minden gyülekezetet. Sok pásztorra volt szükségünk minden 
gyülekezetben (a véneken kívül), hogy segítsenek a nyáj pásztorlásában. Jézus példája 
megmutatta nekünk, hogy egyetlen ember hatékonyan csak 12 embert tud pásztorolni. 
Ezért egy 120 fős gyülekezetben legalább 10 pásztorra van szükség. Isten sok olyan 
embert adott nekünk, akiknek pásztori szívük volt, akik gondot viseltek a nyájról és a 
bárányokról. Nem tudtuk azonban megvalósítani, hogy minden 12 emberre 1 pásztor 
jusson. 
 
Tanítók: A tanítóknak az Újszövetségben az volt a feladatuk, megtanítsák a hívőket, 
hogy „megcselekedjenek mindent, amit Jézus parancsolt” (Máté 28:20). Ők nem 
magyarázták a Szentírást teológiai főiskola szinten, hanem gyakorlatiasan tanítottak és 
megtanították az embereknek, hogy engedelmeskedjenek az Urunk parancsolatainak. 
Olyan parancsolatoknak, hogy „ne haragudjanak, ne vágyakozzanak a nők után, 

szeressék az ellenségeiket, ne az emberek elismerését keressék, ne szeressék a pénzt,” 

stb. (Máté 5:22, 28, 44; 6:1-18,24). Sosem hallottunk egyetlen tanítást sem ezekről az 
igazságokról a körülöttünk lévő legtöbb gyülekezetben. Isten azonban adott nekünk 
olyan tanítókat, akik megtanították a hívőket, hogy engedelmeskedjenek az Úr ilyen 
parancsolatainak. 
 
A szolgálók anyagi támogatása: Az Újszövetségben az Urat szolgáló embereket kétféle 
módon támogatták anyagilag: néhányukat a hívők támogattak adományaikkal, míg 
mások, mint Pál is, saját magukat támogatták. Indiában azonban majdnem minden 
keresztyén szolgáló a gyülekezet fizetett szolgálója volt, vagy a hívők támogatták az 
adományaikkal. Ezért úgy láttuk, hogy nagy szükség van olyan szolgálókra Indiában, 
akik saját magukat támogatják, és ezáltal bemutatják egy másik módját a támogatásnak, 
amit az Újszövetségben láttunk – és így helyreáll az egyensúly. Ezért eldöntöttem, hogy 
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saját magamat támogatom, és ingyen szolgálok a gyülekezetek felé Indiában. Azt is 
eldöntöttem, hogy nem tartok igényt jogdíjra a könyveim és a magnókazettáim után, 
amiket a gyülekezetünk ad el. Bátorítottam a presbiter társaimat is, hogy ők is kövessék 
a példámat. Hihetetlen csoda, de azt látjuk, hogy most több mint 70 vén szolgál ingyen 
az Úrnak a gyülekezeteinkben sokak felé, sok év óta. Néhányan India legszegényebb 
falvaiban szolgálnak. 
 
Beszámolók: Az Újszövetség sok levelet tartalmaz, amiket apostolok írtak, de ők sosem 
számoltak be a munkájukról azokban a levelekben. Nem kértek pénzt sem, hogy 
támogassák őket vagy a szolgálatukat. Majdnem minden keresztyén szervezet azonban 
(akiket ismertünk) rendszeresen küldött beszámolókat a munkájukról – és szemérmetlen 
módon pénzt kértek az emberektől. Mi eldöntöttük, hogy az apostolok példáját követjük 
– és sosem küldünk semmiféle beszámolót vagy fényképeket a munkánkról, vagy 
teszünk célzásokat az anyagi szükségünkkel kapcsolatban senkinek, csak egyedül a 
mennyei Atyánknak. Ezt az elvet követtük attól fogva, hogy elkezdtük a munkát 1975-
ben – és Isten bőségesen betöltötte minden szükségünket. Pál csak a szolgatársaival 
osztotta meg a beszámolóját – és mi is hasonlóan cselekedtünk. 
 
Közösség: A tanítványainak a közössége és az egysége volt Jézus fő imaterhe a János17-
ben. Ez volt az apostolok célja is. A legtöbb gyülekezet körülöttünk azonban a 
programokat hangsúlyozta – összejövetelek és még több összejövetel – és nem a 
közösség és az egység. Túl nagy jelentőséget tulajdonítanak az összejöveteleknek. Mi 
azonban úgy éreztük, hogy a közösség sokkal fontosabb. Ezért mi piknikeket 
szerveztünk és más tevékenységeket, amiken keresztül jobban megismerhettük egymást. 
Ezeken a piknikeken játszottunk a fiataljainkkal és a gyerekekkel és így elmélyítettük a 
közösséget egymással. Így mélyebb közösséget építettünk közöttünk, ami értékes és 
páratlan volt.  
 
Sok más területen is másként tettünk dolgokat, mint a körülöttünk lévő gyülekezetek. 
Ezek úttörő cselekedetek voltak, új dolgokat tenni és visszatérni az újszövetségi 
gyakorlathoz. A Sátán erőteljesen ellenünk állt és sok keresztyén kritizált minket, de 
Isten velünk volt – és ez volt a lényeg, ami számított. 

 

- § - 
  

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a 
CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com  

  

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com) 

 


