4. FEJEZET
A gyülekezés helyének átgondolása

Az, hogy a keresztény közösség megnevezése éppen „ekklésia” lett, arra enged következtetni, hogy
az újszövetségi hívők szemében a gyülekezet nem egy épület és nem is egy szervezet volt, hanem egy
nép. Olyan emberekből álló nép, akiket a Szent Szellem hozott össze, és akik Krisztusban kötődtek
egymáshoz.
- Stanley Grenz
Isten azt akarja, hogy a „felház” bensőséges légköre jellemezze gyermekei összegyülekezését, ne
pedig egy impozáns középület merev formaságai. Ezért olvashatjuk Isten Igéjében azt, hogy az Ő
gyermekei a magánházak családias légkörében jöttek össze.
- Watchman Nee

Tehát hová jársz gyülekezetbe? Ez a kérdés manapság már közhelynek számít – mégis nagyon
sokatmondó.
Tegyük fel, hogy a munkahelyeden éppen most vettek fel egy új munkatársat, akiről megtudod,
hogy keresztény. Amikor megkérdezed, melyik gyülekezetbe jár, így válaszol: „Egy olyan
gyülekezetbe járok, amelyik egy lakásban szokott összejönni.”
Légy őszinte: milyen gondolatok futnak át az agyadon? Talán ezt gondolod: „Hát, ez furcsa. Biztos
valami vallási különc ez az ember.” Vagy ezt: „Lehet, hogy valami szektába jár, vagy valami flúgos
alternatív csoportba.” Vagy: „Biztos nincs rendben nála valami, mert különben egy rendes
gyülekezetbe járna.” Vagy: „Ez biztos valami lázadó – kiszámíthatatlan, nem tudja alávetni magát a
tekintélynek. Máskülönben normális gyülekezetbe járna, tudod, olyanba, ami valami gyülekezeti
épületben találkozik.”
Sajnos sok keresztény így reagál, amikor szóba jön a „házi gyülekezet” gondolata. De a poén az,
hogy a munkatársad összejöveteli helye teljesen ugyanolyan, mint az Újszövetségben említett
összes keresztényé. Az a helyzet, hogy Jézus Krisztus gyülekezete az első három évszázadban a
tagjai otthonában járt össze.1

A korai keresztények bizonyságtétele
A korai keresztények nem máshol gyülekeztek össze, mint az otthonaikban. Bármi más csak kivétel
lett volna – és azt tekintették volna szokatlannak. Figyeljük meg a következő igehelyeket:
És megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel. (ApCsel
2:46)
Semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket
nyilvánosan és házanként. (ApCsel 20:20)
Köszöntsétek Priszkát és Akvilát … Köszöntsétek a gyülekezetet, amely a házuknál szokott
összejönni (Róma 16:3, 5, E)
Sok szeretettel köszönt benneteket Akvila és Priszka, meg a gyülekezet, amely az ő házuknál szokott
összejönni. (1Kor 16:19, E)
Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiczeában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ő

házánál van. (Kol 4:15)
És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való
gyülekezetnek (Filem 2)
A fenti igehelyek azt mutatják, hogy a korai keresztények a testvéreik vendégszerető otthonaiban
tartották összejöveteleiket. (Lásd még ApCsel 2:2; 9:11; 10:32; 12:12; 16:15, 34, 40; 17:5; 18:7;
21:8.) Érdekes módon, a korai gyülekezet semmi olyasmiről nem tudott, amit manapság
„gyülekezeti épületnek” neveznek. Sőt, bazilikává átalakított épületeket sem ismertek. Egyik
gyülekezetnek sem voltak a padlóhoz rögzített, kemény fából készült padsoraik, és a szószék sem
tartozott a nappali szoba bútorai közé! Igaz, hogy manapság léteznek ilyen furcsaságok, a korai
keresztények számára viszont mindezek idegenek voltak.
Az első század keresztényei hétköznapi, lakható házakban gyülekeztek. Nem ismertek olyat, hogy
„gyülekezeti ház”. Csak azt ismerték, hogy milyen a „gyülekezet a házban”.
Mit tett a gyülekezet, amikor már túl nagy lett ahhoz, hogy egyetlen lakásban jöhessen össze? Az
biztos, hogy nem építkeztek. Egyszerűen többfelé osztódtak, és a „házanként” elvet követve több
lakásban gyűltek össze (ApCsel 2:46; 20:20).
Az Újszövetség szakértői egyetértenek abban, hogy a korai gyülekezet alapvetően lakásokban
tartott összejövetelek hálózata volt. Ha tehát létezik egyáltalán normális gyülekezet, akkor az a
lakásokon összejövő gyülekezet. Vagy ahogy Howard Snyder fogalmazott egyszer: „Ha van
újszövetségi gyülekezeti forma, az a házi gyülekezet.”
A „gyülekezeti épületek” szószólói azzal próbáltak érvelni, hogy az őskeresztények is állítottak
volna vallási célú épületeket, ha nem üldözték volna őket. Ezek az emberek azt állítják, hogy azért
jöttek össze házaknál a korai keresztények, hogy üldözőik elől rejtőzzenek. Ez egy népszerű
elgondolás, de pusztán feltételezésekre alapul, és ezek a feltételezések nem egyeznek a történelmi
tényekkel.
Nézzük a tényeket: a korai gyülekezet békességben élt az emberekkel; kedvelték őket (ApCsel
2:46-47; 9:31). Nem titkolták összejöveteli helyeiket, könnyen megtalálták őket a hitetlenek is
(ApCsel 8:3; 1Kor 14:23). A valóság az, hogy a keresztények üldözése Kr. u. 250 előtt csupán
szórványos volt, és egy-egy földrajzi helyhez kötődött. Általában a helyi csőcselék ellenséges
megnyilvánulása volt: nem a Római Birodalom üldözte őket. (Ez csak jóval később történt.)
Hozzáteszem: ha abból a szempontból olvassuk az Újszövetséget, hogy megértsük belőle, milyen
viszonyban voltak egymással az első századi keresztények, gyorsan rájövünk, miért otthonokban
jöttek össze.

(1) Az otthon arról tesz bizonyságot, hogy Isten háza emberekből áll
A „gyülekezet” szóról manapság gyakran egy épület jut az eszünkbe. (Ezt az épületet általában
„templomnak” vagy „Isten házának” nevezik.) A Biblia szerint viszont Isten népének a közössége
viseli a gyülekezet nevet. A hívők közössége jelenti „Isten házát”, nem a tégla meg a malter.
A korai gyülekezet egyik legmegdöbbentőbb vonása az volt, hogy hiányoztak a speciális vallási
célú épületek. A júdaizmusban a templom a megszentelt találkozó hely. A kereszténységben viszont
a hívő közösség a templom (1Kor 3:16; 2Kor 6:16; Ef 2:21-22). A júdaizmus és a pogány vallások
is azt tanítják, hogy lennie kell egy megszentelt helynek, ahol az istentisztelet folyik. Emiatt
emeltek a zsidók a régi időkben különleges épületeket (zsinagógákat), illetve a pogányok is
(szentélyeket) szellemi tevékenységek céljára. Nem úgy a keresztények. A korai hívők megértették,
hogy Isten embereket szentel meg, nem tárgyakat. Így a korai keresztény összejövetelek térbeli
elhelyezkedése teljesen szemben állt az első század vallási szokásaival.

