ELSŐ RÉSZ
KÖZÖSSÉG ÉS ÖSSZEJÖVETELEK

1. FEJEZET
Gondoljunk a gyülekezetre, mint élő szervezetre
Egy igazság által okozott kezdeti felbolydulás erőssége egyenesen arányos azzal, hogy mennyire
mélyen hitték el az emberek a hazugságot. Nem az kavarta fel az emberek kedélyét, hogy a föld
gömbölyű, hanem az, hogy nem lapos. Ha egy jól megszerkesztett hazugságcsomagot már
nemzedékek óta adagolnak be a tömegnek, akkor az igazság végül teljesen nevetségesnek fog tűnni,
a hirdetője pedig őrültnek.
- Dresden James
A Szent Szellem szolgálata mindig is arról szólt, hogy kijelentse Jézus Krisztust, ezáltal pedig
mindent Őhozzá igazítson. Erre az emberi zseni képtelen. Emberi módszerrel végzett
tanulmányozás, kutatás vagy okfejtés által semmit sem tudunk kinyerni az Újszövetségből, hiszen az
egész a Szent Szellem Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatása. Nekünk folyamatosan arra kell
törekednünk, hogy a Szellem által lássuk Őt, és akkor fogjuk megérteni, hogy Ő maga – és nem egy
papírra rajzolt szabásminta – a Minta, a Rend és a Forma. Minden célnak és útnak egyetlen
Személy a lényege. A korai egyházban minden a Szent Szellem szabad és spontán munkája volt, és Ő
mindezt a Mintára – Isten Fiának a mintájára – tekintettel tett.
- T. Austin Sparks

Az Újszövetség sok különböző képet használ a gyülekezet bemutatására. Figyelemreméltó, hogy az
összes ilyen kép élő dolgokat ábrázol: test, menyasszony, család, egy új ember, élő kövekből épülő
élő templom, szőlőskert, szántóföld, hadsereg, város, stb.
Mindegyik jelkép arra tanít, hogy a gyülekezet élő szervezet és nem intézmény. Ezzel az állítással
ma kevés keresztény nem ért egyet. Mit jelent mégis mindez a gyakorlatban? És vajon valóban
hiszünk ebben?
Az a gyülekezet, amiről az Újszövetségben olvasunk, „természetesen élő” jellegű volt. Ezalatt azt
értem, hogy szellemi életből született és táplálkozott, és nem emberi intézményekből épült fel, nem
emberi hierarchia irányította, nem élettelen szertartások formálták és nem vallásos programok
tartották egyben.
Egy példa segítségével úgy tudnám megvilágítani ezt, hogy ha laboratóriumban akarnék létrehozni
egy narancsot, az nem természetes narancs lenne. De ha narancsmagot ültetnék a földbe, és
narancsfa nőne belőle, az a fa már természetes lenne.
Hasonlóképpen, amikor mi, bűntől sebhelyes halandók, ugyanúgy próbálunk gyülekezetet
létrehozni, mint ahogy egy üzleti vállalkozást szoktak, akkor a gyülekezeti élet természetességének
az elvével dacolunk. A természetes gyülekezet természetes módon jön létre, miután néhány ember
valóságosan találkozott Jézus Krisztussal (ekkor fölösleges mindenféle külsődleges, egyházi
kellék), és a gyülekezet DNS-e szabadon, akadály nélkül tud működni.
Egy szóval, a természetes gyülekezeti élet nem olyan, mint egy forgatókönyv alapján működő
színház, hanem egy összegyülekező közösség, amelyet az isteni élet éltet. Ezzel szemben, a modern
intézményes gyülekezet ugyanazon alapelvek mentén működik, mint a vállalati élet Amerikában.

