
„Akinek a háza mi vagyunk” – T. Austin-Sparks 

 “Krisztus azonban mint Fiú áll a maga háza felett, akinek a háza mi vagyunk, ha a bizalmat 

és a reménység dicsekvését mindvégig erősen megtartjuk." (Zsid 3,6) 

„Akinek a háza mi vagyunk…” – ez az igerész lehetne a mostani elmélkedésünk címe; a 

lényege pedig, hogy a gyülekezetet családnak tekinti. Egy vagy két másik igeszakaszt is 

hozzákapcsolhatunk: Efezus 2,21: „Benne van az egész épület összeillesztve, és benne 

növekszik szent templommá az Úrban”. És az Efezus 3,15: „akiről neveztetik minden 

nemzetség (család) mennyen és földön”. 

Mielőtt továbbmennék, vizsgáljuk meg ennek a két igeszakasznak a pontos jelentését! Az 

elsőben ezt a kifejezést látjuk: „egész épület” vagy a görög (és az angol – a ford.) alapján: 

„mindegyik* épület”. A másodikban ezt: „minden család”. Mindkét szakasz ugyanarra a 

dologra vonatkozik (és ugyanazt a görög kifejezést használja a „minden, mindegyik”-re: 

pasz pasza pan – a ford.). Az elsőben a gyülekezetet kollektíven, testületileg, 

összességében látja; sok részből álló, de egyetlen egészként. „Mindegyik épület”, mégis 

egyetlen Gyülekezet; egyetlen szent templom az Úrban; sokból áll össze az egy. Ugyanez 

az alapelv vezérli a második szakaszt. Szó szerint így van: „Mindegyik család”.  „Ezért 

meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség (atyafiság, család) 

mennyen és földön”. A gyülekezet családja sok részből áll, de egyetlen dolog. 

Fő gondolatunk igazsága és valósága (azaz, hogy családnak tekintjük a gyülekezetet), 

nagyon különleges módon jelenik meg az újszövetségi korszakban. A kereszténység egyik 

sajátosan jellemző vonása ez. Hiszen melyek is a legnagyszerűbb szavak az 

Újszövetségben és a kereszténységben? Hát nem ezek, hogy „Atya”, „gyermek”, „fiak”, 

„háznép”, „testvérek”? Eszünkbe jut, hogy az Újszövetségben teljesen kibontakozó 

szeretet csodálatos motívuma is a keresztény család eszméjével kapcsolatos. Isten 

gondolata, az Ő saját felfogása az Övéiről az, hogy mindannyian egy családot alkotnak, 

mind ugyanannak az egy családnak a tagjai. 

Ismerjük, hogy ennek szelleme hogyan áradt ki a gyülekezet indulásakor a legelső hívők 

között. Amikor a Cselekedetek könyvének első fejezeteit olvassuk, látjuk, hogy a 

családiasság szelleme van túlsúlyban; a kenyér megtörése házanként; a szellemi otthon 

a hívők házi köréből áll; minden személyes és magántermészetű dolgot feláldoznak azért, 

hogy olyan családi életük lehessen, melyben mindenük közös. A családi vonások nagyon 

világosan megfigyelhetők a legelső időkben. 

Mennyire eltávolodtunk ettől a felfogástól! A gyülekezet, ahogyan ma ismerjük, nagyon 

messze van ettől, sőt maga az alapgondolat is idegennek tűnik. A gyülekezetet ma sok 

egyéb mellett a különböző felekezeti formák, imaházak, épületek, a gyülekezeti élet és 

gyakorlat változatos megjelenési formái jellemzik, melyek mind-mind teljességgel 

idegenek a család eszméjétől. Amikor a családunk összegyűlik, akkor annak a családi 

körnek nincs semmilyen hivatalos formája, nem veszünk föl külön erre az alkalomra való 

öltözéket, és nem megyünk el valamilyen meghatározott helyre, hogy ott találkozzunk.  

Jócskán eltávolodtunk attól a tiszta és egyszerű gondolattól, melyet Isten a saját népének 

szánt; annyira, hogy sokan, akik ezekre az istentiszteleti helyekre járnak és az 

egyházközségüknek, gyülekezetüknek tagságát képezik, és a „gyülekezetről” beszélnek, 

valójában szinte semmit sem tudnak egymásról, és nincs bennük gyakorlatilag semmi 

közös, mert nem is élik meg igazán az egymással való közösséget. Eljönnek és 

hazamennek, de szükségleteik feltárása, az egymás életében való kölcsönös 

segítségnyújtás gondolata a többségnek idegen, és legjobb esetben is csak korlátozott. 

Mégis megmaradnak az „Atya”, „gyermekek”, „fiak”, „testvérek”, „háznép”, „család” 

szavai és eszméi. Nem meglepő, hogy az Úr népe nagyon sok mindent elveszített ezekből. 



Pedig ezekkel akarja az Úr helyreállítani a legelső gondolatát, az eredeti elképzelését a 

népe számára; helyre akarja állítani a szellemi családot. Minden friss és új irány, mely 

Istentől jön és az Ő eredeti gondolatával kapcsolatos, az nagy bizonyossággal legelőször 

is újra bevezeti a szellemi családot, mindazzal együtt, amit ez jelent. Hogy mivel járhat 

mindez? Sok mindennek a lerombolásával, azzal, hogy félre kell tenni számos téves 

felfogást, sőt akár azzal is, hogy elvetjük a teljes, hagyományos rendszert. 

Óriási érték rejlik a szellemi családi életben és a családban zajló nevelésben! Nincs annál 

jobb kiképzés, mint amit a családban kap az ember. Az intézményben nem találhatjuk 

meg ennek az adekvát megfelelőjét, ott nincs semmi, ami felérne ezzel. Az Úr 

felelősségteljes és használható emberei nem az intézményekben képződnek; a családi élet 

neveli ki őket. Ennek a családi életnek a hiánya az oka, hogy oly gyakran zátonyra futnak 

a kapcsolatok szintjén, akik az intézményből indulnak az Úr szolgálatára. Oly gyakran, 

amikor Isten munkája kárt szenved, az valójában a munkásai közötti megromlott 

kapcsolatok tragédiája, akiket szervezett módon egymás mellé helyeztek, úgy, hogy 

sohasem mentek keresztül a családi élet nevelő hatású küzdelmein, melyben megtanulták 

volna, hogyan kell nehezen kezelhető emberekkel jól kijönni és győztes módon velük 

együtt élni. 

A szellemi családban zajló nevelkedés mérhetetlenül értékes, ehhez azonban nagyon 

közeli kapcsolatok kellenek. Hallottunk már templomba, gyülekezetbe járó 

keresztényektől olyat, hogy nem igazán akarnak túl közeli viszonyba kerülni a többi 

gyülekezeti taggal, inkább nem szeretnének túl sokat tudni róluk. Ez vereséget jelent és 

az Úr számára nagyon nagy veszteséget. Az Ő módszere ugyanis, hogy a lehető 

legközelebbi kapcsolatba hozza össze népét, és ebből a legproblémásabbakat sem akarja 

kihagyni. Az Ő családja nagyon különleges: mindenféle emberből áll, akik közül néhányan 

bizony elég érdekes figurák; s mindez csodálatos felkészülési, tanulási lehetőséget biztosít 

a számunkra. 

Minél hamarabb el tudjuk ezt fogadni, annál jobb. Ennek belátása ugyanis véget vet a 

folyamatos elvágyódásunknak bizonyos emberektől; hogy mindegy, csak valahol máshol 

legyünk. Véget vet a legyőzöttségünk nagy részének; annak a legyőzöttségnek, amely 

pusztán azért van, mert nem néztünk szembe egyenesen mindezzel, és nem jelentettük 

ki: Meg kell tanulnom, hogyan élhetek győzelemben ezzel az emberrel. Ezt jelenti a családi 

élet, és ebben rejlik ennek elmondhatatlan értékessége. Mennyire különbözik ez attól, 

hogy hetente egyszer találkozunk egy csoport másik, vallásos hajlamú emberrel, akikkel 

eltöltjük az időnket aznap, és utána egy hétig nem találkozunk velük, és semmit sem 

tudunk róluk! Ez nem az Újszövetség szerint való. 

Az Úr azért rakta össze népét szellemi családokba, hogy nagyon közeli kapcsolatban 

legyenek egymással. Meg fogjuk látni, hogy az Újszövetség leveleiben is a család eszméje 

lebeg az írók szeme előtt. Még azok is, amelyek elvileg egyéneknek íródtak, például a 

Timóteushoz írott levél, azok is a családhoz köthetők. Pál azt mondta Timóteusnak, hogy 

azért írt neki, hogy tudja, hogyan kell viselnie magát a gyülekezetben, Isten házában. 

Ezek a levelek nem valamilyen tanításról vagy tanításokról szóló rendeletek; hanem 

levelezések a szellemi családokkal, hogy azok megvilágosodva és felbátorodva, buzdítás, 

figyelmeztetés és néha dorgálások által eljussanak oda, hogy képesek legyenek 

győzedelmesen kiábrázolni az Úr Jézus bizonyságtételét a kapcsolataikban. Mennyire, de 

mennyire sokat foglalkozik Pál a hívők kölcsönös kapcsolataival a leveleiben! Gyakorlatilag 

azt mondhatjuk, hogy a levelek nagyobb részét ez teszi ki. A gyülekezet nem egy 

szervezet. Szervezéssel soha nem lehet családot létrehozni. 

A gyülekezet családját bizonyos dolgok különösen is foglalkoztatják. Az új családtagok 

születése például az egész családot intenzíven érdekli. Nem a megszerzésükért folyó 

tevékenység, nem is az elérésükért zajló szervezkedés, sem semmiféle egyéb eszköz, 

mód, mely vonzani hivatott őket, hanem pusztán arról van szó, hogy nagy figyelemmel és 



érdeklődéssel követik a születésüket. A gyülekezetnek olyan állapotban kell lennie, hogy 

minden egyes új családtag születésének híre képes legyen mindenkit felvillanyozni; kell, 

hogy érdekelje őket ez a dolog, érezzék, milyen hatalmas jelentősége van; elkötelezettnek 

kell lenniük eziránt. Egy új családtag születése valóságos és nagy esemény a családban; 

a gyülekezet családjában is ennek kell a legfontosabb dolognak lennie. 

Azután pedig a szellemi gyermekek táplálása igényel nagy odafigyelést. Ez elvégzendő 

feladat elé állít bennünket, és szembe kell néznünk azzal is, hogy mi a tény és mi az 

igazság ezzel kapcsolatban. Nem kérdés, hogy készek vagyunk elfogadni, és a szívünkben 

egyek tudunk lenni azzal, hogy az új családtag születését valódi érdeklődés és figyelem 

kell, hogy kísérje, bár lehet, hogy tudnánk még fejlődni ebben az ügyben, mert talán nem 

egészen adtuk át magunkat annyira a lelkek újonnan születése és megmenekülése 

ügyének, amennyire kellene. Ha ez most megszólított bennünket, akkor ismerjük el, és 

ragadjuk meg, feleljünk rá határozottan. De a második terület esetében is ugyanez merül 

föl: fontosnak tartjuk-e a szellemi gyermekek táplálását? Oly könnyű észrevenni az 

éretlenség jeleit a testvérekben, jól fölfújni ezeket, és megállapítani, hogy még mindig 

gyermekek, mindezt persze nem túl megértő vagy elnéző módon. Nézzük meg, milyen a 

családi légkör egy ilyen esetben, helyezzük el magunkat egy pillanatra a biológiai 

családban! Ha idősebb (akár férfi-, akár nő-) testvérként tekintünk magunkra, milyen a 

csecsemővel szembeni hozzáállásunk? Folyamatosan a kisgyermeket okoljuk, mert nem 

idősebb a koránál, és számon kérjük a három-négy évest: „Mi a csudáért nem vagy 

hatéves?” A kicsit pedig, hogy „Miért nem vagy nagyobb, mint amekkora vagy?” Látjátok, 

mennyire abszurd ez a felvetés. Sokkal inkább a szellemi gyermekek táplálása kellene, 

hogy foglalkoztasson bennünket, mint hogy annak hiányáért okolnánk őket, amit az adott 

helyzetben nincs jogunk elvárni tőlük. 

Az igazi család gondoskodik a szellemi gyermekekről, és ez megfeddi a szívünket. Milyen 

a hozzáállásunk azok iránt, akik nem ott tartanak a fejlődésben, ahol mi, és ez nem is 

lenne még elvárható tőlük? Teljesen más eset, amikor az eltelt idő alapján már képeseknek 

kellene lenniük a tanításra, és még mindig arra van szükségük, hogy tanítsák őket. Az 

igazi családot a szellemi gyermekek táplálása iránti felelősség jellemzi, és a velük 

kapcsolatos hozzáállásunk és odafigyelésünk mértéke mutatja meg leginkább, hogy az 

igazi szellemi otthon légköre vesz-e körül bennünket. 

A gyülekezet családja a fiak szolgálatával is törődik. Feltűnhet, hogy ezeket a jellemzőket 

mind az Újszövetségből vesszük, csak nagyon egyszerű formában fogalmazzuk meg. Az 

Apostolok Cselekedetein végigmenve fellelhetjük a szellemi csecsemők táplálására való 

gondos odafigyelés összes megjelenési formáját. Utána pedig látjuk, hogy ha valaki már 

túljutott a szellemi csecsemőkoron, de nem volt még saját, rábízott feladata, felelőssége, 

azt mindannyian közös ügynek tekintették, az mindenki számára egyformán fontos volt, 

és buzdították az illetőt, hogy legyen; tehát, ha Isten házában bárkinek bármilyen 

felelősség adatott, az mindenkit ugyanúgy érdekelt; az egyénekre bízott szolgálatot is 

közös ügynek tartották. És bárhol felelősséget bízott az Úr valakire, sáfárságot a Neki való 

szolgálatban, azt a gyülekezetben mindenki a saját ügyének tekintette. 

Még tovább menve pedig, a gyülekezet családja az Atyának a gyermekeivel kapcsolatos 

tervei megvalósulását is szem előtt tartja. A család számára nagyon is fontos, hogy az 

Atya mit szán családja számára, és törekszik ennek megvalósítására. Ez fölülírja az egyéni 

ambíciókat, az egyéni érdekeket; sokkal fontosabb annál, mint hogy kit mi érdekel, sokkal 

nagyobb a súlya annál, mint hogy mindenki a maga feje után menjen a saját elképzelése 

szerint. Isten azért foglalta egybe a családot, azért tette egyetlen egésszé, hogy az Atya 

szándékát munkálja. Ez pedig nem kis dolog.  

Az apostoli levelekből kiderül Isten örökkévaló célja, hogy mi hogyan lettünk elhívva ennek 

a célnak megfelelően, valamint, hogy ezt a célt egyedül az egész által lehet elérni. Az 

egész családot érintő dolog ez; és az egész kölcsönös, összekapcsolódó életünket ennek 



az örökkévaló célnak kell kitöltenie a Krisztusban való elhívásunkban, és a beteljesedést 

az örökkévaló cél iránti közös elköteleződésünk mentén találjuk meg. 

Nagyon fontos számunkra, hogy meglássuk ezt az egész családra vonatkozó célt, és azt, 

hogy ehhez minden családtag egyformán kapcsolódik; hogy ezt egyetlen különálló tag 

vagy a tagság bármekkora része sem képes egyedül elérni; ehhez az egész család kell. 

Ezért segítenünk kell egymást Istennek a családra vonatkozó teljes szándéka 

felismerésében; kölcsönösen munkálkodva az egymás bátorításában, erősítésében, 

építésében, segítésében ennek az egy nagy, közös célnak a megvalósulásáért. Erről szól 

a családi élet, hogy mindenki egyetlen dologgal: Isten céljával foglalkozzon, és 

mindenkinek ez legyen a fő elfoglaltsága. 

Végül pedig, a gyülekezet családja a családi élet szentségének (védettségének, 

sérthetetlenségének) megőrzésével foglalkozik; a kölcsönös lojalitással (bizalommal, 

odaadással, elkötelezettséggel, hűséggel) az Úr családjában. Az Úr családja nagyon sokat 

veszít az egyszerű, hétköznapi lojalitás hiánya miatt. Olyan könnyű mást kritizálni, feltárni 

a gyengeségeiket, rámutatni (ha még nem lennének szem előtt) a hibáikra. Hogyan 

minősítjük ezt, ha mindez egy családban folyik?  

Egy hat- vagy héttagú családban, ha mindenki csak a többi családtag hibáira, 

tökéletlenségére, tévedéseire hívná föl itt közöttünk a figyelmet, mit mondanánk erre? 

Hogy ez nem család, hanem megosztott háznép. Nincs családias szellemiség; az egymás 

iránti kölcsönös szeretetnek és hosszútűrésnek nyoma sincs. A tágabb családra 

kiterjesztve pedig ugyanúgy érvényes marad ez az elv. Hiszen, ha igazán szeretjük a 

testvérünket a családban, hogyan reagálnánk, ha bárki kritizálná őt, gonosz dolgokat 

mondana róla, besározná, lekicsinyelné? Az a minimum, hogy zokon vennénk; és 

megpróbálnánk jelezni, hogy nem tűrjük a családi kapcsolataink szentségének ilyen irányú 

megsértését. Pál apostol így szól: „Hanem a tagok ugyanúgy törődjenek egymással” (1Kor 

12,25, Békés-Dalos + angolból kieg.). 

Tudom, hogy túlságosan egyszerűnek tűnik ez a megfogalmazás, de annyira alapdolgok 

ezek. Sokkal több mindent is el lehetne mondani erről a témáról, de most csak arra az 

egyre szeretnénk rámutatni, hogy Isten a gyülekezetet családnak látja. 

Néhányótoknak különleges feladataitok vannak Isten házanépe között. Túlzás vajon azt 

kérni, hogy – talán úgy, mint korábban soha –, tekintsetek a család fényében a gyülekezeti 

élet egészére? Hogy meglássátok, a ti feladatotok az, hogy együttműködjetek Istennel 

abban, hogy szellemi jellemzőkkel bíró családi életet alakítsatok ki – nem istentiszteletek, 

alkalmak, összejövetelek tartását, igehirdetést, a gyülekezetek létszámának növelését, 

hanem azt, hogy szellemi családot alkossatok? 

Mindannyian a családon belül vagyunk, és akár van valamilyen különleges feladatunk Isten 

házában, akár nem, az Úr általános felelősségérzetet akar kimunkálni bennünk a házán 

belül; hogy mind felelősséget vállaljunk a csecsemőkért. Kérjük az Urat ezért a 

kegyelemért, és valóban tegyük a saját felelősségünkké, mintha az Úr mondaná nekünk 

valamelyik szellemi gyermekkel kapcsolatban: „Fogd ezt a gyermeket, és tápláld Nekem”. 

A szellemi csecsemőkről való gondoskodás pedig nem könnyű feladat. 

Az Úr ezen felül ki akarja bennünk munkálni az ige szolgálata iránti személyes 

felelősségérzetet, hogy a saját ügyünknek érezzük. Annyira különbözik ez attól, amikor 

csak összejövünk, ki-ki leül a helyére, és azt mondja: Ez és ez fog igét hirdetni, és 

szeretnénk meghallgatni, mit akar mondani. Talán ez minden, ameddig eljutunk. Ha 

tetszik, hát akkor tetszik, ha nem tetszik, akkor eddig terjedt a felelősségünk. Nem? Nem 

vállalunk határozott felelősséget az Úr előtt minden egyes igeszolgálatért, és mindenkiért, 

aki szolgál. Pedig ez a mi közös ügyünk. 



Ha kizárjuk a természet szerinti tetszés és választás elemeit, akkor meglátjuk, hogy ez 

szolgálat, és hív engem, és az Úr előtt köteles vagyok megállni ebben a szolgálatban, 

mindaddig, míg az az igeszolgálat az Úr népének építéséért és az Úr családjának 

gyarapodásáért van. Bámulatos növekedést és csodálatos dolgokat láthatnánk, ha a család 

minden egyes tagja határozott szellemi felelősséget vállalna a folyamatban levő 

igeszolgálatokért. Hatalmas fejlődés következne be, ha ez így lenne. Másfelől viszont nagy 

veszteség, sok gyengeség, legyőzetés és kudarc következik abból, ha a többség nem 

működik együtt azokkal, akik az ige szolgálatában vannak. 

Ha az igeszolgálatot közös ügyünkké tudnánk tenni, ha mindenki egyformán törődne vele, 

akkor növekedés történne. Akik közületek igével szolgálnak, jól tudják, miről beszélek. 

Akik nem vagytok benne az ige szolgálatában, ha tudnátok, milyen benne lenni, tudnátok, 

hogy mire gondolunk. Amikor végignézünk az arcok tengerén, csak hogy egyet találjunk 

olyat, aki együttműködik; és amikor találtunk egyet, akiben Isten munkálkodik, és 

megláttuk benne az együttműködés, a közösség, a komoly érdeklődés és felelős törődés 

szellemét, az megmenekülésünket jelentette abban a nagyon nehéz helyzetben. Az az 

ember átvitt bennünket, és folytatni tudtuk, mert az az egy ott volt. Óriási dolog, hogy az 

egész vereséggel végződhetett volna, semmit nem nyert volna senki az egészből, ha nem 

lett volna ott az a kapcsolattartó. Mi lenne, ha mindannyian így vennénk részt minden 

alkalommal; micsoda nyereség lenne az! Az építés akkor tud megtörténni, ha a család 

komolyan törődik az igeszolgálattal. 

Ami igaz ezekben a vonatkozásokban, az összes többi vonatkozásban is igaz. Kérjük az 

Urat ezeknek az egyszerű dolgoknak a kegyelméért, melyek olyan nagyon számítanak. Az 

Úr népe egy család, és olyan család, ahol valódi érték van. Nem nagyon sok érték lelhető 

fel a gyülekezet intézményesült szervezeteiben, a külső formákban – a szellemi érték 

nagyon korlátozott – de ha valahol megvan a család szívbéli közössége, ott az egymás 

építése zajlik és folyamatos a növekedés.    

* mindkét igeversben ugyanez a szó áll: πα̑ς πα̑ςα πα̑ν (pasz pasza pan)  

1) egész, teljes 

2) minden, mindegyik, összes 

3) a lehető leg-… 


