


A gyülekezet alapítás 
kézikönyve 

Írta 
Pam Arlund 



A könyvről másolat készítése, a 
szöveg fordítása és a könyv 

terjesztése bármilyen formában 
engedélyezett 



Célozzuk meg a 
sokszorozódást 

Ha azt szeretnénk hogy egy gyülekezet 
gyorsabban nőjön mint a lakosság, akkor 
sokszorozódnia kell.  

 
Ha egy evangélista 
megérint 1000 embert 
egy napon, Krisztus 
n e v é b e n é s 
folyamatosan napi 1000 
embert el tudna érni 
minden nap, akkor 
37000 évbe telne az 
e g é s z v i l á g 
megmentése.  

V i s z o n t h a a 
tanítványok egyenként 
egy ú j tan í tványt 
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szereznek aki tovább új tanítványt szerez 
és ez hasonlóképpen folytatódik újra meg 
újra, 37 év alatt el tudnánk érni az egész 
világot.! 

A mi szívünk 

Egyszerű 
Meg tudod csinálni! Az alapelv olyan 
egyszerű hogy fiatal vagy öreg, tanult 
vagy tanulatlan, városi vagy vidéki, 
szégyellős vagy bátor, tapasztalt vagy 
kezdő, bárhogyan is hatalmas hatással 
lehetsz ha egyszerű gyülekezeteket 
alapítsz amelyek majd szokszorosodni 
fognak. 

Élen járó 
Hata lmas ha tássa l l ehe tsz o lyan 
emberekre akik Istentől távol vannak! 
Önmagukat sokszoros í tan i képes 

	2



gyülekezetek alapítása világszerte 
dokumentáltan a leghatékonyabb módja 
Jézus örömhírének terjesztésére. 

A vonat amely sosem áll meg. 
Részese lehetsz Isten történetének, egy 
Evangéliumi történetek. Amint elindul, 
g y ü l e k e z e t e k a l a p í t a n a k ú j a b b 
gyülekezeteket és ez a folyamat önerőre 
kap ami majd teljesen elszabadult, de a 
Szentlélek teljes mértékben irányítja majd 
ezt. 

Vagány és színes 
Bárhol és bárkivel el lehet kezdeni. 
Egyszerű gyülekezeteket alapitottak 
különféle etnikai csoportokban és 
különféle kultúrában, az Egyesül 
Államokban egyetemi kampuszokban és 
irástudatlan emberek között afrikai 
falukban, ázsiai megapoliszokban, 
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vállalkozásokban és kávéházakban. 
Bárhol, ahol emberek találkoznak 
megismerhetik Jézust és alapíthatnak egy 
gyülekezet. 

 
Cselekedj a Cselekedetek könyve 
szerint 
Az Új Testamentum szerint élj. Az 
önmagát sokszorosítani képes gyülekezet 
példája az Apostolok Cselekedetei 
könyvben van leírva. Igazi Bibliai példa. 

Múld felül önmagad 
Légy része egy olyan misszió stratégiának 
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amely fenntartható. Indíts el egy olyan 
missziót amely arra sarkallja a helyieket 
hogy felülmúljanak téged és minél 
hamarabb át tudják venni a munkádat. 
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Öt lépés 

1. Imádkozz 
Imádkozz ameddig az emberekért 
könnyezel. Böjtölj és imádkozz. Járj és 
imádkozz. Kérd Istent hogy megláthasd 
amit Ő lát és érezd amit Ő érez. Imádkozz 
egy békés férfiért vagy nőért aki 
megnyithatja azok sziveit akiket meg 
akarsz érinteni. Imádkozz a helyi 
hagyományok megértésért és szeretetéért. 
Imádkozz hogy Isten a megfelelő 
stratégiával lásson el. 
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2. Találkozz, ismerkedj 
Találkozz az emberekkel a saját 
környezetükben. Tölts időt azokkal akik 
nem ismerik Jézust. Lépj ki a keresztény 
buborékból. Állj ellen a csábításnak és 
késztetésnek hogy a csoportodban  
felmerülő problémákkal foglalkozz 
amelyek felemésztik a energiádat. Keress 
olyan kis csoportokat akik között nincs 
Jézus tanítványa. Amikor emberekkel 
találkozol, ne vidd el őket hogy 
megismerjék a barátaidat hanem menj és 
ismerd meg az ő barátait. 

3. Tegyél 
Szerezz tanítványokat. Fektess energiát az 
emberek életébe. He várd azt hogy 
imádkozzanak azért hogy elfogadják 
Jézust vagy hogy azt mondják követni 
akarják Jézust ahhoz hogy foglalkozz 
velük mint emberek. A ”tanítvánnyá 
t e v é s ” e g y m á s i k m ó d j a a z 
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evangelizálásnak és jelentős kapcsolatok 
építésének.  

A tanítvánnyá tevés arról szól hogy össze 
ismertesd az embereket Jézussal oly 
módon hogy ők személyesen tudják majd 
Őt megismerni és megtanulni Őt szeretni 
és követni. Emeld ki azt hogy milyen 
m e g t i s z t e l t e t é s m á s n e m z e t e k e t 
meglátogatni azért hogy Isten missziója 
az ő spirituális DNS-ük része legyen. 

4. Gyülekezés 
Engedd meg azoknak akikkel találkozol 
és akik spirituálisan nyitottak, hogy 
ta lá lkozzanak más keresz ténnyel 
szórakozás és időtöltés céljából, élvezve a 
közös érdeklődést, imát és Isten igéjének 
t a n u l m á n y o z á s á t . N é h a j o b b h a 
megengeded nekik hogy eldöntsék kivel, 
hol és mikor szeretnének találkozni. 
Koncentrálj Jézus szavára és tanításaira. 
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Ne várd meg hogy ők kijelentsék azt hogy 
Jézust követői szeretnének lenni ahhoz 
hogy egy baráti társasággá csoportosítsd 
őket. Egy közös ebéd az egyik legjobb 
módszer arra hogy egy közösséget építs. 
Jézus azt mondta hogy ahol ketten vagy 
hárman összegyűlnek az Ő nevében, Ő ott 
lesz velük. Ez egy “gyülekezet” a maga 
legegyszerűbb és tisztább formájában. 
Semmi másra nincs szükség ahhoz hogy 
ez “gyülekezet” legyen. Azért van több is 
ami tenni lehet ahhoz hogy ez egy 
egészséges, vibráló gyülekezetté váljon 
(lásd Ap.Csel. 2:42-47), de az emberek 
csoportosulása az első lépés egy 
gyülekezet létrehozásában. 

5. Sokszorosodás 
Tervezz a növekedésre. Az első perctől 
tanítsd az új hívőket hogy felelősséget 
vá l l a l j anak a t a lá lkozásokér t é s 
toborzásé r t . Marad j a há t t é rben 
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amennyiben lehet hogy másokat bátorits 
abban hogy gyakorolják és gyarapítsák 
spirituális értékeiket. Amikor túl nagyra 
nőttetek ahhoz hogy megmaradjanak az 
egészséges emberi kapcsolatok, készíts 
tervet új csoport elinditására.  

Dolgozz a hálózaton belül 

Báto r í t sd a f i a t a l h ívőke t hogy 
maradjanak barátok a barátaikkal! 
Ahelyett hogy elhozd a fiatal 
hivőt a te világodba inkább l é p j 
be t e az ő v i l ágába . 
A h e l y e t t h o g y ö s s z e 
ismertesd őket az összes barátoddal, menj 
és ismerd meg az ő barátaikat. Ahelyett 
hogy megmutatnád az összes helyet ahol 
te időt töltesz, inkább tudd meg ők hol 
töltik idejüket és menj te is oda. 
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Egy kis százaléka az embereknek olyan 
erősen függő viszonyban vannak, hogy el 
kell hagyják a baráti körüket, de az 
emberek többségének ezt nem kell 
megtenni. Keress olyan embereket akik 
megismertetnek téged és Jézust egy egész 
csoporttal. Élvezd az társasággal való 
megismerkedési folyamatot! 

Mentorálási láncok 

 
Ahelyett hogy az embereket magad köré 
gyűjtsd, hozz létre mentorálási láncokat 
követve a 2 Timóteus 2:2 “És amit tőlem 
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hallottál sok tanú előtt, azokat add át 
megbízható embereknek, akik mások 
tanítására is alkalmasak lesznek.” 

Paul Te

! ! 

Timothy A te tanítványod

! ! 

Mebizható 
emberek

A tanítványod 
tanítványa

! ! 

 Mások A tanítványod 
tanitványának 
tanítványa
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Erősíts meg másokat 

Ahelyett hogy egy gyülekezetet a te 
szolgálatod köré építsd, erősíts másokat 
abban hogy ők szolgáljanak követve az 
Efézus 4:11-13 “És ő „adott” némelyeket 
apostolokul, másokat prófétákul, ismét 
másokat evangélistákul, vagy pásztorokul 
és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a 
szolgálat végzésére, a Krisztus testének 
építésére, míg eljutunk mindnyájan a 
hitnek és az Isten Fia megismerésének 
egységére, a felnőttkorra, a Krisztus 
teljességét elérő nagykorúságra” 
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Ne várakoztasd az embereket addig amíg 
egy kurzust el nem végeznek ahhoz hogy 
elengedd őket és megerősítsd  abban hogy 
megosszák Jézust másokkal. Isten 
különleges módon használja a fiatal és 
éretlen embereket. Ne éreztesd azt hogy 
az éretlen emberek nem tudják Jézus 
történetét elmesélni. Ellenkezőleg, 
bátorítsd őket abban hogy megosszák az ő 
Jézus történetüket másokkal! 

Magasabb szintű felelősség később jön 
majd el, de mindig kérdezzük meg 
magunktól, “Milyen szolgálattal tudom 
ma felvértezni ezt az embert?”	
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D-Csoportok 

A, B, C formátum - Nagyon fontos 
követni az “ABC” nek nevezett sémát 
amikor találkozásokra (nevezd aminek 
szeretnéd) esik sor. Oszd fel a D-Csoport 
találkozót harmadokra és erőteljesen 
határozd meg minden harmad célját. A 
D-Csoportok segítenek letenni az alapjait 
e g y n a g y o n e g y s z e rű t a n í t v á n y 
rendszernek. A formátum nagyon 
könnyen megjegyezhető és követhető és 
nagyon könnyen át is adható.. 

A – Kérdés (angolul Ask) (egyéni 
felelősség, egy rövid istentisztelet és 
egymásért való ima)  
  

1. Kérdezd,  “Mi az az egy dolog 
amiért hálás vagy?” Ezek után 
“Köszönjük meg Istennek rövid 
hálaadó imával” 
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2. Kérdezd, “Van esetleg egy 
szükségleted amit megosztanál 
vagy egy bűn amit megvallanál?” 
Ezek után, “Imádkozzunk rövid 
imákat egymásért.” 

3. Kérdezd, “Mit tanultál a mult heti 
Bibliai tanulmányozáson és 
hogyan halad ennek alkalmazása 
az hétköznapi életedben?” 

B – Bibliatanulmányozás  

Egyszerűen kérdezz három kérdést: 
1. Mint mond ez el Jézusról / 

Istenről? 
2. Mit mond ez el rólunk? 
3. Mit teszünk majd ezért? Hogyan 

fog változni az életünk az alapján 
amit tanultunk? 

C – Eltökéltség  (imára és 
engedelmességre)  
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1. Imádkozz. “Kik azok az emberek 
akikkel meg akarod osztani ezt az 
igazságot?” (lehetőleg ezek az 
emberek nem lesznek Jézus 
követői) 
“Imádkozzunk értük kettes 
csoportokban.” 

2. Engedelmesség. “Hogyan fog 
változni az életem az alapján amit 
ma itt tanultam? Az fogom tenni 
hogy_______.”  Oszd meg a 
vallomásod valakivel és 
pecsételjétek le ezt az 
eltökéltséget egy imával. 

3. Gyakorlat. Nagyon fontos hogy 
pár percet szánjunk minden 
találkozás végén arra hogy 
gyakoroljuk hogyan fogjuk 
megosztani  a megtanult 
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igazságot azzal a három emberrel 
akikért imádkozol.   

Valószínüleg megpróbálod majd kihagyni 
a “C” részt és találsz majd kifogást miért 
nem jó ez a rész a te csoportodnak. Ha 
kihagyod, a gyülekezeted nem fog úgy 
növekedni ahogyan szeretnéd. 
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A tekintély három szintje 

Ha az új hívőknek megtanítod a tekintély 
három szintjét, akkor ők is elkezdhetnek 
okos döntéseket hozni magukért. 

1st SZINT 
Az Új Testamentum Parancsolatai 
Engedelmeskedj Isten parancsolatainak 
anélkül hogy szavaznál vagy vitatkoznál 
rajtuk. Ő a mi Legfelsőbb Parancsolónk. 
Egy gyülekezet akkor van teljesen 
megalapozva ha teljesíti az összes 
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alapvető szolgálatot amit Krisztus és az Ő 
apostolai leírnak az Új Testamentumban. 

2ik SZINT 
Új Testamentum gyakorlatai, nem 
parancsolatok 
Egy kereszténynek jogában áll követni 
eldönteni hogy követi ezeket a 
gyakorlatokat vagy sem, hiszen ezek nem 
parancsolatok. Ne tiltsd meg ezek 
követését mert az apostolok is 
alkalmazták és elfogadták ezeket. 

3ik SZINT 
S z o k á s o k s e m m i l y e n Ú j 
Testamentumi alappal 
Soha ne követeld hogy a hagyományokat 
vakon kövessék. A hagyományok nagy 
része jó. Tiltsd meg azon hagyományok 
követését amelyek az Új Testamentum 
törvényeinek betartását nehezitik. 

	20



Hét alap parancsolat 

Tanítsd meg az új hívőknek a hét alap 
parancsolatot. Jézusnak nagyjából 150 
parancsolata volt, de ez a hét elegendő 
ahhoz hogy az embereket a helyes úton 
t a r t s a . K é s ő b b l e s z m a j d i d ő 
aprólékosabban is tanulmányozni ezeket. 

1. Bánd meg bűneidet (és higgy) 
2. Keresztelkedj meg 
3. Törj kenyeret (a közösségedben) 
4. Szeress (és bocsájts meg) 
5. Imádkozz 
6. Adakozz 
7. Szerezz 

tanítványokat 
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S.A.V.E. 
Mindig tartsd szem előtt hogy a te 
feladatod az hogy másokat megerősitsd és 
hogy tovább lépj. Követve ezt a sémát 
maradhatsz az utadon az első pillanattól 
kezdve. 

Mutasd meg (Show)  
Az akinek több tapasztalata van egy 
területen belül vagy több ismerete van 
megmutatja a fiatal hívőnek hogyan 
tegyen dolgokat vagy olyan dolgokat tanít 
neki amelyek majd segíteni fogják őt egy 
teljesebb egedelmesség elérésére. Az 
egész tanítványi gyakorlat lényege az 
hogy megtanulj engedelmeskedni Jézus 
tanításainak. 

Segédkezz (Assist)  
A fiatal hivő majd támogatja és segíti az 
idősebb hívőt a vezetésben. Ez a folyamat 
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elkezdődött már az után hogy a fiatal hívő 
látta a tanítást vagy ki volt téve a 
tanításnak még ha csak egyszer is. Az idős 
hívő találkozhat a fiatal hívővel és 
taníthatja azt. A fiatal hívőnek nem kell 
kötelezően ugyanúgy tanitanitania 
ahogyan az idős hívő tette. Ne aggódj túl 
sokat ha a fiatal hívő eleinte nem végez jó 
munkát. Folytasd a munkát vele ha a szíve 
nyitott és tanitható. 

 
Figyelj (View)  
Az idős hívő figyeli a fiatal hívőt amint 
egy közösséget vezet. Az idős hivőnek 
mindent meg kell tennie azért hogy a 
fiatal hívő magabiztosságát erősítse és 
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hogy megdicsérje mások előtt amiért elég 
bátor volt ahhoz hogy egy új területre 
lépjen a közösség szolgálatában. Az idős 
hivő találkozik majd a fiatal hivővel és 
azzal erősíti majd tevékenységét hogy 
visszajelzést ad neki. 

Lépj ki (Exit)  
Az idősebb hivő kilép a képből és más 
területen folytatja szolgálatát. A fiatal 
hivő most képes a saját lábán állni az 
idősebb szeretetteli támogatásával de 
anélkül hogy függne tőle. Az idősebb hívő 
és a fiatal hívő kapcsolata most már 
egyenlőség felé tart. 

Hosszabb idő is eltelhet amíg minden 
lépésen sikeresen átmentek (egy év vagy 
kettő) de akár lehet ez pár hónap amíg az 
uj hivő (még ha teljesen új is az Úr előtt) 
a saját lábára tud állni. A ritmus ahogyan 
haladtok teljes mértékben a helyzettől 
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függ. Tartsd szem előtt hogy az új hívők is 
tudnak jó Bibliai tanításokat átadni akkor 
is ha nem teljesen értik még ezeket. 
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Tudj meg többet: 
Ezen kézikönyv további másolatainak 

igénylésére vagy a kezdeti lépések 
megtételében való tanácsra vedd fel 

velünk a kapcsolatot! 

All Nations Family, Inc. 
P.O. Box 55 

Grandview, MO 64030 
816-216-1353 

www.allnations.us 
info@allnations.us 
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