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1. fejezet

Huszonöt ok, amiért mega-
gyülekezetre van szükséged

1. Vágyakoznod kell rá, hogy megagyülekezeted* legyen, mi-
vel egy lelkipásztor számára ez a legmegfelelőbb vízió és cél.

A legjobb vízió, melyet egy pásztor táplálhat magában – vagyis a leg-
jobb vágy, amely éltetheti –, a nagy gyülekezet víziója. Miért is ne 
lenne nagy gyülekezeted, ha már egyszer gyülekezetet akarsz?

Ahol nincs vízió, a nép elpusztul: de boldog az, aki megtartja a 
törvényt. Péld 29:18 (az angol alapján)

2. Azért is szükséges, hogy megagyülekezeted legyen, mert 
a megagyülekezet utáni vágy olyan útra vezet majd, amely 
a gyülekezeted növekedését eredményezi. 

Ha vágyakozol a csodákra, az a csodák megtörténtét hozza el szolgálatodban, 
a kenet utáni vágy pedig magát a kenetet. Ha a kívánságod az, hogy növeked-
jen gyülekezeted, akkor ez a kívánság olyan felfedezőútra fog vinni, mely el-
vezet a tényleges növekedéshez.

* A „megagyülekezet” nem túl széles körben ismert és használt fogalom a magyar teo-

lógiai irodalomban. Ez a jelen könyvben olyan sokrétű és jelentős létszámú élő közös-

séget jelent, amelynek szellemi és tár sadalmi hatása egy egész városban, térségben és or-

szágban érzékelhető, sőt nemzetközileg is jelentős szellemi tényezőnek számít (a ford.).
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Azért mondom nektek: AMIKOR IMÁDSÁGBAN KÉRTEK 
VALAMIT, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor MEG IS 
FOGJÁTOK KAPNI! Mk 11:24

3. Azért is szükséges, hogy megagyülekezeted legyen, 
mert minden – az Úr által épített – gyülekezetnek az a 
prófétikus sorsa, hogy létének második felében nagyobb 
legyen, mint amilyen kezdetben volt.

Ne csüggedj, ha ma még csak kicsi a gyülekezeted, hiszen az Ige szerint a szol-
gálatod második fele sokkal dicsőségesebb lesz, mint annak kezdete. Mivel 
Isten Szava úgy prófétál, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz 
az elsőénél, valami dicsőségesebbre számíts majd, mint amit az elején tapasz-

taltál – Isten valami nagyszerűt fog tenni, hogy gyarapítsa gyülekezetedet.

Bár a kezdet kicsiny volt, A VÉGE FELÉ HATALMASAN NÖ-
VEKEDNI FOG. Jób 8:7

4.  Azért is szükséges, hogy megagyülekezeted legyen, mert 
a legtöbb lelkipásztor tévesen azt gondolja, hogy akkor is 
folyik a munka, amikor azt senki nem végzi.

Földi szolgálatának idején Jézus nagyon fontos kijelentést tett:

Ekkor a tanítványaihoz fordult: Látjátok milyen sok a gabona, de 
milyen kevés az arató! Mt 9:37

Ez azt jelenti, hogy van még bőven ember, akit meg lehet nyerni Krisztusnak.

Van még munka bőven mindannyiunk számára. Rengeteg olyan ember 
van, akivel imaházainkat megtölthetjük. 

Sok lelkipásztort megtéveszt az a tény, hogy kicsi imaháza telve van. Sok 
lelkész úgy érzi, már „befutott” a szolgálatban. Lehet, hogy jó "zetést kapsz, 
jó autód van, Isten megáldott, és minden kiadásodat "zetik, de ez nem azt je-
lenti, hogy „befutottál”. Ne engedd, hogy az ördög elvakítson, hogy ne lásd, 
valójában mekkora munkát kell elvégeznünk!
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A sátán az, aki a gyülekezetek éberségét elaltatja! Sok lelkésznek sugall-

ja azt, hogy: „Minden nagyon príma. Ennyi volt. Megcsináltad. Idáig tudtál 

eljutni. Ez minden, amit Isten számára elérhetsz!” Az ilyen pásztorok szelle-

mi és prófétai látását elvakította a sátán. Az ellenség ezt suttogja szívükbe: 

„Minden rendben van. Ennyi volt. Megcsináltad.”

A sátán azt akarja, hogy a gyülekezeted kicsi maradjon. Minél kevesebb 

az ember a gyülekezetedben, annál több marad a sátán fogságában. A gyüle-

kezeted nagysága egyben azt is jelzi, hogy milyen mértékig néptelenítetted 

el a Poklot. Ha megagyülekezeted van, akkor ez azt jelenti, hogy több ember 

talált vissza Istenhez általad, de egyben azt is, hogy többen menekültek meg 

az ördög szorításából.

5. Azért is szükséges, hogy megagyülekezeted legyen, mert 
Istennek az az akarata, hogy „háza megteljen”. A legtöbb 
imaház azért nem telik meg, mert nem megagyülekezet-
hez tartozik.

Ekkor az Úr azt mondta: Menj ki az országutakra és ösvények-

re; sürgesd az embereket, hogy jöjjenek be! Azt akarom, HOGY 

MEGTELJEN A HÁZAM VENDÉGEKKEL! Lk 14:23

Lukács evangéliumának 14. fejezetében az Úr fontos kinyilatkoztatást adott 

számunkra. A gazda a történetben így szólt szolgájához: „Azt akarom, hogy 

házam megteljen.” Ebben a történetben a gazda Jézust jelképezi – Jézus tehát 

azt akarta, hogy Háza megteljen. Más szóval Jézus azt kívánja, hogy imaháza-

it megtöltsék. Isten teli imaházakat akar! A gazda ebben a történetben nem 

volt megelégedve a gondolattal, hogy csak néhány ember vesz részt a vendég-

ségen. Persze megtarthatta volna így is a vendégséget, de ő ennél jóval több 

embert akart vendégül látni. Pontosabban a házát akarta megtölteni.

Ezen a történeten keresztül Isten a gyülekezettel kapcsolatos akaratát 

nyilvánítja ki. Több embert akar, megtöltött termeket és csordultig telt ima-

házakat! Tehát Isten akarata a MEGAGYÜLEKEZET! 
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6. Azért is szükséges, hogy megagyülekezeted legyen, mert 
a szántófölded az egész világ.

Isten nem városod egyik peremvidékére küldött minket igehirdetőket, s nem 
is csak néhány faluba, hanem az egész földkerekségre. Ha csupán kicsiny 
szántóföldünk lenne, ahol arathatunk, nem számíthatnánk nagy mennyisé-
gű termés betakarítására.

Majd ezt mondta nekik: MENJETEK EL A VILÁG MINDEN 
RÉSZÉRE, és hirdessétek az örömüzenetet mindenkinek! Aki 
hisz és bemerítkezik, az üdvözülni fog. De aki nem hisz, az kár-
hoztató ítélet alá kerül. Mk 16:15,16

Az a tény, hogy a világon mindenhová el kell jutni, egyben azt is jelenti, 
hogy a lelkek learatásából származó termésünk igen bőséges kell, hogy legyen.

Egészen biztosan a világ népességének jelentős részét teszi majd ki. Ha 
pedig a világ népességének jelentős hányadát kell megmenteni az evangélium 
hirdetése által, akkor minden imaháznak  már-már feszülnie kellene a hely-
szűke miatt. Ne felejtsd el, hogy több mint hatmilliárd ember várakozik oda-
kint a nagyvilágban arra, hogy elvigyük hozzájuk az evangéliumot.

7. Azért is szükséges, hogy megagyülekezeted legyen, mert 
a bibliai mintagyülekezetnek is sok ezer tagja volt. 

Vajon az első gyülekezet nem a legjobb követendő minta-e számunkra? Ha 
az első gyülekezethez először háromezer ember csatlakozott, majd számuk 
ötezerre nőtt, vajon nem kellene ezeknek a számoknak iránymutatóul szol-
gálniuk számunkra is? De igen, ezek a számok azért lettek feljegyezve a Bib-

liában, hogy tudjuk, mit kell megcéloznunk. 

Akik elfogadták Péter beszédét, még azon a napon bemerítkeztek. 
Így körülbelül háromezren csatlakoztak hozzájuk. Ezek az embe-
rek mindennap együtt voltak, és azzal foglalkoztak, hogy az apos-
tolok tanítását megismerjék, részt vettek a közösségben és a ke-
nyér megtörésében, és együtt imádkoztak. Acs 2:41,42
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Azok közül, akik hallgatták az apostolokat, sokan hittek, úgy-
hogy a Jézusban hívő férQak száma körülbelül ötezerre nőtt. 

Acs 4:4

8. Azért is szükséges, hogy megagyülekezeted legyen, mert 
a nagy gyülekezet azt jelenti, hogy még több embert nye-
rünk meg Isten királyságának. 

Egy nagy gyülekezetben több istentisztelet lesz, több felhívás a megtérésre 
és több lehetőség az örök élet elnyerésére, mint egy kis gyülekezetben. Va-
jon nem az a célja minden evangéliumot hirdető lelkésznek, hogy embereket 
nyerjen meg az Úr számára? És extra áldás az is, hogy ezen felül a megagyüle-
kezet sok olyan ember üdvözüléséhez is elvezet, aki később csatlakozik.

9. Azért is szükséges, hogy megagyülekezeted legyen, mert 
egy megagyülekezetből több dolgozó és munkás kerül ki, 
aki Isten szolgálatába áll.

Ekkor így szólt tanítványaihoz: Sok az aratnivaló, de kevés a mun-
kás. Ezért kérjétek az aratás Urát, hogy KÜLDJÖN MÉG MUN-
KÁSOKAT az aratásába! Mt 9:37,38

A nyájnak mindig csak egy része lesz aktív munkatárs. Így aztán, bármit te-
szel vagy mondasz, a gyülekezet egy része nem fog bekapcsolódni a pásztori 
munkába. Mindig is lesznek nézők és meg"gyelők. És mindig lesznek kom-
mentátorok. De lesznek olyan munkások is, akik szolgálatba állnak. Minél 
nagyobb tömeggel rendelkezel, annál több munkást tudsz majd elindítani, 
és annál könnyebben tudod alkalmazni őket.

10. Azért is szükséges, hogy megagyülekezeted legyen, mert a 
megagyülekezet révén több evangéliumot hirdető lelkészt, 
főállású lelkipásztort és püspököt nevezhetsz ki és küldhetsz 
el a szántóföldekre. 

Egy nagy gyülekezetben mindig van olyan oktatóprogram, amelyik lelkésze-
ket képez. Ebből kifolyólag egy tízezer tagot számláló gyülekezetből több 


