
 

 

Miért fontos a gyülekezet?

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

Ma az egyházról tanulhat tanít-
ványod. A heti alkalom természe-
tesen nagyszerű dolog, de a FÉK 
nem egyenlő az egyházzal. Fon-
tos tehát, hogy megértse, miért 
fontos a gyülekezet, és meg is 
tegye az első lépéseket afelé, 
hogy részévé váljon egynek.  

A „gyülekezetnek” fordított görög szó minden esetben keresztények egy csoport-
ját jelöli, nem pedig épületet. Sokszor „templomba járásról” beszélünk, s mi jut 
ilyenkor eszünkbe? Színes üvegablakok? Tornyok és harangok? Kényelmetlen 
padsorok? 

A „gyülekezet”, az istentisztelet világszerte nagyjából ugyanazt jelenti: az embe-
rek összegyűlnek, és vigasztalást merítenek abból a tényből, hogy barátaik is hoz-
zájuk hasonló üldöztetést, szenvedést élnek át. Míg együtt vannak, egy tisztelettel 
övezett, képzett vezetőjük feláll, felolvas a Szentírásból, s ezt némi magyarázat, 
bátorítás, felhívás követi. A gyűlés során helyet kap még a közös dicsőítés, ame-
lyet gyakran ima és zene kísér. 

 

Hasonlít a heti alkalomra – nem is kicsit, ugye? Csakhogy mi az egyház mellett 
működő szervezet vagyunk, vagyis az egyházzal karöltve munkálkodunk a Nagy 
Küldetés betöltésén. Nem temetünk és nem adunk össze párokat, ám a bibliata-
nulmányozás, tanítványság, evangélizációs képzés, nyári misszió és a keresztény 
kapcsolataink ápolása nálunk is helyet kap. A FÉK most kiemelt szerepet játszik az 
életedben, hiszen személyre szóló képzésben van részed és sok diák a barátod is. 
De mi nagyon jól tudjuk, hogy nem mi vagyunk az egyház! 

A gyülekezet nem más tehát, mint keresztények egy csoportja. Néhány ember, aki 
összegyűlik, együtt van. Igen ám, de annyi különféle gyülekezet létezik! Mi köztük 
a különbség? Miért van ennyi? És miért jó az nekem, ha valamelyikhez tartozom? 

Ez mind nagyon jó kérdés, már évek óta vita tárgya valamennyi. Bizonyos nagy 
jelentőségű történelmi események, mint például a reformáció vagy az ébredési 
mozgalmak gyülekezeteket, családokat osztottak meg és nyomukban új felekeze-
tek születtek. Ez a lecke nem arról szól, hogyan válasszuk ki a „jó” felekezetet. Ha 
érdekelnek a felekezetek közötti különbségek, olvasgasd az egyházatyák írásait, 
kutasd a témát! Hívj föl lelkészeket, kérd el tőlük felekezetük hitvallását, és vizs-
gáld meg, hogy az alapvető keresztény hittételekben megegyeznek-e. 

Ha viszont az érdekel, neked melyik gyülekezet „fekszik”, könnyebben megtalál-
hatod a választ. 

A gyülekezet egyik előnye, hogy különböző korosztályokkal lehetsz együtt. Kép-
zeld magad elé a heti alkalmat! A munkatársak a legidősebbek... noha sok eset-
ben ők sem sokkal idősebbek nálad. És hol vannak a fiatalok? Nos, igen, ők az el-
sőévesek...  

A gyülekezetben valódi példaképeket találhatsz magadnak. Ha nem hívő család-
ban nőttél föl, itt megfigyelheted, hogyan működik egy keresztény család – min-
den héten kiszemelhetsz magadnak egyet! Vagy az érdekelne, milyen a keresz-
tény házasság? Nos, a gyülekezetekben csak úgy hemzsegnek a házaspárok, akik 
szintén ezen töprengenek. Hogyan neveli a gyerekeit egy keresztény anyuka vagy 
apuka? Lopózz oda mögéjük és derítsd ki! 
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További lépések 

Ha eddig még nem tetted, vidd el 
magaddal gyülekezetbe a tanít-
ványod! 

A gyülekezetekben az élet legkülönbözőbb szegmenseiből érkezett embereket 
találsz. Eltűnődtél-e már azon valaha, hogyan kötődik a hithez az általad válasz-
tott szak? A gyülekezetben valószínűleg találsz valakit, aki ezen a területen dolgo-
zik. Ebédeljetek együtt az istentisztelet után, kérdezgesd a pálya lehetőségeiről, 
munkahelyi problémákról! 

Meséld el, miért ezt a gyülekeze-
tet választottad! Akár a telefon-
könyvet is felcsaphatjátok, és 
megnézhetitek, milyen gyüleke-
zetek vannak a környéken. Me-
lyik érhető el könnyen, akár gya-
log is? Beszélgessetek az isten-
tisztelet stílusáról, a hitvallás 
pontjairól! Említs meg néhány jó 
gyülekezetet, és ha úgy látod, 
tanítványod nem egészséges gyü-
lekezet felé hajlik, vesd fel az ag-
gályaidat! 

Néhány további, hasznos kérdés: 

1. Miről maradnál le, ha a FÉK-
et tekintenéd gyülekezeted-
nek? 

2. Ha a szüleiddel jártál gyüle-
kezetbe, ott mit szerettél, és 
mit nem? 

3. Hogyan jellemeznéd a kü-
lönböző felekezetek közti 
különbségeket? 

4. Eddigi bibliai ismereteid 
alapján szerinted milyennek 
kell lennie egy jó gyüleke-
zetnek? 

5. Honnan tudhatod, ha egy 
gyülekezet nem jó? Melyek 
lehetnek a figyelmeztető je-
lek? 

 

Isten bölcsessége, amellyel az összes fajból és osztályból egyetlen „új embert” 
teremtett, lenyűgöző! A fej Krisztus, a test pedig nem más, mint Krisztus Teste, 
vagyis az Egyház. Olvasd el az Efézus 4-et, sokat megtudhatsz az Egyház sokféle-
ségéről és az abban nekünk szánt feladatról. 

Amint látod, a heti alkalom nem tud reprezentatív mintát felmutatni Krisztus Tes-
téről. Így, ha nem jársz gyülekezetbe, meglehetősen torz kép alakulhat ki benned 
az életről. Az egyetem egy elszigetelt világ, ám a gyülekezetben idősebbekkel, fia-
talabbakkal egyaránt találkozhatsz, na meg olyanokkal is, akiknek nem a tanulás-
ról szól az életük. 

Velük viszont csak úgy ismerkedhetsz meg, ha fogod magad, és részt is veszel a 
gyülekezet életében – tehát nemcsak a padot koptatod. Ha van bibliakör, kapcso-
lódj be, vállalj tanítást, segíts a gyerekvigyázásban! Adj tizedet, hiszen a gyüleke-
zet pásztorol, táplál hétről hétre. Mutatkozz be családoknak, idősebbeknek, fiata-
labbaknak, hívd el őket magaddal ebédelni! Ha vacsorára hívnak, fogadd el! Ér-
deklődj, tudd meg, hogyan vehetnél részt a gyülekezet életében, hogyan ismer-
kedhetsz meg a tagjaival. Meglátod, hamarosan rájössz majd, milyen szép is Krisz-
tus Teste. Ha csak a heti alkalomra járnál, erről lemaradnál! 

Ráadásul így eggyel több lehetőséged lesz a bibliai tanításra, hiszen ott a lelkész! 
Mindig vidd magaddal a Bibliád, keresd ki a felolvasott igerészt, figyeld, hogy 
egyetértesz-e az értelmezéssel és az alkalmazással! Jegyzetelj is, hogy mélyebben 
megértsd a hallottakat! 

A Zsidók 10,24-25 lényege az elkötelezettség, más szóval váljon szokásunkká a 
közös istentisztelet! Ez az igeszakasz is arra emlékeztet bennünket, hogy szüksé-
günk van a kapcsolatokra, a magányos lelki élmény nem elegendő. 

Tudtad-e, hogy a FÉK-munkatársak számára követelmény, hogy ha új városba köl-
töznek, három hónapon belül találjanak gyülekezetet? Szervezetünk ezzel is azt 
fejezi ki, milyen fontosnak tartja az helyi közösséggel való kapcsolatot. 

A gyülekezetválasztás néhány alapvető szempontja 

1. A szeretet légköre jellemző-e e gyülekezetre? 

Jézus azt mondja a János 13,34-35-ben, hogy szeretetünkről ismeri meg 
a világ, hogy az ő tanítványai vagyunk. Miként bizonyítja ez a gyülekezet, 
hogy ők is Jézus tanítványai? Mit tapasztalsz? Megbocsátást, könyörüle-
tességet, a szükséget szenvedők megsegítését, a kivételezés mellőzését, 
nyitottságot azok felé, akik kilógnak a sorból? 

2. Hogyan viszonyul a Bibliához? 

Központi szerepet kap-e a Biblia a prédikációban, vagy csak mellékesen 
említik, netán azért, hogy egy gondolatot vagy filozófiát alátámasszanak 
vele? 

A prédikáció végén nem a lelkész mondandóját, hanem a Bibliát illik job-
ban értened. 
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Mellékutak 

Gene Gentz: The Measure of a 
Church. Gospel Light 

 

3. Miről beszél a lelkész? 

Mit tart fontosnak, miért ég a szíve? 

 4. Miről beszél a gyülekezet? 

Érti-e a lelkész vízióját? Szeretnék-e megtanulni, hogyan éljék meg hitü-
ket a gyakorlatban, hogyan alkalmazzák mindazt, amit a prédikációban 
hallanak? 

5. Mit mond a hitvallásuk? 

A hitvallás szövegét elkérheted a lelkésztől vagy titkárnőjétől. Olvasd el 
és gondold át, hogy egyetértesz-e vele. Ha kérdésed van, kérj időpontot 
a lelkésztől! 
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