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A JÓ GYÜLEKEZET ISMERTETŐJEGYEI 
Dale Ratzlaff (fordította: Barna Zoltán) 

 

 

 

A szerző összegyűjtötte, hogy feleségével milyen 

szempontokat követtek, amikor Krisztus-hívő közösséget, 

gyülekezetet kerestek. A 12 szempont alkalmas arra, hogy 

saját közösségi gyakorlatunkat és életünket is 

megvizsgáljuk. 

 

1. Biblikus tanítás. Úgy véljük, hogy akik a 

szövegösszefüggést tekintetbe véve tanítanak vagy 

prédikálnak, inkább tanítják Isten teljes tanácsát, nem 

csak 'kedvenc lovukon lovagolnak', és elkerülik a 

bizonyíték-vallásosság csapdáját. A tanításnak gyakorlati 

módon alkalmazhatónak kellene lennie a mindennapi életben.  

 

2. Evangéliumközpontúság. Talán a legfontosabb ismérve a jó gyülekezetnek. Habár sok jó 

figyelmeztetés van, amit Isten Igéjéből kapunk, de hit által vagyunk megváltva. Ha a pásztor 

a gyülekezetet sok olyan dologgal bosszantja, amit a megváltáshoz meg kell tenniük, legyen 

ez a vészjelző. Bármi, amit utána teszünk, az a megváltás eredménye, nem pedig feltétele.  

 

3. Értelmes dicsőítés. Napjainkban a dicsőítés nagy része zene, stílus, hangerő, tartalom, stb. 

Olyan zenét szeretünk, ami nem disszonáns, van dallama, aminek követhető a szövege, és 

ami a szent Istennek való alárendelődésünket fejezi ki. Az igazi dicsőítés Istenre irányul, nem 

a gyülekezetre.  

 

4. Vidám, barátságos emberek. Az egészséges gyülekezet vidám, barátságos emberekből áll. 

Ha a gyülekezet hideg, nem őszintén üdvözölnek és az emberek kiégettnek tűnnek, akkor 

lehet, hogy az egy törvényeskedő gyülekezet.  

 

5. Hitelesség. Néhány gyülekezetben, amit meglátogattunk, vallásos külsőségek és öltözet 

voltak, talán még a hangszínüket és viselkedésüket is megváltoztatták. Biztos, hogy sok 

gyülekezetet, ahol Krisztus egyszerű evangéliumát hirdetik, látogatnak éretlen keresztények, 

és ez jó. Azonban a vezetőknek éretteknek és 'valódiaknak' kellene lenniük.  

 

6. Nyitott, nem félrevezető. Óvakodj azoktól a gyülekezetektől és összejövetelektől, ahol 

nem mondják el becsületesen az elején, kik ők. Ez különösen igaz az evangelizáló és az 

ébredési összejövetelekre.  
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7. Hangoztatott tantételek. Azt figyeltük meg, hogy egy gyülekezetnek néha van egy 

tantétel-gyűjteménye a látogatók számára, és egy másik a színfalak mögötti használatra, ami 

további információkat tartalmaz.  

 

8. A kérdezés szabadsága. Minden gyülekezetnek joga van tisztán meghatározni, mit hisznek 

igazságnak. Néhányan nem szeretnének kérdéseket hallani megalapozott tantételeikről. 

Azonban hisszük, hogy becsületes kérdéseket feltenni egészséges nem csak a kérdező, 

hanem az egész gyülekezet számára is.  

 

9. Nagyok és kicsik. A jó gyülekezet nagyobb hangsúlyt helyez a jelentősebb dolgokra és 

kisebbet a jelentéktelenebbekre. Krisztus evangéliumára összpontosítanak, és arra 

törekednek, hogy segítsenek a tagoknak Krisztus teljesen odaszánt követőinek lenni.  

 

10. Rugalmasság a homályos területeken. Sok területe van a keresztényi hitnek, amelyről 

nem találunk tiszta meghatározást, és amiben becsületes keresztények többféle 

következtetésre jutnak. Ez magába foglalhatja az utolsó napok eseményeit, a nyelveken 

szólást, a korlátozott bűnhődést, stb. Ahol a Biblia világos, ott bizonyosak lehetünk. Ahol a 

Biblia nem világos, ott óvatosaknak kell lennünk.  

 

11. A növekedés lehetősége az egész család számára. Ez több dolgot magába foglalhat, mint 

a kis bibliatanulmányozó/növekedési csoportok, férfiak vagy nők csoportjai, ificsoportok, 

gyerekszolgálat, stb.  

 

12. A távozás szabadsága. Egy egészséges gyülekezet és pásztori vezetés fenyegetés nélkül 

megengedi a közösség elhagyását. Azonban, amikor a gyülekezeti vezetés vissza akarja 

tartani a távozni akaró embereket, az elmenők ellen beszélnek, és úgy tesznek, mintha ők 

birtokolnák az embereket, az egészségtelen lehet. A jó gyülekezetvezető bátorítja a 

továbblépésre az embereket, ha jobban szolgálhatnak egy másik gyülekezetben, vagy akár 

más egyházban.  

 

Nincs tökéletes gyülekezet. Úgyhogy valaki kénytelen lehet olyan gyülekezetet látogatni, 

amivel nem ért egyet mindenben. Még Krisztus tanítványai csoportjában is voltak problémák 

és a gyülekezetekben is, melyeknek Pál írt. Amikor egy gyülekezethez csatlakozunk, a 

növekedést kell keresnünk a többi taggal való kapcsolatunkban, és engedni a Szentléleknek, 

hogy segítsen szeretni a ridegeket, éretleneket és tőlünk különbözőket. Ez a kereszténység 

lényege. 


