
 

Szabó Lajos

Élet a gyülekezetben 

Elet a gyulekezetben 2013.indb   1Elet a gyulekezetben 2013.indb   1 2013.12.12.   11:56:122013.12.12.   11:56:12



 

Elet a gyulekezetben 2013.indb   2Elet a gyulekezetben 2013.indb   2 2013.12.12.   11:57:082013.12.12.   11:57:08



 

Szabó Lajos

Élet a gyülekezetben

Alapvető és aktuális kérdések 

a gyülekezetépítés tárgykörében

Luther Kiadó

Budapest, 2013

Elet a gyulekezetben 2013.indb   3Elet a gyulekezetben 2013.indb   3 2013.12.12.   11:57:082013.12.12.   11:57:08



 

2. kiadás

A kiadvány az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Déli Evangélikus 

Egyházkerület támogatásával jelent meg.

Lektorálta: Szabóné Mátrai Marianna

A borítón a balatonboglári evangélikus templom oltárképe, Aknay János 

Megváltó című festménye látható. Fotó: Aknay Csaba

Minden jog fenntartva. Bármely másolás, sokszorosítás,

illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás

a kiadó előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.

© Szabó Lajos, 2013

© Luther Kiadó, 2013

Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója

Budapest, 2013

Felelős kiadó: Kendeh-Kirchknopf Péter

Olvasószerkesztő: Petri Gábor

Szöveggondozó: Sinkáné Zombory Katalin

Tördelőszerkesztő: Török Andrea, Petri Gábor

Műszaki szerkesztő: Török Andrea

Nyomdai kivitelezés: Mondat Kft. www.mondat.hu

Felelős vezető: Nagy László

ISBN 978-963-9979-39-0

Elet a gyulekezetben 2013.indb   4Elet a gyulekezetben 2013.indb   4 2013.12.12.   11:57:092013.12.12.   11:57:09



Tartalom

Bevezető gondolatok 

Milyen helyszín a gyülekezet? 

Egyházértelmezés a gyülekezetépítés 
összefüggésében 

A gyülekezet az Újszövetségben 

Hogyan értelmezi Luther az ekklészia szót? 

Hogyan beszélnek az újszövetségi könyvek a gyülekezetről? 

Az evangéliumok gyülekezetértelmezése 

A gyülekezet az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvben 

Egyházértelmezés az újszövetségi levelekben 

Gyülekezetkép a Jelenések könyvében 

Összefoglalás 

Egyházértelmezési csomópontok az egyháztörténet folyamán 

Mit mondanak az egyházról az egyetemes hitvallások? 

Mit mondanak az egyházról az apostoli atyák? 

Hogyan tanít a reformáció az egyházról? 

Funkcionális egyházértelmezés 

Corpus permixtum 

Participáció 

A kálvini egyházértelmezés néhány – Lutherétől eltérő – jellemzője 

Kálvin egyházelméletének néhány jellemző vonása 

A reformáció radikális ágának egyházértelmezése 

A reformáció egyházértelmezésének gyülekezetépítésre 

vonatkozó szempontjai 

Egyházértelmezés a reformációtól a . századig 

Példák a . század egyházértelmezési koncepcióinak sorából 

Egyházértelmezési vita a teológia és az egyházjog mezsgyéjén 

A dialektikus teológia jellegzetes egyházértelmezési hangsúlyai 

és a Barmeni nyilatkozat 

Kritikai hangok az intézményes egyházzal (illetve 

népegyházzal) szemben 

Elet a gyulekezetben 2013.indb   5Elet a gyulekezetben 2013.indb   5 2013.12.12.   11:57:092013.12.12.   11:57:09



Tartalom6

. századi egyházelméleti koncepciók megjelenése a magyar 

evangélikus gyülekezetépítésben 

Helyzetértékelés és teológiai alapvetés 

Konkrét iránymutatás a gyülekezetépítésre nézve 

Lelki ébredés és missziói gyülekezetek 

Mi a gyülekezetépítés? 

Milyen kérdésekkel foglalkozik a gyülekezetépítés? 

Honnan ered a gyülekezetépítés fogalma? 

Két újszövetségi példa az építés metaforájára 

Az építés képe az Első korinthusi levélben (Kor ;  és ) 

Az építés képe az Efezusi levélben 

Hogyan alakult ki a gyülekezetépítés diszciplínája? 

A gyülekezetépítés nyugtalanító kérdései – népegyháztól 

a hitvalló egyházig 

A . század gyülekezetépítési modelljeinek 
bemutatása 

Veszteségek és a kivezető út keresése 

Átlátható gyülekezet 

A missziói gyülekezet 

A kettős stratégia 

A konciliáris tanulóközösség 

A lelki gyülekezetmegújulás 

Következtetések 

Gyülekezet az ezredfordulón 

Az aktuális egyházelméleti koncepciók összefoglalása 

Kérügmatikus megközelítés 

Empirikus megközelítés 

Spirituális megközelítés 

Az ezredforduló gyülekezetépítési kérdései a Magyarországi 

Evangélikus Egyházban 

Amit a diktatúra éveiből magunkkal hozunk 

A politikai fordulat mint kihívás a gyülekezetépítés számára 

Mi jellemzi ma a magyar evangélikus gyülekezeteket?  

Fordulat a gyülekezetépítési gondolkodásban 

Két nagy hatású egyéniség: Bill Hybels és Klaus Douglass 

Elet a gyulekezetben 2013.indb   6Elet a gyulekezetben 2013.indb   6 2013.12.12.   11:57:092013.12.12.   11:57:09



Tartalom 7

A Willow Creek mozgalom – Bill Hybels 

Andreasgemeinde – Klaus Douglass 

Közös vonások 

Gyülekezetépítési elvek új és átalakult magyarországi 

gyülekezetekben 

Két alappillér 

Az építkezés első lépései 

Az építés jellegzetes munkamódszerei 

A gyülekezeti élet súlypontjai 

A gyülekezet vezetése 

Presbiterek és lelkészek a gyülekezet vezetésében 

Találkozás és kommunikáció 

Feladat és szerep a gyülekezet vezetésében 

Amit nem nélkülözhet a lelkészi élet… 

A jókedvű egyház 

Presbiter és lelkész közös küzdelme a kívülállókért 

Felügyelői szolgálat az egyházban 

A tisztség vállalásának folyamata 

A gyökerekről 

Néhány mai vonás  

Két mai kihívás a felügyelői szolgálatban 

Az ökumenikus közeledés 

Misszió egy pluralista társadalomban 

A felügyelői tisztség társszolgálat 

Néhány kép az ideális felügyelőről 

Ki vezeti a gyülekezetet? 

Két kérdés az egyházi vezetésről 

Lelkész és felügyelő közös munkájának nehézségei 

Milyen szempontok segíthetik az együttműködést? 

A további feladatok 

A lelkészi életpályamodell szükségessége 

Lehetőségek a lelkészi mobilitás és pályaépítés területén 

– tapasztalati körkép 

Változások a lelkészi hivatásértelmezés terén 

A lelkészi hivatáshoz szükséges legfontosabb kompetenciák 

áttekintése 

Teológiai kompetencia – tanúskodás 

Elet a gyulekezetben 2013.indb   7Elet a gyulekezetben 2013.indb   7 2013.12.12.   11:57:092013.12.12.   11:57:09



Tartalom8

Missziói kompetencia – embereket szeretnénk meggyőzni 

Lelkigondozói és diakóniai kompetencia – emberekről 

gondoskodunk 

Apologetikai kompetencia – amit tanítunk és közvetítünk 

Interdiszciplináris kompetencia – részünk a nagy egészben 

A lelkészi életpálya lehetséges állomásai 

A jelen és a jöv gyülekezete 

Kilátások és feladatok – felmérések tükrében 

Passzív őrzés vagy előrelépés? 

Spirituális élet és életkérdések 

Lelkészi munka 

Gyülekezetméretek és következményeik 

Készség a változtatásra 

Az önkéntesség szerepe a gyülekezeti életben 

Az önkéntes szolgálat a keresztény közösség sajátossága 

Önkéntesek és hivatásos alkalmazottak 

Képzés és továbbképzés az egyházban és a gyülekezetben 

Miért aktuális ma a képzés és a továbbképzés kérdése 

az egyházban? 

Megújuló tanulási kedv 

Mit nyújt a lelkészi életpálya számára a rendszeres 

továbbképzés? 

Módszertani kitekintés 

Gyakorlati konzekvenciák 

A bizalmi elv – a korszerű gyülekezet működési elve 

A civilek egyházi szolgálatának alappillére 

A bizalmi elv a közösségben megvalósuló irányítás 

alapfeltétele 

A bizalom összekapcsolódó körei 

Civilek szerepe a bizalom építésében 

Átgondolandó kérdések 

Zárszó 

Függelék 

Felhasznált irodalom 

Elet a gyulekezetben 2013.indb   8Elet a gyulekezetben 2013.indb   8 2013.12.12.   11:57:092013.12.12.   11:57:09



9Bevezetés

Bevezet gondolatok

Világiak és lelkészek egyaránt sokszor teszik fel a kérdést: mit lehetne 

tenni azért, hogy a gyülekezetek élete dinamikus és növekedő legyen? 

Milyen aktivitásra van szükség ma ahhoz, hogy egy keresztény közösség 

mindennapjai inspiráló életet mutassanak a környezet számára? És ez 

az inspiráló jelenlét ne csupán néhány alkalommal valósuljon meg, ne 

csak vasárnapi és ünnepnapi kiemelt istentiszteleti alkalomként, hanem 

a hétköznapokban is. Legyen élet a gyülekezetben! Benne generációk 

tudjanak közösséget alkotni. Attól lesz vonzó egy gyülekezet, ha lehet 

benne egymásra fi gyelni és – jól működő közösségként – a mai élethez 

szükséges bátorításra és biztatásra találni. Legyen befogadó és segítő 

életközösség a gyülekezeti létforma sokak számára!

Ma nagy gondot jelent a történelmi egyházak számára az az adottság, 

hogy közösségeik sok épülettel rendelkeznek, de ezek kihasználtsága 

többnyire nem megfelelő. Nincs igazi, élő kapcsolatuk a környezetükben 

élő emberekkel. Hogyan lehetne vonzóbbá és megszólítóbbá tenni a ke-

resztény közösségi életet faluban és városban? Sok elkötelezett keresztény 

ember keresi a feleletet erre a kérdésre. A 20. században önálló gyakor-

lati teológiai tudományággá vált a gyülekezetépítés. Mind a mai napig 

sok-sok elképzelés, modell és koncepció fogalmazódott meg arról, hogy 

kinek és mit kellene másképp végeznie ahhoz, hogy misszióra vállalkozó 

és új tagokat elérő gyülekezeti élet legyen az egyházakban. Sok lelkészi 

tapasztalat is rendelkezésre áll, láthatjuk, ki hogyan próbálja megoldani 

a feladatát könnyebb vagy nehezebb sorsú közösségek élén. Látványos 

sikerek leírásával éppúgy találkozunk, mint sikertelen próbálkozásokról 

szóló vallomásokkal. Sok esetben úgy tűnik, mintha lenne recept arra, 

hogy mit kell tenni egy közösség megújulásáért vagy egy teljesen új gyü-

lekezet létrejöttéért. Hamar rá kell döbbennünk azonban, hogy a kérdés 

ennél sokkal bonyolultabb. 
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10  Bevezetés

Néha irigylésre méltó személyi teljesítményekre fi gyel fel az egyházi 

közvélemény, amikor olyan területen születik életképes gyülekezet, ahol 

eddig még sohasem volt ilyen. Gyorsan terjed a híre egy-egy sikeres 

lelkipásztornak és gyülekezeti közösségnek. Izgalmas és kockázatos vál-

lalkozás egy új, modern templom építése, amelyet egy maroknyi ember 

lelkesedése indított el. Hihetetlen nagy öröm, amikor éppen ebben az 

új épületben sikerül hétről hétre telt házzal ünnepelni az istentisztele-

teket. Mire van ma szükség mindehhez? Teljesen megváltozott formák-

ra? Tehetségesebb lelkészekre? Odaadóbb és vállalkozóbb világiakra? 

Könnyűzenés istentiszteletekre? Emberközeli kommunikációra? Sokáig 

lehetne folytatni a sort, latolgatva az esélyeket.

E gyülekezetépítési kézikönyv nem szeretne egyetlen módszert vagy 

modellt favorizálni. Sokkal inkább arra törekszik, hogy többféle impulzust 

adjon, tágítsa a képet, árnyalja a gondolkodásmódot, és megújulni kész 

lelkületet alakítson ki azokban, akik tanulni szeretnék ezt a gyakorlati 

teológiai diszciplínát, akik hivatásként vagy érdeklődő gyülekezeti tagként 

informálódni szeretnének ebben a rendkívül aktuális témában. Jó ezt a 

területet tanulmányozni teológushallgatóknak, lelkészeknek, presbiterek-

nek és gyülekezeti tagoknak egyaránt. Akkor lesz élet a gyülekezetben, ha 

lelkészek és munkatársaik, a nagyon aktív belső maghoz tartozó gyüleke-

zeti tagok és a kicsit távolabb álló érdeklődők egyaránt kezdeményezőbbé 

válnak napjaink gyülekezeti életének megújulásában. Sohasem szabad 

szemünk elől téveszteni azt, hogy első renden nem emberi teljesítmény 

egy gyülekezeti közösség sikere és létszámbeli növekedése vagy a benne 

folyó minőségi szolgálat. Isten Szentlelkének ajándéka ez elsősorban. 

Akkor élünk helyesen ezzel az ajándékkal, ha tanulással, odafi gyeléssel 

és lelkes kezdeményezőkészséggel készülünk az elfogadására.

Szükség van azonban arra is, hogy a gyülekezeti életért ma felelősen 

gondolkodók a visszafogottságból bátorságra, a nosztalgiázásból előre-

tekintésre és a görcsös megőrzés kötöttségéből leleményes kibontako-

zásra tudjanak váltani. Így lehet eleget tenni azoknak a kihívásoknak, 

amelyekkel ma találkozik egy keresztyén gyülekezeti közösség, és így 

töltheti be evangéliumi küldetését a saját környezetében. Felkészült és 

bátor tanítványok hite építheti a gyülekezeti közösséget – ahogyan erre 

a történelemben mindig láthattunk értékes és minden időre bátorító 

példákat. Legyen élet a mai gyülekezetekben, hogy élhető közösségek 

lehessenek a következő generációk számára is! Ehhez szeretne ez a könyv 

gondolatébresztő módon segítséget és bátorítást adni.
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Milyen helyszín 

a gyülekezet?

1
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A gyülekezet mint helyszín? 13

A gyülekezet mint helyszín?

Mielőtt bármilyen, gyülekezetről szóló defi nícióban gondolkoznánk, 

érdemes azon töprengeni, hogy leírható-e a mai időben zárt és szigorú 

kritériumokat szem előtt tartó meghatározással a sok szempontból is 

változásban lévő közösség, a keresztény gyülekezet. Inkább segít, ha a 

gyülekezetet helyszínként vizsgáljuk meg. 

Helyszínen olyan teret és a környezetében megvalósuló események meg-

jelenési formáit érthetjük, amelyekben a gyülekezet látható és láthatatlan 

működései egyaránt megjelenhetnek. A jól látható és a láthatatlan izgal-

mas színtere, helyszíne a mai gyülekezet. Az élő és működő gyülekezet 

mindenképpen ennek a kettősségnek a feszültségében végzi a munkáját.

Nem tekinthető egyértelműen szervezetnek a gyülekezet, mert inkább 

a közösség, a sokszínű hálózat az a valóság, amely ma jellemzi. A tanuló 

szervezet meghatározás abban az értelemben helytálló, hogy a változóban 

lévő gyülekezet ma valóban nagy tanulási folyamaton megy át a társada-

lomban. A helyét és a lehetőségeit keresi ahhoz, hogy küldetését a mai 

környezetében gyakorolni tudja.1 Nem biztos, hogy a jól körülhatárolható 

szervezeti forma az igazán lényeges, inkább a lelki működések aktivitása 

és dinamizmusa a fontos tényező, amelyet szintén nem szabad kihagyni 

a számításból. Ez pedig inkább a közösség irányába mozdítja a defi níciót.

Ezért közelít Matthias Spenn a gyülekezethez olyan meghatározással, 

hogy az „autonóm részegységekből álló, többcentrumú hálózat. Az egyes 

szereplők (egyének, családok, csoportok, kezdeményezések, intézmények) 

mindegyike egy szervezeti egységet képez, saját elképzelésével, tartalmá-

val és kultúrájával. Mindegyik a maga sajátos módján és intenzitásával 

 1 Spenn 2008, 54. o.

Látható és látha-

tatlan működés

Autonóm rész-

egységekből álló, 

többcentrumú 

hálózat
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Milyen helyszín a gyülekezet?14

tart kapcsolatot a többi szereplővel. Minden szereplő megőrzi a maga 

speciális karakterét, saját céljaiért fáradozik, és saját küldetést teljesít, de 

ezzel többé vagy kevésbé meggazdagítja a magasabb összefüggéseket a 

rendszerben. Ezzel azt akarja elérni, hogy az egyes területek kapcsolódja-

nak egymáshoz, együttműködjenek, és így értéktöbbletet teremtsenek. A 

gyülekezet feladata, hogy ezeknek az autonóm részegységeknek működési 

támogatást nyújtson, az egymáshoz való kapcsolatukat segítse anélkül, 

hogy a részautonómiájukat korlátozná.”2

Ha megfi gyeljük egy mai gyülekezet életét, azt látjuk, hogy a csoport-

munkák valóban ilyen önállósággal tudnak csak megvalósulni, a gyüle-

kezet pedig mint közösség ezeknek a csoportoknak a szövetsége. Nem 

a központi akarat felől erősödik meg a közösség, hanem a részterületek 

önálló aktivitása kapcsolódik össze a nagyobb egység működésében. A 

gyülekezetek hagyományos nagy közösségi egysége talán még az isten-

tiszteleteken tapasztalható meg, egyébként a különböző tevékenységek 

és érdeklődési körök önállósága a gyakorlati tapasztalat. A részterületek 

és részaktivitások felértékelődnek napjaink gyülekezeti közösségében, 

ezért nagyon fontos az is, hogy megbecsült helyük és szerepük legyen az 

egész gyülekezet közösségében. Ezzel a szándékkal készülnek 2007 óta a 

Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezetei számára az evangélikus 

gyülekezeti munkaprogramok, amelyek sok, csoportok számára készült 

részprogramot tartalmaznak.3 Az egyház egész működésére nézve is 

igaz, hogy napjainkban nagyon fontos motiválni az alacsonyabb szintű, 

helyi kezdeményezéseket, hiszen ezek azok az aktivitások, amelyek által 

új emberek érhetők el, és teljesen friss, meglepően új, kreatív megmoz-

dulások eleveníthetik meg a hagyományos nagy közösség életét.

Sokszor van olyan tapasztalatunk is, hogy a külsőleg nagyon rendezett 

keretek ellenére a belső lelki közösség nem működik igazán. De fordítva is 

jelentkezhet ez: lelki értelemben jó és eleven kapcsolatok ellenére képtelen 

a gyülekezeti közösség stabil és állandó intézményi életformát elérni.

Mindebből az is következik, hogy nem használhatjuk csupán a hagyo-

mányos gyülekezeti képletet a gyakorlati teológia területén, hanem fontos 

 2 Uo. 54. o.
 3 Növekedés. Luther Kiadó, Budapest, 2007. Isten háza népe 2008/2009. http://munka-

program.lutheran.hu. Elmélyülés. Luther Kiadó, Budapest, 2009. Megismerés 2010/11. 

http://munkaprogram.lutheran.hu.

A részterületek és 

a részaktivitások 

felértékelődnek
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A gyülekezet mint helyszín? 15

odafi gyelni az új típusú keresztény közösségek életformáját jellemző 

szabadabb szerkezetekre és struktúrákra is (ilyen például a Golgota Ke-

resztény Gyülekezet, a Willow Creek mozgalom, a Hit Gyülekezete stb.). 

Annál is inkább, mert éppen ezeken a területeken találkozunk azzal a 

gyors növekedési mutatóval és szélesedő nyilvánossággal, amely után a 

hagyományos, tradicionális keresztény gyülekezetek többsége ma csak 

vágyódik. Azért érdemes azonban a klasszikus értelemben vett gyüleke-

zeti struktúra fejlődését is átgondolni, mert nagyon valószínű, hogy a már 

általuk is gyakorolt, sokszínű közösségi formák egy-egy új kombinációja 

az, ami a mai új egyházi közösségekben megjelenik.

A gyülekezet felekezethez kötött megjelenési és működési jellemzői sok-

kal inkább hasonlítanak egymásra ma, mint bármikor a kereszténység 

történelme folyamán. Sokkal kisebbek az eltérések az egyes felekezetek 

gyülekezeti működési mechanizmusai között, mint a korábbi évtize-

dekben. Sok tekintetben hasonló szerkezet, nagyjából egyforma keretek 

és szinte azonos megvalósulási struktúrák – alkalmak – jellemzőek a 

gyülekezetekre ökumenikus kitekintésben.

Jó gyülekezeti légkörről vagy rossz gyülekezeti légkörről egyaránt beszél-

hetünk, és mindkettőről bőven vannak tapasztalataink, de mindkettőnél 

legalább akkora szerepe van a spirituális, láthatatlan dimenziónak, mint a 

szervezetinek, azaz a láthatónak. A gyülekezet valódi működését csak en-

nek a kettőnek a kölcsönhatásában és megvalósulásában szabad elemezni.

Nem egyszerű meghatározni azt, hogy milyen helyszín, minek a hely-

színe egy mai gyülekezet. Egymástól nagyon eltérő, újszerű események 

valósulnak meg itt, ugyanakkor sok tradicionális alkalom is tovább él 

kisebb-nagyobb hatékonysággal. Sokszínű igények fogalmazódnak meg 

a gyülekezettel szemben a tagok részéről, és bonyolult a küldetés is, 

amelyet az egyház fogalmaz meg számára.

A legnehezebb problémát az a beszűkülésre utaló tendencia jelenti, amely 

sok gyülekezetben megfi gyelhető ma. Úgy akar egy közösség gyülekezet-

ként élni gyökeresen megváltozott környezetében, hogy alig nyitja ki a 

kapukat, szűk téren mozog, és szinte zárt közösségként él napról napra. 

Az érdeklődés iránta kritikusan alacsony szintre esik vissza. Vasárnapi 

rutin szerint él, alig játszódnak motiváló események benne. Csak ritkán 

történik olyan szembenézés ezzel a helyzettel, hogy gyökeres változásokra 

szánja el magát a közösség vagy maga az egyházi felsőbbség azzal a céllal, 

A gyülekezetek 

működése szem-

pontjából csök-

kennek a felekezeti 

különbségek

Veszély a gyüle-

kezeti élet beszű-

külése

Elet a gyulekezetben 2013.indb   15Elet a gyulekezetben 2013.indb   15 2013.12.12.   11:57:092013.12.12.   11:57:09



Milyen helyszín a gyülekezet?16

hogy átrendezést hajtson végre. A stagnálás intézményes őrzése lehet 

ilyen helyzetben a fejlődés gátja. A túlzott alkalmazkodás a megszokott-

hoz, a beidegződött életformához. Ebből fakadó konkrét veszély lehet a 

gyülekezet életében a lelassulás és az elkényelmesedés. A ragaszkodás 

és a kötődés érezhető az egyik oldalon, de a közöny és az elhanyagolás 

is sokféle formában megjelenik a másik oldalon. Ha nincs meg a helyi 

gyülekezeti tagok aktivitása és részt vállalása a megújulásban, akkor csak 

konzerválódik a helyzet, változás, javulás nem történhet. Egyértelmű a 

puszta túlélésre való berendezkedés.

Ellentmondásos a mai látkép, nehéz általánosítani a gyülekezetek tevé-

kenységének értékelésekor ma Magyarországon. Azt gondolom, hogy még 

egy nagyon megalapozott, szakszerű empirikus felmérés sem tud köny-

nyen képet formálni a gyülekezetekről mint az események helyszínéről, 

mert hihetetlen mértékben eltérnek egymástól a lehetőségek és maga a 

gyakorlat.4 A statisztikai adatok mögött meghúzódó lelki folyamatok pe-

dig nagyon összetettek ma gyülekezeteinkben. A kis közösség légkörében 

élő gyülekezet egészen más szabályok mentén éli meg az alkalmait, mint 

egy nagy létszámú és még ma is tömegeket mozgató nagyobb gyülekezet. 

A struktúraalakító és -hordozó képesség is nagyon eltérő az egyes 

gyülekezetek között. Életképesnek mutatkozik bizonyos helyeken a 

lelkészcentrikus, egy- vagy kétszemélyes modell is, másutt ezt már szinte 

elfelejtették. Ugyanakkor egy-egy nagyobb közösség a túlzottan demok-

ratikus és decentralizált vezetés mellett szakadozik, újabb és újabb jelét 

adja a krízisnek. Ebben persze szerepe lehet annak is, hogy az utóbbi 

évek törvényalkotása, egyházkormányzása inkább alapozott egy ideá-

lisnak elképzelt, nagyobb közösségre, mint a valóságban meglévő és a 

legkisebb struktúrát is csak nehézségek árán működtető gyülekezetekre. 

Az evangélikus gyülekezetek többsége ma 200-300 aktív taggal – esetleg 

ennél is valamivel kevesebbel – rendelkező közösség.5

 4 2010-ben átfogó egyházszociológiai felmérés készült a Magyarországi Evangélikus Egyház-

ról Fábri István szociológus és dr. Fábri György kommunikációkutató szakmai vezetésével. 

A kutatási adatok elérhetők a www.evangelikus.hu illetve a www.tudastars.hu oldalon. A 

kutatással részletesen foglalkozik a Credo folyóirat. Fábri 2010, 101–114. o.
 5 Vö. A Magyarországi Evangélikus Egyház statisztikai adatai. A Magyarországi Evan-

gélikus Egyház Zsinatának statisztikai csoportja dr. Sólyom Jenő vezetésével össze-

gyűjtötte és további felhasználásra alkalmas formában közreadta az MEE statisztikai 

adatait. A jelentésben, mely elérhető a http://evangelikus.hu honlapon, olvashatunk a 

Gyülekezeti 
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A gyülekezet mint helyszín? 17

Nagy áldozatokat hoznak ma sokan azért, hogy a keresztény egyház 

gyülekezeti létformája fennmaradjon, és működőképes legyen a népességi 

mutatók ellenére is a legtöbb településen. De szembeötlő a másik véglet is: 

sok településen kihasználatlanul állnak a gyülekezeti élet céljára felépített 

épületek, mert nincsen igény arra, hogy programok találjanak otthonra 

bennük. Fontos stratégiai cél lenne például az államtól visszakapott 

gyülekezeti épületek hétközi kihasználásának biztosítása.

A fi atalabb generációk jóval kisebb százalékban vesznek részt a gyü-

lekezeti közösség életében, mint az idősebbek. Különösen igaz ez a min-

dennapi gyülekezeti életre, a bibliaórai és hétközi alkalmakra. Ami az 

istentiszteleteket illeti: a fi atalok inkább a speciálisan nekik szervezett 

alkalmakon (ifj úsági istentisztelet, Tamás-mise stb.) vesznek részt. A ge-

nerációk teljességét visszatükröző közös istentiszteletekkel egyre ritkáb-

ban találkozhatunk. A következő generációk jelenléte nélkül a gyülekezet 

a hagyományőrzés szintjére esik vissza, legfőbb tevékenysége a temetések, 

jobb esetben a keresztelések és esküvők szolgálatának végzése. Sokszor 

már szinte csak „szolgáltatóként” és kevésbé „szolgálóként” történik ez. 

A gyakorlati teológián belül a gyülekezetépítés tudományterülete vizsgálja 

azt, hogy egy adott korban miről árulkodik a gyülekezet élete. Milyen 

tendenciák jelentkeznek benne, és ebből mire kell odafi gyelni az egészsé-

gesebb működés érdekében. Hasonlóan fontos vizsgálódási terület az is, 

hogy a jövő érdekében milyen tevékenységek indokoltak, és mit tehet a mai 

közösség azért, hogy a következő generációk számára is valóság lehessen az 

élhető gyülekezeti életforma az egyházban. A tradíciók fenntartása abból 

a szempontból is érdekes, hogy mi adható át a következő nemzedéknek, 

és mivel lehet azt elérni, hogy legyen motivációjuk a fi ataloknak a saját 

arculatuknak megfelelő berendezkedésre a gyülekezetben. Nem elég csak 

elemezni a mai helyzetet, hanem meg kell határozni azokat a területeket, 

amelyeken kitörési pontok látszanak a jövő érdekében. Éppen ezt a célt 

szolgálja a Magyarországi Evangélikus Egyház 2008-ban napvilágot látott 

stratégiája, amely az Élő kövek egyháza címet viseli.6

lélekszámadatokról, a kazuális szolgálatokról, az istentiszteleteken való részvételről, 

a lelkészi karra és a gazdasági életre vonatkozó adatokról.
 6 Élő kövek egyháza. Az evangélikus megújulás stratégiája. Letölthető a http://evangelikus.

hu honlapról. Megjelent – sok értékelő véleménnyel együtt – a Credo folyóirat 2009-es 

különszámában.

A gyülekezetépí-

tés diszciplínájá-

nak vizsgálódási 

területei
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Milyen helyszín a gyülekezet?18

Egy helyszín mindig megmutatja az ott élők gondolkodását, életvitelét 

és életkedvét egyaránt.

Szavak nélkül a puszta látvány is hirdeti azt, hogy milyenek az ott élők, 

és mi foglalkoztatja őket. Elég megnézni a templomok és a gyülekezeti 

termek berendezését, belsőépítészeti állapotát. Ezek önmagukban is 

sokat elárulnak a tulajdonosról és a használókról egyaránt. Hívogató 

terek ezek? Befogadóak és érdeklődést kiváltóak? Mai üzenetet hirdetnek? 

Visszatérésre és újbóli kapcsolat felvételére ösztönöznek? Esetleg távoliak, 

ridegek és kemények? Aktív terek? Inspiráló erejűek? Kedvet teremtők? 

Lelkesedést kiváltók? Lehetne folytatni a kérdéssort, de talán már ennyi 

is elegendő ahhoz, hogy kritikusan átgondoljuk ezt megközelítést is.

Egy-egy ilyen pillanatfelvétel a gyülekezet igényességét vagy igénytelen-

ségét hirdeti. Külső kép, de rámutat a belső állapotokra is. Egy templomtér 

istentiszteleti időn kívül is megmutatja, hogy milyen aktivitás jellemzi az 

odajáró közösséget. Egy gyülekezeti centrum hétköznapi kihasználtsá-

gából lehet következtetni arra, hogy mennyire életképes egy keresztény 

közösség az ünnepi alkalmakon és a hagyományos istentiszteleteken túl 

is. A kihalt vagy szűk mozgásteret lehetővé tevő helyszín nem motivál, sőt 

inkább deprimál. A levegős, világos és az aktív használat jegyeit magán 

hordozó helyszín kérdések sorozatát, illetve magát az érdeklődést ébreszti 

fel az odaérkezőkben. Ilyen helyszínekké kellene válniuk a mai gyülekezeti 

épületeknek. Elérhető, könnyen megtalálható és a tekintetet megragadó 

helyszínekre van szükség ma a megújuláshoz, a vonzáshoz.

Minden gyülekezeti közösségnek érdemes időközönként elgondolkodnia, 

hogy az általa fenntartott épületek és terek milyen funkcióval rendel-

keznek, és milyen üzenetet sugároznak. Gazdaságilag is nehéz terhet 

jelentenek a túlzottan nagyméretű gyülekezeti ingatlanok. A pusztán 

gazdaságossági kérdésen túl azonban nagyon fontos az elméleti megkö-

zelítés is, hogy legyen közelre mutató és távolabbra néző elképzelése egy 

gyülekezeti közösségnek arról, milyen küldetést képvisel most, és milyen 

cselekvési prioritásokat tart a szeme előtt a jövőben. Mutatkozzon meg 

ez a belső meggyőződés a külső megjelenésben is. Nem elég évről évre a 

hagyományosan megörökölt és begyakorolt programokat automatikusan 

teljesíteni, hanem szükség van aktuális időpontokhoz konkrétan hozzá-

rendelt új feladatokra is a valódi közösségépítés érdekében. Ehhez komoly 

segítséget jelent, ha például az éves munkaprogramokat komolyan veszi 

egy gyülekezet, és belőlük merítve új feladatokat, új stílusú programokat 

Mit mutat 

a helyszín?

Szükség van új 

programokra
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épít be életébe. Könnyen belefárad ugyanis egy gyülekezeti közösség 

abba, hogy csak ismétli – szinte rutinszerűen – az alkalmakat, és nincs 

elegendő bátorsága vagy kezdeményezőkészsége ahhoz, hogy új dolgokat 

is megpróbáljon. Mintha egy beépített félelem uralkodna, idegenkedés 

mindentől, ami más, mint ami eddig történt. Mintha nem az új hozhat-

na egészséges és igazi növekedést eredményező, a holtpontról valóban 

kimozdító változásokat a gyülekezetben. A gyülekezet olyan helyszín, 

ahol mindig szükség van új próbálkozásokra és kezdeményezésekre a 

megszokott és begyakorolt feladatokon túl. Ezért is helyénvaló az építés 

képe a gyülekezettel kapcsolatban, hiszen itt a külső és belső fejlődésről 

és változásról egyaránt szó van.

Érdemes áttekinteni, hogy minek a helye – helyszíne – valójában egy 

gyülekezet. Ennek alapján rá lehet kérdezni egy-egy konkrét gyülekezet 

életének vizsgálatakor arra, hogy melyik mentalitás jellemző rá: változás-

barát vagy éppen minden változást, elmozdulást ellenző. Milyen mély-

ségben igaz ez a tulajdonság rá nézve? A döntő többség közös véleménye 

ez a magatartás, vagy egy kisebb, szűk réteg érvényesíti erős akaratát a 

nagyobb közösségen? Sokszor az aktivitást nem vállaló jelentős többség 

véleménye nyilvánosságra sem kerül a gyülekezetben azért, mert egy 

hangadó réteg kisajátítja magának a gyülekezeti nyilvánosságot. Csak az 

ő véleményük látható, hallható és tapasztalható meg. A gyülekezetépítés 

egyik visszatérő alapkérdése: min lenne értelme változtatni annak érde-

kében, hogy a gyülekezet valóban minél több odaérkező számára vonzó 

élettér, fontos helyszín lehessen ma is.

A gyülekezet a találkozás helyszíne

Mi dönti el azt, hogy a mai gyülekezet a találkozás helyszíne, vagy sem? 

Miért történik meg az, hogy míg az egyik gyülekezetbe sokan érkeznek 

meg vasárnapról vasárnapra, és még hétköznap is vannak bőségesen 

alkalmak, addig egy másikban semmi sem sikerül igazán? A találkozás 

feltétele mindig az, hogy megfelelő útrendszer és fi gyelemfelkeltő jelzések 

mutassák a lehetőséget. Ez az előkészítés és a szervezés területe egy-egy 

gyülekezeti közösség életében. Mennyire lesz közismertté egy közösség 

élete a környezetében? Milyen eszközökkel tudja felhívni a fi gyelmet a 

tevékenységére? Hogyan lehet jól ismertté tenni azt a tevékenységet, 

amely egy-egy gyülekezet életében folyik, úgy, hogy oda is fi gyeljenek rá 

Figyelemfelkeltő 

jelzések

Elet a gyulekezetben 2013.indb   19Elet a gyulekezetben 2013.indb   19 2013.12.12.   11:57:102013.12.12.   11:57:10



Milyen helyszín a gyülekezet?20

az emberek, és legyen motivációjuk arra, hogy elinduljanak, és részesévé 

váljanak a gyülekezet életének?

Ebben az összefüggésben érdemes szembenézni azzal a paradigmaváltás-

sal, amelyet az internet használatának elterjedése teremtett meg. Egyre 

növekvő jelentőségük van a közösségi oldalaknak (iWiW, Facebook), 

amelyek szinte „hirdetési felületet” jelentenek a gyülekezeteknek, főként 

a fi atalok felé. „Nem új kérdés az egyházban az, hogyan válaszolunk erre 

a technikai és kulturális paradigmaváltásra. Természetesen fi gyelembe 

kell vennünk ezeket a változásokat, egyházi és gyülekezeti szinten is. A 

kihívás az, hogy ott akarunk-e lenni »virtuálisan« is, ahol gyülekezeti 

tagjaink és a lelki és egyházi kérdések iránt érdeklődők is ott vannak.

A jelenlét modern »hogyanja« túlmutat a többé-kevésbé kihasznált 

egyházi és gyülekezeti honlapokon. Ma már nem csupán információt 

adhatunk magunkról, hanem részeseivé válhatunk egy virtuális kö-

zösségnek, ahol nagyon is hús-vér gyülekezeti tagjaink vannak jelen. 

Ebben a virtuális jelenlétben és közösségben kell megélnünk keresztyén 

identitásunkat, és felismernünk azokat a kihívásokat, amelyeket ez az új 

közösség jelent. Ilyen kihívások az internet és a web 2.0 etikai, pedagógi-

ai, pszichológiai, kulturális és technológiai kihívásai. Mivel az internet 

közösségi alapúvá vált, ezért ezek a kihívások már nagyon közel hozzák 

az egyénnel való találkozást és sokszor a konfrontációt is.”7

Ebben az összefüggésben friss információkat kaphatunk azoktól a 

gyülekezetektől is, amelyek nem egy tradíció folytatásaként élnek, hanem 

új alapításúak. Ezeknek a születése a találkozásokhoz kötött abban az 

értelemben, hogy indulásként csakis magát a találkozást fogalmazták 

meg céljuknak. Ez megvalósulhat egy sátor felállításával egy forgalmas 

üzlet előtt, gyermekeknek nyújtott szabadidős programmal vagy egy 

lakótelep végiglátogatásával.

A meglepetésszerű találkozás is különleges erővel hat. A megszokott 

emberek találkozása éppen azért válik nehézzé a gyülekezetben, mert a kör 

állandósult, és ezzel egyidejűleg be is szűkült. Az egyházban nagyon nagy 

szükség van a missziói tevékenységre egészen odáig menően, hogy teljesen 

új gyülekezetek szülessenek. A népesség mozgása, a települések átrendező-

dése is okot ad új gyülekezetek létrejöttére. Ezeknek az új gyülekezeteknek 

a tapasztalatai sokat lendíthetnek a tradicionális gyülekezet találkozási 

 7 Pángyánszky 2011, 57. o.

Közösségi oldalak 
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minőségén is. A találkozási lehetőségek felkínálásának sok formáját ismer-

hetjük meg az utóbbi évtizedekben alakult új gyülekezetek történetéből.8

A gyülekezet a tanulás helyszíne

Egyre növekvő érdeklődés tapasztalható akkor, amikor különböző élet-

korúak számára egyértelműen ismeretbővítési szándékkal hirdetnek meg 

egyházi kurzusokat, tanfolyamokat vagy konferenciákat. A gyülekezeti 

tagok egy jelentős része belátja, hogy szükség van minden életkorban új 

ismeretek megszerzésére az élhető élet érdekében. A közösségben való 

ismeretszerzés fontosságát egyre jobban átérezzük. Az egyéni utak mel-

lett erősödik az igény arra, hogy interaktív módszerekkel és dialógussal 

szerezzük meg vagy tartsuk frissen ismeretanyagunkat, mert ez így lehet 

eredményes. Különösen fontos a gyülekezeti közösség tanítási és tanulási 

gyakorlata szempontjából az, hogy egyre inkább kitolódik az európai 

emberek várható életkora, és az idősebb nemzedék közösségi aktivitásra 

tart igényt, ezen belül is ismeretek megszerzésére. 

A hit élményének megtapasztalása is egyfajta tájékozottságot előfelté-

telez: akár a Bibliának, akár az egyház életének és szokásainak ismeretét. 

Nem véletlen az az érdeklődés, amely a legtöbb, ilyen programokat kez-

deményező gyülekezetben az ALPHA-kurzust vagy a bibliaiskolát kíséri. 

Fontos kiemelni még két pozitív kezdeményezést, a gyülekezeti munka-

társképzést és a presbiterképzést, amely a Magyarországi Evangélikus 

Egyházban 2007-ben, illetve 2010-ben indult el. Mindkettő széles körű 

érdeklődést vívott ki, és pozitív visszajelzéseket kapott a résztvevőktől, 

illetve gyülekezeteiktől. Ugyancsak növekvő érdeklődés kíséri az Evangéli-

kus Hittudományi Egyetem teológus mesterképzését, amelynek kifejezett 

célja a keresztény hit tartalmának mély és széles körű megismertetése.

Az igényes és minőségi ismeretátadás alapfeltétele a gyülekezeti közösség 

mindennapi tevékenységének. E nélkül nehezen képzelhető el bármilyen 

jövő vagy folytatás. Nem véletlenül kezdeményeznek a legtöbb gyüleke-

zetben például szervezett jegyesoktatást vagy más kazuális szolgálatra 

való, tanulással összekötött felkészítést. Bizonyos értelemben az egyre 

népszerűbb Házas hétvége mozgalom is ebbe a kategóriába sorolható. Az 

 8 Vö. Czövek 2010.
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is egyértelmű, hogy sem a hagyományos hitoktatás, sem a konfi rmációs 

gyakorlat nem tudja helyettesíteni ezt a tanulási közösséget. Fontos te-

hát, hogy felismerjék a gyülekezetek, hogy a tanulás terén szükség van a 

kínálat kibővítésére és megújítására, mert ez a maga módján a gyülekezet 

megújulásának is a feltétele. A gyülekezeti munkaprogramok támogatják 

ezt a folyamatot.9

A gyülekezet a befogadás helyszíne

Ha a gyülekezetek környezetében élő emberek legszélesebb körére gon-

dolunk, akkor nemcsak közönyt és érdektelenséget találunk, hanem azt 

is látjuk, hogy ott az érdeklődők és a közösséget több-kevesebb energiával 

kereső emberek helyezkednek el. A gyülekezeti élet stabil középpontja 

jelenti a legkisebb koncentrikus kört, a legnagyobb külső kört pedig a 

kisebb-nagyobb érdeklődést mutató emberek képezik. Nagyon ritkán 

jelennek meg a gyülekezeti élet mindennapjaiban, de felfi gyelnek a ren-

dezvényekre, és ha szükségük van keresztelési, esketési vagy temetési 

szolgálatra, akkor ezzel az igényükkel a látókörükben lévő gyülekezethez 

fordulnak. Nem válaszolnak a gyülekezeti körlevelekre. Többségük nem 

szerepel a hagyományos gyülekezeti névsorban sem. A kötődés – ha lét-

rejön – nem annyira a felekezeti származás miatt születik meg, inkább a 

szimpátia eredménye. Egyszeri tapasztalás után szívesen körül is néznek 

egy-egy gyülekezeti közösség vasárnapi alkalmán, de indulásként ennél 

több nem is nagyon képzelhető el.

Ennél a rétegnél rendkívül fontos az a kérdés, hogy mennyire befogadó 

helyszín a gyülekezet. Ez a kritérium nem erőltetett vagy mesterkélt 

formákra vonatkozik, hanem arra az alapszituációra, hogy a csupán 

körülnézni érkező találkozhat-e a beépülést segítő elemekkel. Ennek a 

legjobb megtestesítője lehet a gyülekezeti közösség természetes kommu-

nikációja. A bemutatkozó kérdéseken túl a gyülekezeti élet értelmének 

gyors és kifejező megfogalmazása lehet ilyen elem. Az istentisztelet 

atmoszférája is ebbe a csoportba tartozik. A jól követhető liturgia, köny-

nyen érthető és megjegyezhető szimbólumok, valamint a hirdetés, a 

gyülekezet kötetlen megszólítása, amely nem tradicionális megnevezé-

 9 Vö. Szabóné 2009.
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sekkel, hanem a tartalmat mai szavakkal leíró formában történik. Még 

a legkisebb gyülekezetben is jó segítség az internetes kommunikáció, a 

modern hirdetőtáblák és plakátok. Nem szabad ezeket lényegtelenként 

vagy kevésbé fontos tényezőként kezelni. Sok esetben a befogadó ka-

raktert már ennél az első találkozásnál, az informálódás pillanataiban 

elveszti a gyülekezet, ha egyáltalán nincsen ilyen jellegű eszköze, vagy 

nem jól él vele. Utóbbira gyakori példa, hogy a közölt információk nem 

naprakészek, nem frissítik őket rendszeresen.

A befogadást teológiailag legjobban a kitárt kar és a nyitott ajtó fejezi 

ki. Ennek az üzenete nem más, mint az érdeklődés az érkező, kereső 

ember élete iránt. Ahol valaki ezzel találkozik, ott képzelhető el az, hogy 

a tartalom iránt is elkezd érdeklődni, és megismerheti a közösséget úgy, 

mint ahol minden új érkezőt fontosnak tartanak.

A gyülekezet az aktivitás helyszíne

Olyan helyszín a gyülekezet, ahol cselekvési közösség alakul ki az oda-

tartozók között. Teológiai értelemben nagyon fontos kérdés számunkra, 

hogy a gyülekezeti közösség élete mennyiben esemény. Lehetőséget ad-e 

olyan aktivitásokra, amelyekben átélhetővé válik a közösségi alkotás és 

az egyéni megvalósítás kapcsolata? Minden működőképes gyülekezeti 

közösségnek szüksége van belső alkotókörökre.

Akár úgy is működhetnek ezek, hogy a meglévő, hagyományos alkalmak 

köré szerveződnek. Az istentiszteleti előkészítés, a liturgiában való rend-

szeres közreműködés vagy a gyermekekkel való foglalkozás sokféle formája 

lehet ilyen alapvető aktivitás. Ennél valamivel több energiát és törődést 

igényelnek az olyan tevékenységek, amelyek során a gyülekezethez tarto-

zók konkrét tehetsége és képessége bontakozhat ki, és ennek eredménye 

gazdagíthatja a közösséget. Sok mindenre gondolhatunk itt: a gyülekezeti 

énekkartól esetleg egy drámacsoport, egy férfi klub vagy baba-mama kör 

rendszeres működésén át egészen egy laikus szervezésű és megvalósítású 

nagyobb programig. Nem lehet elég nagy hangsúlyt helyezni az istentisz-

teletekhez kapcsolódó csoportmunkákra, például a családi istentiszteletet 

előkészítő munkacsoportra vagy kifejezetten az igehirdetést előkészítő, 

illetve visszajelző csoport munkájára. Ez utóbbira nagy szükségük lenne a 

lelkészeknek és a gyülekezeteknek egyaránt, de pillanatnyilag csak kevés 

gyülekezet képes ezt a munkaágat jól működtetni.

Aktivitás a hagyo-

mányos alkalmak 

körül
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Sok gyülekezetben népszerűek viszont a kifejezetten a közösségépítést 

célzó alkalmak, ilyen aktív területek például a közös tánctanulás, kisebb 

hangszeres együttes alakítása, főzéssel és háztartással, családi élettel, 

életvezetéssel kapcsolatos klubfoglalkozások vagy irodalmi, illetve te-

ológiai olvasókör modern formái. Lényeges szempont a közösségépítő 

aktivitásoknál is, hogy kapcsolódjanak egymáshoz, és a gyülekezet is-

tentiszteleti életétől se különüljenek el teljesen.

Gyakran megfeledkezünk az aktivitás céljáról. Nem tudatosul az egyes 

csoportok tagjaiban, hogy miért és milyen nagyobb, távlati céllal folyik 

a munka a kis alkotói körben. Mindenképpen jó megjelölni célként, 

hogy a nagyobb gyülekezeti közösség találkozzon a csoport munkájával. 

Lehetséges például évente olyan napot szervezni egy élő gyülekezeti 

közösségben, amelyen mindegyik részterület meg tudja mutatni magát, 

és hívogathat új tagokat a körébe.

A gyülekezet a felelsségvállalás 

helyszíne

Egy gyülekezeti közösség számára nem mindegy, hogy kik és milyen 

elfogadottsággal töltik be a hagyományos vagy új típusú tisztségeket. A 

választások felelősségének súlyával fontos tisztában lennie az egész kö-

zösségnek, mint ahogy azzal is, hogy milyen módon választják az egyes 

tisztségek betöltőit. Ennek is kettős vonzata van: a tisztséghez szükséges 

adottságok, képességek és a belső, lelki felkészültség, megalapozottság. 

Nem szabad ezek közül az egyiket erősebben érvényesíteni, mint a má-

sikat. De tisztában kell lenni a választás következményeivel. Akit egy 

tisztségre megválasztanak, az meghatározó módon fogja befolyásolni 

az adott területet. Ezzel előre kell számolni, és nem utóbb panaszkodni. 

A lelkészcentrikus gyülekezeti modellre jellemző, hogy kevesebb 

ténylegesen felelősséget vállaló, aktív tag van a közösségben. Itt inkább 

megerősítő vagy elfogadó funkciójuk van a gyülekezet tagjainak, a tény-

leges vezetésben nem nagyon jutnak szerephez. A demokratikus modell 

esetében a lelkész fi gyeli és kíséri az eseményeket, de magát a döntést 

mindenképpen a testületekben aktív gyülekezeti tagokra bízza. Ez a két 

modell a végleteket jeleníti meg inkább. A mai magyarországi gyüleke-

zetek többségénél a kettő kombinációja érvényesül. A gyülekezetépítés 

Közösségépítő 

aktivitások

A választások 

felelőssége
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folyamata szempontjából nagyon fontos, hogy legyen terük a gyülekezet 

civil, nem lelkészi tagjainak arra, hogy valóságosan alakítsák és irányít-

sák a gyülekezeti élet egyes területeit, beleértve a személyi kérdéseket 

is. Nem biztos, hogy ennek a bizottsági forma felel meg legjobban, még 

akkor sem, ha ma ez a legelterjedtebb. A felelős döntés feltétele, hogy 

a közösség tagjai ismerjék azoknak a tisztségeknek a tevékenységét és 

az ellátásukhoz szükséges kompetenciákat, amelyekben valóban önálló 

kezdeményezésre és megvalósításra nyílik lehetőség.

Az egyéni felelősségvállalás elősegítése és támogatása a gyülekezeti 

lelkészi munka egyik sarokköve. Következetes hozzáállást és tudatos 

gyülekezetpedagógiai programot feltételez. A megbízást meg kell előznie 

egy kiválasztási folyamatnak, amelyben a lelkész valóban megismeri a 

gyülekezeti tag képességét és adottságát. Az a beszélgetési idő sem spó-

rolható meg, amelynek során a lelkész is megismerhetővé válik abban az 

értelemben, hogy hajlandó és képes is a teammunkára.

A megbízást megelőző választást úgy kell előkészíteni a közösségben, 

hogy többes jelölés esetén a vesztes számára is maradjon perspektí-

va. Legyen érdekelt a tisztséget vállaló abban, hogy megfogalmazza az 

elképzeléseit. Legyen fi gyelmes a közösség is arra, hogy érdeklődjön a 

tervek és az elképzelt jövő felől. A felelősségvállalás akkor erősödik meg 

egy gyülekezetben, ha a feladat megfogalmazása világos, és folyamatos 

a visszajelzés. Sokszor elmarad a nyilvános elismerés vagy akár a visz-

szajelzés, pedig ennek sem kicsi a jelentősége. A gyülekezet lelkészi és 

világi vezetőjének egyik legfontosabb feladata az, hogy vonzóvá tegye a 

gyülekezeti tisztségeket és szolgálati területeket. Legyen kedvük és lelki 

indíttatásuk a gyülekezeti tagoknak arra, hogy részt vállaljanak, és egy-

egy területen kibontakoztassák a karizmáikat a gyülekezetben. Ha nem 

érezhetik, hogy valóban szükség van rájuk és a munkájukra, akkor előbb 

passzívakká válnak, majd inkább választanak egy másik közösséget, ahol 

több lehetőség nyílik számukra.

A felelősségvállalás gyakorlati megnyilvánulása az is, hogy milyen 

mértékű aktivitás jellemző egy gyülekezet tagjaira a különböző egyház-

szervezeti szinteken megtartott választásokon. Lehetnek ezek akár egy 

témával, vitatott kérdéssel kapcsolatos állásfoglalások, akár a különböző 

tisztségek betöltése érdekében lefolytatott eljárások.

Vonzóvá tett gyü-

lekezeti tisztségek
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Megfi gyelhető, hogy nagyon eltérő az aktivitás ezen a téren. Sok gyü-

lekezetben alig sikerül biztosítani a tisztségviselők megfelelő, a törvé-

nyek által előírt létszámát és működését. Kivételt talán csak a személyi 

kérdésekben való döntéshozatal jelent ezeknél a közösségeknél (például 

lelkész-, esperes- vagy püspökválasztás), bár még ilyen esetekben is jó-

val kisebb részvételi arány érhető el, mint ami elvárható lenne. Biztos, 

hogy ebben szerepe van a túlbonyolított szabályozásnak, de annak is, 

hogy még mindig nagyon ritkán találkozunk olyan gyülekezetekkel, 

amelyekben a felelősségvállalásnak olyan szintjét éri el a közösség, hogy 

valóban felkészülten, érdeklődő módon vesz részt a döntéshozatali ese-

ményekben. 

Fontos feladat lenne napjainkban a tudatosabb egyháztagság kialakítása 

és motiválása. Ennek egyik akadálya épp az, hogy ezen a területen is a 

lelkész személyére hárul a szervezés, az előkészítés és maga a lebonyolítás 

is. A kisebb gyülekezetekben a néhány aktív főre olyan terheket és idői 

igénybevételt róna egy működő gyülekezetirányítási gyakorlat, hogy nem 

is nagyon próbálkoznak meg ennek a megvalósításával. Inkább a napról 

napra élés és csak a legszükségesebb vezetői tevékenység biztosítása 

jellemző. Sokszor leszűkül ez a felügyelő és a lelkész kettősére, esetleg 

még néhány presbiterre. 

Természetesen ez a gyakorlat ránehezedik a lelkészi munkavégzés egé-

szére, és sok esetben egyszemélyes végrehajtási gyakorlat alakul ki a kény-

szerű helyzetben. Ez pedig nagyon rossz hatással lehet a lelkészi életpálya 

alakulására, a lelkész személyiségére, az elmagányosodás és a feladatokkal 

való egyszemélyes küzdelem miatt. A növekvő kiábrándultságnak vagy a 

depresszió kialakulásának egyik oka pontosan ez a folyamat.

Valószínű, hogy a legkisebb gyülekezetek számára sokkal egészsége-

sebb megoldás lenne egyfajta lazább szövetségre lépni a szomszédos 

gyülekezetekkel egyházkormányzati értelemben, így kisebb közegyházi 

terhelés és egyszerűbb ügyvitel lenne jellemző rájuk. Nagyon sok kis 

gyülekezet szenved ma a méretéhez képest túl nagy struktúra, ügyvitel 

és adminisztráció miatt. Egyértelműen hátráltatja ez a tendencia a misz-

sziói tevékenységet és a valós gyülekezetépítési munkát. A növekedéshez 

szükséges szabad energiák terhelődnek le konkrét és napi adminisztratív 

feladatokkal.

A szubszidiaritás elve természetesen fontos a gyülekezetek önren-
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delkezési jogát illetően, de erre is csak akkor lesz képes egy gyülekezeti 

közösség, ha azt a valós felelősségvállalás érdekében gyakorolhatja és 

nem más, csupán elvi vagy külső kényszerek miatt.

A gyülekezet a kísérés helyszíne

Az emberi életút egészére kiterjedő program biztosíthatja a kísérés le-

hetőségét a gyülekezeti közösségben. Abba a közösségbe épül be valaki 

szívesen, ahol megtalálja a különböző élethelyzetekben, életszakaszokban 

és élethangulatokban egyaránt támaszt adó tartalmat és keretet.

A lelki kísérésre nagyon sokan vágyódnak ma a gyülekezeti közös-

ségekben. Ez nem egyszerűen a tanácsadás szintjét jelenti, hanem azt 

a belső kapcsolatot, amelyet egy egyházi közösségen belül meg lehet 

találni. A gyülekezeti tagok közötti olyan összekapcsolódást, hogy az 

ünnepi órákon és alkalmakon túl a legkülönfélébb élethelyzetekben is 

egymásra fi gyeljenek, és ténylegesen törődjenek egymással.

A gyülekezeti közösségben történő kísérés több mint pusztán odafi -

gyelés. Bár önmagában ez sem lebecsülendő. A közösségben gyakorolt 

kísérésnek konkrét segítséget és szolgálatot is magában kell foglalnia.

A gyülekezeti diakóniának az alapja éppen ez a gyakorlat. Az önkéntes 

segítői szolgálat megszervezése és működtetése lehet a mai gyülekezeti 

megújulás egyik motorja. Az individualizáció eluralkodása után ma már 

nagyon jól kitapintható a közösségi létforma utáni vágy az emberekben. 

Nem csupán a megjelenést tartja valaki fontosnak ma a közösségben, 

hanem a benne való cselekvést és tudatos feladatvállalást is a közösség 

érdekében. Oda jó tartozni, ahol átérezhető a jelenlét fontossága. Az 

odatartozás pedig akkor erősödik meg, ha van konkrét cselekvési terület 

is az egyén számára a közösségben. Az önkéntesség az idősebb korosz-

tályoknál különösen is fontos. Legyen számukra szerep és feladat. Legyen 

cél és küldetés. Legyen program és legyen tevékenység, amely más, mint 

a mindennapos, az otthoni.

Az egész emberi 

életútra kiterjedő 

program

A gyülekezeti 

diakónia mint 

kísérő szolgálat
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A gyülekezet a megersödés helyszíne

Szószékről talán többször is elhangzik egy évben, hogy nehéz helyzetbe 

került emberek számára mennyire fontos a templom, az egyház vagy a 

gyülekezet közössége. Nagyobb gyülekezetekben alig van olyan vasárnapi 

istentisztelet, amelyen nincs jelen egy friss gyásszal küzdő család. Hirte-

len jött betegséggel is sokan lépnek be úgy a templomba, hogy megértést, 

törődést és nem utolsósorban erősítést várnak.

A lelkigondozásnak nagyon fontos része az, amely indirekt módon, a 

meglévő alkalmak szolgálatán keresztül valósul meg. Ebből a szempont-

ból sokat jelenthet egy olyan gyülekezeti csoport, kör, ahol számon tart-

ják az egyes emberek életét, és odafi gyelnek rájuk, különösen a hirtelen 

változásokra, átrendeződésekre. A gyülekezeten belüli információáram-

lás, belső kommunikáció akkor valóságos, ha a gyülekezet észreveszi 

ezeket az alapvető életváltozást hozó eseményeket. Kérdés, hogy a ha-

gyományos rutinkérdések helyett születnek-e mélyebb értelmű – vagy 

inkább érzelmű – kérdések a gyülekezeti tagok között. A megerősödés 

elengedhetetlen feltétele a közvetlenebb és nyitottabb beszélgetési stí-

lus a közösségben. Erre segíthet a lelkészi igehirdetés és vezetési stílus 

közvetlensége, nyitottsága.

Sokat jelenthet az is, ha a gyülekezetnek mint egyházszervezeti egy-

ségnek a hivatalos alkalmain (presbiteri üléseken, közgyűlésen vagy 

bizottsági üléseken) is előkerül és helyet kap a gyülekezet belső kom-

munikációjának az átgondolása. A megerősödés nem járulékos része 

a keresztény ember életének, hanem valóságos elvárás, hogy az élet 

újabb és újabb helyzeteiben megerősítést kapjon abban a közösségben, 

ahová tartozik. A krízisekben megtapasztalható konkrét segítség hi-

hetetlen erővel hat abban az értelemben is, hogy valaki éppen ennek 

a következményeként tud nagyon komolyan kötődni a gyülekezethez 

és az egyházhoz.

Ez az a terület, ahol nem lehet egyszerűen szervezési eszközökkel ered-

ményt elérni. A közösség életképességének a minősége érheti el azt a 

szintet, ahol a megerősítő tevékenység meg tud valósulni. A gyülekezet-

pedagógiának állandó feladata, hogy az erre való készséget ébren tartsa a 

gyülekezetben. Hogy táplálja az igényt a megerősödés kölcsönös átélésére. 

A lelkigondozás 

indirekt formája

A gyülekezet 

belső kommuni-

kációjának 

jelentősége

Igény a megerő-

södés kölcsönös 

átélésére

Elet a gyulekezetben 2013.indb   28Elet a gyulekezetben 2013.indb   28 2013.12.12.   11:57:112013.12.12.   11:57:11



A gyülekezet az élmény átélésének  helyszíne 29

Ennek a kölcsönösségnek a megtapasztalása egyébként az egyik legjobb 

konfl iktuskezelési módszer a keresztény közösségek életében.

Sok esetben azért nem gyógyulnak a konfl iktusos helyzetekben szerzett 

sérülések, mert hiányzik a gyülekezeti közösség nagy közös vágyának, 

céljának az öröme. Vigyázni és őrizni kell a nagyobb cél iránti tiszteletet 

és az ehhez méltó életformát a gyülekezetben annak érdekében, hogy ne 

kerüljenek ezek elé egy óvatlan pillanatban a belső személyes harcok és 

a konfl iktusokat okozó kisebb-nagyobb feszültségek. Ezek kibeszélése 

és feldolgozása akkor működik hatásosan, ha közben nem csorbul a 

nagyobb cél érdeke. Ha a tartalom nem engedi maga elé a formát. Ha a 

teológiai megerősödés mindennapi igényként él a gyülekezet tagjaiban, 

és nem csupán a külsőségekkel, előírásokkal és szabályozókkal akarja 

valaki összetartani a közösséget.

A gyülekezet az élmény átélésének 

helyszíne

Az öröm mint alaphang nélkülözhetetlen a gyülekezeti közösség épí-

tésénél. Megéléséhez fontos tudatában lenni annak, hogy a közösség 

építésének munkája már önmagában örömforrás. Csak annak tanácsos 

a gyülekezeti életben közösségépítőként közreműködni és szolgálato-

kat vállalni, aki valóban szívesen foglalkozik más emberek életével, és 

kommunikál kisebb és nagyobb közösségekben. Az önismeretnek ilyen 

mélységű vizsgálata és az önismerethez segítés a lelkész munkája a gyüle-

kezetben. Ilyen szempontból mindig meggondolandó, hogy kit és milyen 

feladatra biztat a közösségben. Nem szabad megbízni valakit egy szolgá-

lati területtel, ha nem ismerjük a képességeit és karizmáit annyira, hogy 

meg tudjuk ítélni az esélyeit az adott szerepkörben. De az is fontos, hogy 

az illető saját maga eljusson arra a bizonyosságra, hogy örül a feladatnak, 

és képes elvégezni. Élményt közvetíteni, élményt teremteni csak az tud, 

aki maga is átélte ezt a saját életében.

Az élmény átélése a gyülekezeti közösségben azért is nagyon fontos, mert 

a megtapasztalásán túl annak elmondása, továbbadása is hat a többiekre. 

Az új vallási mozgalmak közösségeiben nagyon jól kialakított rendje 

van ennek, és az odatartozók többsége örömmel él ezzel a szolgálattal. 

Mindkét oldal fontos ebben az összefüggésben: az átélés maga és az átadás 

A közösség építé-

se örömforrás

Az örömteli 

élmény átélése és 

továbbadása
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igénye és elvárása egyaránt. Csak az egymásnak elmondott és egymás-

sal közösségben hordozott élmények erősítik egy gyülekezeti közösség 

mélyebb, lelki összetartozását. Az igehirdetéseknek is, de a csoportban 

történő bibliatanulmányozásnak is állandó frissítő eleme a személyes 

élmény elmondása és az örömben való osztozás. Érdekes módon az átélt 

pozitív események közreadása sokszor nehezebbnek tűnik, mint a ne-

gatívaké. Ennek leküzdése érdekében tudatosítani kell, hogy az öröm az 

igazi alaphang egy keresztény gyülekezetben. A megérkezés örömének 

és a célt találás örömének minden tevékenységben benne kell lennie. 

Érdemes időt és energiát szentelni arra, hogy tudatosan előkerüljenek 

és ismertek legyenek a közösség tagjainak életéből az új kezdettel, a ki-

vezető úttal vagy a nehéz terhektől való megszabadulással kapcsolatos 

elbeszélések. Egymás életének öröméből részesülni mindig a megélt 

evangéliumi közösség megvalósulása is.

A gyülekezetben átélhető közös élménynek fi gyelemre méltó módon húzza 

meg a határait Hézser Gábor pasztorálpszichológus. Amit ő az istentisz-

telettel kapcsolatban elmond, az érvényes a teljes gyülekezeti életre is:

„A mai istentisztelet formakeresésének ez lehet az egyik vezérfonala: 

egy olyan, a világ zajával ellentétes hangot találni, amely kifejezi a hit 

spirituális momentumát és titkát. Ez a fáradozás, ha nem jól sikerül, 

akkor két véglethez vezethet:

1. A modern élmény- és kommunikációs elemek olyan mértékben és in-

tenzitással jelentkeznek az istentiszteletben, hogy a (kellemes vagy irritáló) 

élmény elnyomja a tartalmat – ez a túlzott inkulturáció jelensége; vagy

2. a tartalom kifejezési formája annyira idegen a korszellemtől, hogy 

nem tud élményt kiváltani, nem éri el az embert – ez a túl kevés inkul-

tu ráció esete.”1

A gyülekezet az együttmködés helyszíne

Az új alapítású amerikai gyülekezetek létrejöttével kapcsolatban sokszor 

lehet olyasmit hallani, hogy csupán néhány elszánt ember fogott ösz-

sze, akik talán csak baráti viszonyban voltak egymással, és néhány hét 

 1 Hézser 2005, 31. o.

Élmény és isten-

tisztelet

Gyülekezeteket 

életre hívó közös 

cselekvés
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leforgása alatt új vallási közösség alakult ki körülöttük. Biztos, hogy az 

új gyülekezetek létrejöttéhez nem elsődleges feltétel az épület, a hivatal 

vagy akár a főállású alkalmazott, sokkal inkább pár ember közös cselek-

vése indítja el a közösség életét. (A folytatás már természetesen igényli 

a megfelelő infrastruktúrát.)

A gyülekezeti közösség ott jön létre, ahol néhány ember összehangolt, 

együttműködő cselekvése megmozgatja a környezetet. Hívogatóvá az teszi, 

hogy a hit nyelvét beszélik, és együttműködést lehet tapasztalni a hit cse-

lekvésének gyakorlatában. Ide szívesen csatlakozik az, aki vallási közösségre 

vágyódik. Nem várnak el semmilyen maximális ígéretet az új érdeklődők-

től, hanem csupán élhetőnek mutatják meg a közösségüket nagyon rövid 

idő alatt. Ha nem is lehet ezt olyan titoknak nevezni, amely minden egyes 

új közösség létrejötte mögött meghúzódik, mégis a legfontosabb vonzerő 

az, hogy a közösséghez való csatlakozás vágya itt beteljesül.

A történelmi egyházak hagyományos gyülekezeti életéből sok esetben 

éppen ez a friss és közvetlen vonzás hiányzik legjobban. Nem látható át 

rövid idő alatt a közösség életének tartalma és célja. Nem szólítja meg 

az első találkozáskor az ott lévőket úgy, hogy visszakívánkozzanak, és 

életük nélkülözhetetlen részének érezzék ezt a közösségi életet. Inkább 

elvárják, hogy az újak pontosan beilleszkedjenek a meglévő lelki és kö-

zösségi struktúrákba, vagy egyszerűen hívogatják az érdeklődőket a 

már ott lévők számára teljesen megszokott alkalmakra, ahol azonban a 

régóta aktívak nehezen engedik szóhoz jutni az újonnan érkezőket. Az 

együttműködés ott alakul ki legnagyobb eséllyel, ahol valaki meglepe-

tésszerűen, spontán módon éli át azt, hogy ő most már része a láncnak, 

nem kívül van, hanem érdekes módon belülre került.

Nem alaptalan elképzelés az, hogy könnyebben alakul meg egy új keresz-

tény gyülekezet, mint hogy megújuljon a régi. Az új alapításnál nincsenek 

korlátozó hagyományok és keretek, hanem valójában a találkozások öröme 

határozza meg a közösség hangulatát. Érezhető, hogy itt mindenkire szük-

ség van, hogy minden egyes új érkező valamilyen adottságával, képességével 

direkt módon hozzájárulhat a közösség növekedéséhez. Ha gyülekezetépí-

tésről beszélünk, akkor minden esetben valamilyen mértékű növekedésre 

is gondolunk, még ha nem is pont erről szól maga a gyülekezetépítés.

A közösségből áradó energia tapasztalhatóvá válik az alkalmakon, 

az istentiszteleteken, és mozgósító erőként hat a vallási közösség után 

Régiek és újak a 

közösségben

Új spirituális 

keretek szüksé-

gessége
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vágyódó emberek számára. Nem lehet megkérdőjelezni, hogy nagyon 

sokan vannak, akik keresik a nekik megfelelő keresztény közösségeket 

napjainkban. Két rétegre is gondolhatunk. Az egyiket azok az emberek 

képezik, akik csalódtak a korábbi gyülekezetük életében, és ezért indul-

nak új utak keresésére. A másik azoknak az embereknek a csoportja, akik 

szeretnének az életük több kérdésében is eligazítást, feleletet kapni vagy 

egyszerűen egy közösséghez való kapcsolódást átélni. Mindkét helyzetből 

érkezők számára fontos, hogy az új helyen az együttműködést tapasztalja 

meg a találkozási fázisban, és önmagára is úgy tudjon tekinteni, mint aki 

együttműködésre kap meghívást és lehetőséget.

Az emberi közösség közelségére és az istenközelség átélésére vágyódók 

száma nem csökkent a mai korban sem. Újra és újra tapasztalható, hogy 

erősödik egyfajta keresés a keresztény közösségek iránt. Valószínű, hogy 

ez a keresési folyamat nem annyira a történelmi egyházak tradicionális 

életet preferáló közösségeire irányul, sok esetben inkább az új közössé-

gekre. De ugyanolyan esélyük van a történelmi egyházak közösségeinek is 

– ezt épp az újonnan megalakult gyülekezetek bizonyítják –, ha nyitottan 

és a kortárs kommunikáció eszközeivel hívják fel magukra a fi gyelmet.

1. Mennyire jellemző ma még a gyülekezetekre, hogy bennük a 

nagy közösség egysége a legfontosabb meghatározó erő?

2. Milyen veszélyeket hordoz magában a gyülekezeti élet beszűkü-

lése napjainkban?

3. Mit jelent az, hogy a hagyományos, megörökölt programok he-

lyett ma új típusúakra van szükség? Hogyan tervezzen egy gyüle-

kezet?

4. Milyen változásokat hozott a gyülekezeti élet szervezése terén az 

internet használatának elterjedése? Gyűjtse össze a legfontosabb 

lehetőségeket, amelyeket a technikai és kulturális paradigmavál-

tás hozott a gyülekezetek életében!

5. Mit tehetünk az igényes és minőségi tartalomátadás érdekében?

6. Mitől válik befogadóvá egy keresztény gyülekezeti közösség ma?

7. Mit érdemes fi gyelembe venni egy-egy egyházi tisztségre történő 

választási eljárásnál? Kinek a felelőssége döntő ebben a folyamat-

ban?

8. Mi egy új keresztény gyülekezet megalakulásának az előnye a ré-

giek megújulásával szemben? 

A téma 

megértését 

segítő kérdések
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A gyülekezet az Újszövetségben

Az Újszövetség a keresztény közösség jelölésére az  (ekklészia) 

szót használja. Ez elsődlegesen nem keresztény fogalom. Gyűlést, nép-

gyűlést jelent, a szavazásra jogosult, szabad férfi ak összejövetelét.1 A ki-

fejezés gazdag tartalmú. Ha csak a keresztény közösség különféle formáit 

vesszük fi gyelembe, amelyre vonatkozik, az alkalmazás sokféleségével 

találkozunk. Néhány példa:2

Konkrét földrajzi helyen élő keresztény közösséget jelöl a fogalom: a 

jeruzsálemi gyülekezet (ApCsel 8,1); „Isten gyülekezetének, amely 

Korinthusban van” – így címzi Pál apostol az Első korinthusi levelet 

(1Kor 1,2). De gondolhatunk a hely szerint megnevezett hét kis-ázsiai 

gyülekezetre (Jel 1–2) és sok más újszövetségi helyre – elsősorban az 

Apostolok cselekedeteire és Pál apostol leveleire –, amelyek helyi keresz-

tény közösségként említik a gyülekezet –  – szót. 

Helyi gyülekezetet jelöl a kifejezés nemcsak földrajzi meghatározással, 

hanem személynévvel is, ha a nevezett házában létrejött keresztény kö-

zösségről beszél. Ilyen Róm 16,5; illetve 1Kor 16,19, az Akvila és Priszka 

házában lévő gyülekezet; ilyen a Nimfa házában (Kol 4,15), de ilyen a 

Filemon házában található gyülekezet is (Filem 2).

Az  ugyanakkor általános értelemben a Jézus által elhívottak 

közösségét jelenti. Ezzel a szóhasználattal találkozunk Mt 16,18-ban, a 

Péternek adott jézusi ígéret szavaiban; ApCsel 9,31-ben, a Saul megtéré-

sét követő mintegy összegző mondatban;3 az Efezusi levélben – amelyet 

 1 Ebben az értelemben szerepel ApCsel 19,39-ben, amikor Efezusban az ötvösök zavar-

gását követően népgyűlést hívnak össze.
 2 Varga 1992, 291. o.
 3 Ez az igehely a gyülekezetépítés összefüggésében amiatt is érdekes, mert benne a 

közösség épüléséről és gyarapodásáról olvashatunk.

Az ekklészia 

mint a gyülekezet 

jelölésére hasz-

nált újszövetségi 

kifejezés

Keresztény 

közösség
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Egyházértelmezés a gyülekezetépítés összefüggésében36

joggal emlegetünk „az egyház leveleként” − sokszor előfordul a szó ebben 

az általános értelemben (például 1,22; 3,10; 5,23.27.29.32), de így történik 

más levelekben is.

Mind a konkrét, mind az egyetemes értelemben használt  

fogalmat többször találjuk meg szóösszetétel formájában: Isten egyháza 

(ApCsel 20,28 és másutt); Krisztus egyháza (Róm 16,16); a pogányok 

gyülekezete, azaz a pogányokból lett keresztények (Róm 16,4); a szentek 

gyülekezete (1Kor 14,33).

Láthatjuk, hogy az  fogalmat hol az egyház, hol a gyülekezet 

szóval adja vissza a magyar fordítás. A különbség leginkább abban ragad-

ható meg, hogy a gyülekezet helyi, konkrét közösségre vonatkozik, inkább 

emberek csoportjára, mintsem intézményre vagy szervezetre. Térben 

és időben is megfogható, világosan körülhatárolt. Ez nem jelenti azt, 

hogy a gyülekezet szó hallatán egyáltalán nem gondolhatunk a szentek 

közösségére, amelybe valamennyi Krisztus-követő beletartozik, térbeli 

és időbeli korlátozás nélkül. A helyi gyülekezetet és az egyházat – tehát 

a Krisztus által elhívottakat – egyetemes értelemben jelenti a szó, és 

ebben a kettős értelemben használja az Újszövetség is. A helyi gyülekezet 

és az egyetemes egyház fogalmának kettéválása csak később következik 

be, az egyházi rend kialakulása idején. Kezdeményeit felismerhetjük a 

pásztorlevelekben.4

Az  szót a szinoptikusok közül egyedül Máté használja, János 

evangéliumában pedig egyáltalán nem fordul elő. Leginkább az Apos-

tolok cselekedeteiben, illetve Pál apostol leveleiben találkozunk vele. 

Az 1. század végére válik a kifejezés a keresztény egyház megszokott, 

általánosan használt nevévé.

 4 Az ősegyházban kialakuló tisztségekről, az egyházi rend megszilárdulásának folya-

matáról lásd: Bultmann 1998, 362. kk. 

Helyi gyülekezet 

és egyház
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Hogyan értelmezi Luther

az ekklészia szót?

A Nagy kátéban Luther az Apostoli hitvallás harmadik hitágazatának 

magyarázatánál foglalkozik az  szóval és annak fordítási lehe-

tőségeivel. „Az »ecclesia« szó (…) németül igazában »Versammlung«-

ot, gyűlést jelent. Mi azonban megszoktuk a »Kirche« szócskát. Ezt 

az egyszerű hívek nem az egybegyűlt népre, hanem a felszentelt házra 

vagy épületre értik, pedig a házat csak azért volna szabad »Kirche«-nek 

nevezni, mert egybegyülekezik benne a nép.”5 Túl a „Kirche” szó kettős 

jelentésén (templom és egyház) megfigyelhetjük, hogy Luther a hangsúlyt 

az  szó jelentésében az összegyülekezett emberekre helyezi.6 A 

magyar „gyülekezet” szóban szépen nyomon követhető a „gyűlés”, ösz-

szegyülekezés jelentés, ami mind az  szó, mind a mögötte rejlő 

héber  első jelentése.7

A gyűlés, az összegyülekezés mindig valamilyen tárgy körül, valami-

lyen céllal történik, nem önmagáért van. A gyülekezet szó is túlmutat 

az összegyűlt embercsoporton: valamiért, valami célból, valami körül 

gyülekeznek össze. Így ír erről Luther a Nagy kátéban: „Hiszem, hogy 

él a földön egy szent nép és gyülekezet: csupa szent, egy fő, Krisztus 

alatt, a Szentlélek hívta egybe, egy a hite, a szándéka és a gondolkodása, 

sokféle adománya van, de egységes a szeretetben, nincs benne szakadás 

és elkülönülés. Én is egyik része és tagja vagyok, minden javainak élve-

zője és részestársa. A Szentlélek vitt oda, és illesztett testébe úgy, hogy 

 5 Luther 1983, 201. o.
 6 Ilyen értelemben tesz különbséget a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 

szóhasználata is az „egyházközség”, illetve „gyülekezet” kifejezések között. A gyüleke-

zeti életet szabályozó törvényekben az egyházközség szót használja, míg a gyülekezet 

szó jelentésében a hangsúly nem az intézményen, a szervezeti egységen, sokkal inkább 

a benne megjelenő embereken, embercsoporton van.
 7 Az izraeli tradíció fő fogalma az „Izrael népe” elnevezés, amelynek van külső, történelmi 

vetülete, amellyel önmagát meghatározza, tulajdonképpen elválasztja más népektől. 

Ugyanakkor van egy belső, spirituális dimenziója is, amely az Istenhez tartozást jelenti, 

vagyis tudomásul veszi, hogy ő választott nép, Isten tulajdon népe. A fogalom jelölésére 

használt héber szót, a -t a Septuaginta (LXX) a  és az  görög 

szóval fordítja. Előbbi inkább a külső értelmét, utóbbi pedig a spirituális vonatkozását 

ragadja meg, bár ez a különbségtétel nem vonatkozik minden egyes előfordulásra. 

Egybegyűlt nép és 

felszentelt ház

Az összegyüleke-

zés célja
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Egyházértelmezés a gyülekezetépítés összefüggésében38

meghallottam és hallgatom Isten igéjét; mert így kezdünk bejutni… 

Gyülekezet által ragad meg minket, és arra használja azt, hogy hirdesse 

és terjessze az igét…”8 A Szentlélek gyűjti tehát egybe az ige hallgatása 

által, célja pedig az ige hirdetése. Így ha jellemezni akarnánk a keresztény 

gyülekezetet, mindenekelőtt azt kellene mondanunk: figyelő, hallgató 

(igehallgató) közösség, amelynek minden egyéb tulajdonsága (szent, 

egységes, sokféle adománnyal rendelkezik, a szeretet köti össze stb.) 

ebből a hallgatói tevékenységből fakad.

Hogyan beszélnek az újszövetségi 

könyvek a gyülekezetrl?

Az Újszövetség nem ír mai értelemben vett definíciót az egyházról. Egy-

házértelmezése nem más, mint az őskereszténység önértelmezése. Ez 

tartalmát illetően komplex, mivel egy történelmi folyamat során rajzolódik 

ki, amelyben az őskereszténységnek mindig új szituációban kell önmagát 

meghatároznia. Stílusát illetően jellemző rá az egész Újszövetség beszéd-

stílusa, vagyis nem filozófiai jellegű meghatározást ad az egyházról, hanem 

események tükrében, történetekben, metaforákban írja le mibenlétét. 

Sokféle és összetett a kép, amelyet az Újszövetség közvetít. Üzenetét nem 

akkor értjük meg, ha mindenáron harmóniát igyekszünk teremteni az 

egyházról szóló újszövetségi megállapítások, képek, metaforák, leírások 

és meghatározások között, hanem akkor, ha komolyan vesszük azt a sajá-

tosságot, hogy az újszövetségi egyházkép egy történelmi folyamat során 

bontakozott ki, az őskereszténység önértelmezéseként, ezt az önértelme-

zést, illetve ennek hangsúlyait pedig mindig meghatározza a kontextus.

Az evangéliumok gyülekezetértelmezése

Az evangéliumok a gyülekezet különböző jellegzetességeit hangsúlyozzák. 

Legtöbbször metaforák segítségével válaszolnak a „mi jellemzi a gyüleke-

zetet?” kérdésre. Természetesen egy-egy evangélium többféle vonást rajzol 

meg, illetve húz alá, mégis felfedezhető az egyes könyvek gyülekezetről alko-

tott képének legjellemzőbb mondanivalója. Vizsgáljunk meg néhány példát!

 8 Luther 1983, 202. o.

Az őskeresztény-

ség önértelmezése
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Máté evangéliumának gyülekezetképéből két vonást emelünk ki, az ígéret 

és a küldetés vonását. Hangsúlyosan szerepel az evangéliumban Jézus 

jelenlétének ígérete az övéi körében. A gyülekezeti élet rendjéről szóló 

szakasz befejezéseképpen ígéri Jézus a jelenlétét: ahol ketten vagy hárman 

összegyűlnek a nevében, ott van közöttük (18,15–20). A gyülekezet belső 

rendjének megtartásához Jézus jelenléte adja a súlyt és a reménységet. A 

gyülekezetépítés összefüggésében külön érdekesség az alacsony számok 

(kettő-három) említése. Szintén hangsúlyos, de immár kifelé mutat, hogy 

jelenlétéről biztosítja az épp misszióba küldött tanítványokat: „…íme, 

én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (28,20b) Különös 

nyomatékot ad ennek az ígéretnek az a tény, hogy ezzel a mondattal 

zárul az evangélium.

Mi a küldetése Máté evangéliuma szerint a gyülekezetnek? A Hegyi 

beszéd só és világosság metaforája ad választ a kérdésre (5,13–16). E 

szerint Máté számára a gyülekezet missziói közösség. Küldetése van, 

amelyet önmagán kívül, a világban és a világ számára tud megvalósítani. 

János evangéliuma Jézusról mint a jó pásztorról, a gyülekezetről pedig 

mint a nyájról beszél (10,1–18). Ha megvizsgáljuk a szöveget, azt látjuk, 

hogy elsősorban a jó pásztort mutatja be, a nyájat a hozzá fűződő kap-

csolat vonásai jellemzik: hallgatnak a hangjára (3. v.), követik őt (4. v.), 

ismerik őt (14. v.). A másik jellegzetes jánosi metafora még erőteljesebben 

mutat rá az összetartozásra mint a gyülekezet legfőbb jellemzőjére: „Én 

vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, 

az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” 

(15,5) Ha a gyülekezet belső rendjére tekintünk, két hangsúlyos mozza-

natot találunk, mindkettő a belső kohéziót, az összetartozást emeli ki. A 

lábmosás jelenete az egyik (13,1–20), ennek konklúziója pedig így hang-

zik: „Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy 

tegyetek.” (15. v.) A főpapi imádság (Jn 17) a másik, amelynek a gyülekezet 

jövőbeli életére vonatkozó legfontosabb kérése ez: „…hogy mindnyájan 

egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned…” 

(21. v.) A gyülekezet egységének mintája pedig az Atya és a Fiú egysége. 

Ugyancsak az összetartozást hangsúlyozza a búcsúbeszédekben Jézus: 

„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.” (14,18) János evangéliuma 

számára tehát a gyülekezet elsősorban a Jézushoz tartozó nyáj.

Máté evangéliuma: 

ígéret és küldetés

János evangéliuma: 

pásztor és nyáj
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Egyházértelmezés a gyülekezetépítés összefüggésében40

A gyülekezet az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvben

Ez a könyv különösen fontos témánk szempontjából, hiszen a kontextus, 

a kereszténység terjeszkedése, a gyülekezetek létrejötte miatt érdeklődése 

középpontjában áll a gyülekezet. A pünkösdi történetet és az első gyü-

lekezet megszületéséről szóló híradást azonnal követi a tömör és máig 

orientációs pontot jelentő leírás: „Ezek pedig kitartóan részt vettek az 

apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádko-

zásban.” (ApCsel 2,42) Eleven istentiszteleti és közösségi életről számol 

be a könyv, a Szentlélek erőteljes, érezhető munkájáról és a gyülekezet 

dinamikus növekedéséről, ahogyan arról több helyen és több összefüggés-

ben (missziói utak, új gyülekezetek létrejötte stb.) is értesülünk. Itt most 

csak két jellegzetes mondatot idézünk: „Az Úr pedig napról napra növelte 

a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (2,47b) „Az Úr igéje pedig növekedett 

és terjedt.” (12,24) Láthatjuk tehát, hogy az Apostolok cselekedeteinek 

gyülekezetértelmezése a Szentlélek erőteljes munkájára és a dinamikus 

növekedésre koncentrál.

Egyházértelmezés az újszövetségi levelekben

Pál apostol missziói útjai és a pogány hátterű gyülekezetek létrejötte új 

helyzetet teremt nemcsak a kereszténység terjeszkedésében, hanem ön-

értelmezésében is. Az ősgyülekezet még Izrael közösségében tudja magát. 

Még megtalálható benne a zsidó tradíció folyamatossága és a törvény érvé-

nye. Az apostolok szerepe fontos ugyan, és tizenkettes számuk szimbolikus 

kifejezése is lehet az ősgyülekezet eszkatologikus önértelmezésének, ám 

ők mégsem vezetői a gyülekezetnek a szó későbbi, szervezett, hierarchikus 

értelmében. A parúzia késése, valamint Pál apostol missziói tevékenysége 

és teológiája teszi szükségessé a gyülekezet külső rendjének megalkotá-

sát. A kialakult új helyzetben tisztázni kell a pogány hátterű gyülekezet 

viszonyát a törvényhez és a zsidó tradícióhoz. Viták, feszültségek és össze-

ütközések után9 a pogány eredetű gyülekezetek szabaddá válnak a zsidó 

 9 Vö. ApCsel 15; Gal 2,1–14. ApCsel 15 a feszültség leírását, a megoldásra tett javaslatot, 

majd a jeruzsálemi apostoli gyűlés döntését tartalmazza, Gal 2 pedig Pál és Péter vitáját, 

illetve a szolgálatuk célcsoportját jelöli meg: „Ellenkezőleg: elismerték, hogy rám van 

bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélésé.” (2,7)

A Szentlélek mun-

kája és a dinami-

kus növekedés

A gyülekezet 

külső rendjének 

megalkotása
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előírásoktól, ezáltal elszakadnak az Izraellel való közvetlen kontinuitástól, 

és szükségessé válik a gyülekezetértelmezés megváltozása.

Pál apostol levelei élő organizmusként jelenítik meg a gyülekezetet. Az 

egyházat a Szentlélek hívja el, a betagozódás a keresztség által történik. 

Ez eltöröl minden előző különbséget, és egy testté, közösséggé kovácsol.10 

Nemcsak a korábbi falak dőlnek le ezáltal, és áthidalhatatlannak tartott 

különbségek szűnnek meg, hanem akiket a Lélek ereje megragad, azokat 

gyökerestül átalakítja, új teremtéssé lesznek.11 Ezzel ismét érzékeljük az 

őskeresztény gyülekezet önértelmezésének eszkatologikus vonását, de azt 

látjuk, hogy az üdvösség – „minden megújul” – nemcsak az eljövendő, a 

várt és remélt teljesség, hanem bizonyos értelemben jelen idő is: a gyü-

lekezet megtapasztalja a Lélek újjáteremtő munkáját. Az eszkatológiai 

megújulás a szentségekben (keresztség12 és úrvacsora13) manifesztálódik. 

Ezáltal a gyülekezet szakramentális közösséggé válik. 

A Pál apostol által használt legjellegzetesebb egyházkép a test metaforája. 

Többször is előfordul a levelekben, klasszikus helyként mégis 1Kor 12-t 

szoktuk emlegetni, ahol az apostol a képnek szinte minden részletét ki-

bontja. A test képe gazdag közösséget tár elénk, amelynek feje Krisztus. 

A gyülekezet tagjai nagyszámú karizmával rendelkeznek. 

A kegyelmi ajándékoknak különböző a súlyuk és a jelentőségük,14 de 

nincsenek hivatalhoz kötve, és nem adnak rangot vagy előjogot viselőik 

számára. Ezt szemléletesen írja le 1Kor 14-ben az apostol.15 Az Első 

korinthusi levélben leírt egész gyülekezetképet jellemzi a sokszínűség, 

a szabadság, a formálódás folyamata és az a tény, hogy még nem rög-

zültek funkciók, rangok és hivatali fokozatok, a szabályozás a rend és a 

béke kedvéért történik. A fent említett szakramentális közösség a test 

szempontjából azt jelenti, hogy nem a tagok összeadódásából épül fel, 

hanem ahogyan 1Kor 10,16k idézett helye mutatja, a szentségek által a 

gyülekezetben jelen van, megvalósul a teljes egyház Krisztus testeként. 

 10 Vö. 1Kor 12,13; Gal 3,27–28.
 11 Vö. 2Kor 5,16–17.
 12 Vö. 1Kor 12,13.
 13 Vö. 1Kor 10,16–17.
 14 Vö. 1Kor 12,21–25.
 15 Lásd különösen is a gyülekezeti összejövetel rendjére vonatkozó leírást: 1Kor 14,26kk.

Élő organizmus, 

szakramentális 

közösség

Krisztus teste

Karizmák, sokszí-

nűség, szabadság
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Vagyis az egyház mint Krisztus teste több és egyúttal titokzatosabb, 

mint a tagok „összege”.

Az Első korinthusi levél egyházképével szemben a pásztorlevelek a fent 

említett történelmi fejlődési folyamat egy későbbi állomását mutatják 

be. Új elemként hangsúlyossá válik a pásztorlevelekben a gyülekezet 

szervezetének és a gyülekezetvezetőknek a szerepe. Érzékelhetjük, hogy 

itt már nem egyszerűen gyülekezetek létrejöttéről, hanem a működő 

gyülekezetek szervezési kérdéseiről, együtt tartásáról, tanításbeli tisz-

taságának megőrzéséről van szó. Ezek a levelek már a gyülekezeti élet 

szilárd rendjéről árulkodnak. Kialakultak a hivatali funkciók: püspökök 

(1Tim 3,1kk), diakónusok (1Tim 3,8kk); a karizmában az ordináció által 

részesülnek (1Tim 4,14); kirajzolódnak a feladataik (felolvasás, intés és 

tanítás – 1Tim 4,13); intézkedés történik a tanítás tisztaságának őrzésére 

(amit az apostoltól hallottak, azt kell továbbadniuk – 2Tim 2,2). Kézzel-

fogható a különbség az Első korinthusi levélben és a pásztorlevelekben 

leírt szituáció között. Utóbbiakban már világosan kirajzolódik egy hi-

erarchia, amelynek csúcsán az apostol áll, sőt amit fent a kézrátétellel 

és a tanítás továbbadásával kapcsolatosan kiemeltünk, abban már a 

szukcesszió körvonalai is felismerhetők.16

Az egyházra alkalmazott újszövetségi képek sorában fontos helyet foglal 

el a ház metafora. Ef 2,20–22, 1Kor 3,11 és 1Pt 2,5 az előfordulás három 

tipikus helye. Tartalma szerint Krisztus az alap, illetve a sarokkő, tehát 

ő adja a szilárdságot és a stabilitást, a lelki ház pedig élő kövekből épül, 

egybeilleszkedik és növekszik. Vagyis a ház metaforájának két jellegze-

tessége van: alapja Krisztus, jellemzője pedig a növekedés.

Gyülekezetkép a Jelenések könyvében

Végül meg kell említeni a Jelenések könyve által közvetített gyüleke-

zetképet, amely a beteljesülés képe, és legjellegzetesebb metaforája a 

menyasszony (vö. Jel 19,6–9). A beteljesülés képét nagy sokaság, öröm, 

éneklés, magasztalás jellemzi. Boldognak mondja a meghívottakat, akik 

részt vehetnek a Bárány menyegzői vacsoráján.

 16 Vö. Bultmann 1998, 362. kk.

Pásztorlevelek: 

szervezet és 

vezetők

Lelki ház

Menyasszony
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Összefoglalás

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az Újszövetség könyvei sokszínű 

gyülekezetképet tárnak elénk, más-más elemet és szempontot hang-

súlyozva. A különbözőségnek oka lehet a teológiai alapállás, a könyv 

céljának való megfeleltetés (elsősorban az evangéliumokra gondolhatunk 

itt), de oka lehet az a kor és konkrét helyzet, kontextus, amelyre az adott 

irat vonatkozik (elsősorban a leveleknél).

Az Újszövetség gyülekezetképe az ősgyülekezet önértelmezése, s mint 

ilyen egy történelmi folyamat során fejlődött ki, amelynek bizonyos állo-

másai nyomon követhetők az Újszövetségben. Az önértelmezés szükségét 

mindig az aktuális időszak követelményei szabták meg. A folyamatban 

észrevehető a zsidó tradícióban való gyökerezés, illetve az arról történő 

leválás; érzékelhető a hitbeli összetartozás, a minden egyéb különbséget 

áthidaló közösség, majd pedig a külső rend kialakulása az egyházban. 

Azok a legfontosabb tényezők, amelyek a gyülekezetet alkotják, megta-

lálhatók az Újszövetség egyházképében, mégpedig egységesen. 

Eszerint a gyülekezet középpontjában Jézus Krisztus áll, létrehozója 

és életben tartója a Szentlélek, megvalósul benne a Krisztus-követők 

közössége; életük középpontjában az istentisztelet áll (úrvacsorával és 

tanítással), tagjai megkereszteltetnek az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, 

gyakorolják a szeretet cselekedeteit, és reménységgel várják Krisztus 

eljövetelét. 

Egyházértelmezési csomópontok

az egyháztörténet folyamán

Mit mondanak az egyházról az egyetemes hitvallások?

Az Apostoli hitvallás harmadik hitágazata az egyházzal mint a Szentlélek 

művével foglalkozik. Alapvető a kereszténység önértelmezésében, hogy 

önmagát nem pusztán vallásos csoportosulásnak, emberek által alapí-

tott szervezetnek tekinti, hanem létrejöttét a Szentlélek munkájaként 

értelmezi. „Isten maga építi meg a földet és a mennyet egybekötő szent 

Sokszínű gyüleke-

zetkép

Apostoli hitvallás: 

a Szentlélek műve 

és műhelye

Jézus a középpont
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házat, a Krisztus anyaszentegyházát minden nép igazi lelki otthonául.”17 

A Szentlélek azonban nemcsak létrehozza, hanem életben is tartja az 

egyházat a kegyelmi eszközökkel. Luther ezt így magyarázza a Kis ká-

téban: „…a földön élő egész egyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, 

megszenteli és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az 

egyházban nekem és minden hívőnek naponként minden bűnt bőséggel 

megbocsát…”18 Az egyház tehát a Szentlélek műve és műhelye – ahogyan 

id. Prőhle Károly a fent idézett tanulmányában összekapcsolja a fent 

megnevezett két funkciót.19

A Niceai hitvallás fogalmazza meg az egyház négy alapvető jellemző 

vonását: egy, szent, egyetemes, apostoli. Isten Krisztusban egy népet 

hívott el,20 amely lényege szerint Krisztus egyetlen teste, annak ellenére, 

hogy konkrét megjelenési formáiban sokszínű. Bár sokféle formában 

létezik a világon, és konfesszionális határok, sőt szakadások választják 

el egymástól a részeket, a hit mégis egyetlennek látja Krisztus egyhá-

zát, mivel egysége a legfontosabb forrásokból ered. „Egy a test és egy a 

Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a 

hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek 

felett, és mindenek által és mindenekben.”21 Az egyház egysége tehát nem 

szociológiailag és nem szervezetileg, hanem teológiailag értelmezhető.

Azért szent Krisztus egy egyháza, mert benne a Szentlélek végzi meg-

szentelő munkáját: az ige és a szentségek által hatékonyan van jelen az 

egyházban. Ez nem jelent erkölcsi feddhetetlenséget és hibátlanságot, 

azt viszont jelenti, hogy a hit felismeri Isten Szentlelkének jelenlétét és 

munkáját. A Szentlélek minden emberi gyengeség és erkölcsi elégtelenség 

ellenére megdöbbentő, meglepő módon22 van jelen: vigasztaló, bátorító, 

megújító és béketeremtő munkája átformálja az embert. Tehát a „szent” 

kifejezés is teológiailag, nem pedig erkölcsi jelentéssel értendő.

 17 Prhle 1948, 282. o.
 18 Luther 1983, 88. o.
 19 Prhle 1936, 28. o.
 20 Az  szó etimológiailag az  igéből vezethető le, jelentése: kihívni.
 21 Ef 4,4–6.
 22 Vö. Evangelischer Erwachsenen Katechismus, 618. o.

Niceai hitvallás: 

egy

Szent
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Krisztus egyháza egyetemes,23 először azért, mert a Krisztus-test tel-

jességét jelenti. Bármely helyi gyülekezet vagy önálló felekezet a teljes 

egyházat, az egyetemes egyházat képviseli és testesíti meg.24 Másodszor 

azt is jelenti a kifejezés, hogy az egyház az egész világra kiterjed. Ez a 

földrajzi jelentés azonban másodlagos, csak a kereszténység széles körű 

elterjedésével kapcsolódott az eredeti fogalomhoz.

Ef 2,2025 értelmében apostoli Krisztus egyháza. Ezt azt jelenti, hogy 

alapvető ismérvei és létének feltételei közé tartozik, hogy hűséges ma-

radjon az apostoli kérügmához. Az evangéliumhirdetés mindig megúju-

ló formában ugyan, de ugyanannak az evangéliumnak a továbbadása, 

amelyről az egyház nemzedékről nemzedékre tanúskodik. A Szentlélek 

munkája ugyanannak az evangéliumnak a hirdetése által teremt hitet, így 

az evangélium, a hit és a szentségek azonossága köti össze a különböző 

korban élő keresztényeket az apostoli korral.26 Mindemellett az aposto-

lokhoz hasonlóan27 a mindenkori egyház is a világhoz küldetett, hogy 

továbbadja az Isten szeretetéről szóló jó hírt mind evangéliumhirdetéssel, 

mind pedig a szeretet cselekedeteivel.

Mit mondanak az egyházról az apostoli atyák?

Elöljáróban megállapíthatjuk, hogy az első századok – csakúgy, mint 

az Újszövetség – nem hoznak különálló, világos ekkléziológiai tanítást. 

Egyéb teológiai témákkal kapcsolatban írnak az egyházról, sokszor – 

szintén az Újszövetséghez hasonlóan – képeket használva. Egyházról 

szóló átfogó tanításnak nem is lett volna értelme, hiszen kezdetben a 

kereszténység üldözött vagy megtűrt – bár dinamikusan növekvő – kö-

zösségként élt egy tulajdonképpen hozzá ellenségesen viszonyuló biro-

 23 A  görög szó szerepel mind az Apostoli, mind a Niceai hitvallásban. Jelentése: 

egyetemes.
 24 Ez a jelentéstartalom nagyon fontos az ökumenikus párbeszéd szempontjából.
 25 „…ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus.”
 26 Nagy Gyula hangsúlyozza, hogy nem a successio apostolica hierarchikus értelme, 

hanem az apostoli kérügmára és a szentségkiszolgáltatásra ráépülő egyház – successio 

fi delium – az apostoli. Nagy 1965, 246. o.
 27 : küldött, követ. Isten küldöttei és követei az apostolok.

Egyetemes

Apostoli
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dalmon belül. A constantinusi fordulat jelentett változást ebben a vonat-

kozásban, ekkor kezdenek komolyan gondolkodni az egyház mibenlétén. 

Emeljünk ki néhány jellemző képet és metaforát az egyházról szóló korai 

tanításból!28 Jellemző a „mi” tudat erőteljes hangsúlyozása például a világ-

tól való idegenség kifejezése által. A második Kelemen levél a 29 

és az 30 szavakat használja; Antiókhiai Theophilosz szigethez 

hasonlítja az egyházat, amely megment a világtól, a bűnök viharos hul-

lámaitól. Antiókhiai Szent Ignác leírásában az egyház a mennyei őstípus 

földi megvalósulása: a Szentháromság Isten belső, teljes egységének és 

belső kapcsolatainak tükröződése. 

Legnagyobb értéke az egység, legsúlyosabb vétek ellene a szakadás. 

Irenaeusnál is nagy hangsúlyt kap a hitegység (regula fidei). Az egy-

ház szétszórtan él a világban, de a hitet olyan egységesen őrzi, mintha 

egyetlen házban lakna, és az igazságot úgy adja tovább, mintha egyetlen 

szája volna. 

Az igazság az egyházban található meg, mert ide gyűjtötték az aposto-

lok, mint valami kincstárba. Aki az egyháztól távol van, az nélkülözi a 

Szentlelket és az igazságot. Tertullianus is továbbviszi az „isteni egység 

földi képmása” egyházértelmezést, kiemeli a keresztény egység fontos-

ságát, és az eretnekekkel szemben az egyház látható, intézményes voltát 

hangsúlyozza. 

Egyházértelmezésének jellemző képei: test, jegyes, szűz, anya; a kereszt-

ség teszi anyává az egyházat. Cyprianus fejleszti tovább a Tertullianus 

által megrajzolt anyaképet.

„Az egyház anya, mert mint Krisztus termékeny jegyese hordoz bennün-

ket méhében, szül meg a keresztségben, és táplál a tanítás és a szentség 

tejével. (…) Nem mondhatja Istent Atyjának az, akinek nem anyja az 

Egyház, (…) az egyházon kívül nincs üdvösség.”31 Cyprianusnál feltűnik a 

 28 Vö. Kránitz 1999, 52–69. o.
 29 : idegenben, jövevényként való tartózkodás, lakás.
 30 : idegen földön tartózkodik; jövevényként él valahol.
 31 Kránitz 1999, 59. o.

„Mi” és a világ

Egység és 

szakadás

Az igazság 

kincstára

Anya

„Egyházon kívül 

nincs üdvösség”
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keresztény közösség hierarchikus jellegének hangsúlyozása is: „Ha valaki 

nincs a püspökkel, akkor az nincs az egyházban sem.”32 

Cyprianus számára nagyon fontos az egyház egysége. Krisztus egybe-

szőtt köntöséhez hasonlítja, amelyen csak akkor lehet megosztozni, ha 

szétszakítják.33

Órigenész a test egységét hangsúlyozza s az egyetlen egyházat, amely 

földi és mennyei, látható és láthatatlan, hierarchikus és pneumatikus. 

Érdeklődése eszkatologikus: tökéletes, mennyei életét akkor éri el az 

egyház, amikor mindenki együtt lesz az egységben. Ismét a hierarchikus 

egység kerül előtérbe Optatus ekkléziológiájában, ahol a római püspökkel 

való kapcsolat a közösség és az egység garanciája.

Augustinus ekkléziológiáját a donatista vita formálta.34 Számára az egy-

ház a halhatatlanság felé vándorló nép, mely a szeplőtlen, jövőbeli állapot 

felé tart, jelen állapotában azonban corpus Christi mixtum, vagyis jó és 

rossz hívek, mag és pelyva egyaránt találhatók benne. A konkolyról szóló 

példázat magyarázatában kifejti, hogy az egyház nem lesz tökéletes ebben 

a földi életben, a szétválasztást pedig ember nem végezheti, hanem Isten 

végzi a maga idejében. Az egyház tagjait – bűnösségük ellenére – Krisztus 

megszentelte, ez a szentség pedig majd az utolsó napon válik teljessé.

Ugyancsak fontos Augustinus tanításában, hogy az egyház Krisztus 

misztikus teste. Ennek a testnek a Szentlélek a lelke, a lélek pedig csak 

akkor élteti a tagot, ha a testben van. Augustinus az egyházról szóló 

tanítását a De civitate Dei (Isten városáról) című művében ismerteti.

 32 Uo. 60. o.
 33 McGrath 2002, 367. o.
 34 A donatista vita a Diocletianus-féle keresztényüldözéssel kapcsolatban alakult ki. 

Hogyan kell tekinteni azokra, akik a keresztény könyvek elégetését célzó császári 

parancsra átadták a könyveket, vagyis bizonyos értelemben árulók lettek? Érvényes-e 

az általuk végzett szolgálat, például keresztelés vagy püspökszentelés? A donatisták 

szerint a „bukottakat” új emberekkel kell fölváltani, olyanokkal, akik kitartottak az 

üldözésekben, és ellenálltak. Akiket pedig a hűtlenek kereszteltek vagy szenteltek, 

azokat újra kell keresztelni, illetve szentelni. Érdekesség, hogy nézeteiket Cyprianusra 

alapozzák – tulajdonképpen a félremagyarázott tanítására –, ugyanakkor kiszakadnak 

a katolikus egyházból, épp azt cselekedve, amit Cyprianus a legnagyobb bűnnek tartott. 

Augustinus már a szakadár csoporttal találkozik, és a velük folytatott párbeszédben 

alakul ki az egyházról szóló, nagy hatású, hosszú távon ható egyházszemlélete.

Hierarchikus, 

pneumatikus, 

eszkatologikus

Corpus Christi 

mixtum
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Kitekintés a gyülekezetépítésre: Az ókori katolikus egyház létrejöttét 

a 2. század végére tehetjük. 

Kialakulásában a tévtanításokkal való küzdelem – elsősorban a gnosz-

tikus válság – katalizátorszerepet játszott. E küzdelem miatt tömörültek 

ugyanis a gyülekezetek szövetségbe, és alakították ki azokat az irány-

elveket, amelyeket elfogadtak mindazok, akiket kereszténynek lehetett 

tekinteni. A kívül maradók pedig eretnekeknek bizonyultak. „A normát 

az »apostoli« keresztelési hitvallás, az írások »apostoli« kánona és az 

»apostoli« hivatal képviselték.”35 

Utóbbi tekintélye – mivel az eretnekek is apostoli hagyományra hivat-

koztak – a monarchikus episzkopátusban valósult meg.36 Szervezeti 

szempontból a püspök személye olyan központot jelentett, amely köré 

összecsoportosultak a gyülekezetek, amelyek egymással szövetséget 

alkottak.37 Így alakult ki a „nagy egyház”, vagyis a katolikus egyház. A ki-

fejezéssel Antiókhiai Szent Ignácnál (Ignatiosznál) találkozunk először.38 

Észrevehetjük tehát, hogy míg eredetileg – mint láttuk – minden gyü-

lekezet a maga teljes értelmében  volt, az átalakulási 

folyamat következtében (amely már a pásztorlevelekben elkezdődik) a 

helyi gyülekezet már csak rész lesz () a püspök által vezetett kör-

zetben. A folyamat eredményeképpen a hierarchia csúcsa Róma, legalsó 

pontja pedig a helyi gyülekezet. Ez a szemlélet a mai napig megmaradt 

a római katolikus egyházi struktúrában.

 35 Heussi 2000, 53. o.
 36 A monarchikus episzkopátus kialakulása a megszilárdult gyülekezeti rend idejé-

re tehető, amikor a tekintély forrása a karizmáról a tisztségre került át. Vagyis az 

 tekintélyét már nem a saját személyének súlya és nem is a személyében és 

tevékenységében megtapasztalható karizma adja, hanem maga a tisztség. A karizma 

így nem a személyhez, hanem a tisztséghez kapcsolódik, és az ordinációval ruházzák 

rá a személyre. Attól kezdve, hogy az egyik  állandó hivatalt kapott a leg-

fontosabb funkciók ellátására, egyedül őt illette a püspöki cím, és ezáltal kialakult 

a monarchikus episzkopátus. A kialakulás folyamatáról lásd: Heussi 2000, 39. o. és 

Bultmann 1998, 365–366.
 37 Vö. Heussi 2000, 55–56. o.
 38 Heussi 56. o.

Monarchikus 

episzkopátus

Gyülekezetek 

szövetsége és 

az eretnekek
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Hogyan tanít a reformáció az egyházról?

Funkcionális egyházértelmezés

Az evangélikus értelmezés az egyházat nem intézményi jellegében ra-

gadja meg. Az egyház a lutheri reformáció értelmezésében funkcionális 

fogalom, in actu, vagyis a benne folyó eseményben, az általa végzett 

cselekvésben ragadható meg.

A zsinatokról és az egyházról szóló írásában39 Luther hét olyan funkciót 

nevez meg, amelyről az egyház felismerhető, amelyben megragadható. 

Sorukban első Isten igéje. „Ez a fődolog és főszentség, amelyről a keresz-

tyén nép szentnek neveztetik. Mert Isten igéje szent, és megszentel min-

dent, amihez hozzáér (…). És ha már más jele nem is volna, ez magában 

is elegendő lenne annak igazolására, hogy ott keresztyén szent népnek 

is kell lennie. Mert Isten Igéje nem lehet Isten népe nélkül, viszont Isten 

népe nem lehet Isten Igéje nélkül.”40 

A keresztség a következő jel. „Ahol ezt a jelet látod, tudjad, hogy ott bizonyo-

san kell lenni Egyháznak, azaz keresztyén szent népnek – nem tévesztetvén 

meg attól, hogy ki az, aki keresztel. Mert a keresztség nem a keresztelőé, 

hanem a megkeresztelendőé, akinek Isten szerezte és adta…”41 

Ugyanígy ismertető jel az oltári szentség, valamint a kulcsok hatalmának 

gyakorlása. Arról is megismerhető az egyház, hogy egyházi szolgákat avat 

és hív el, „akik a fent említett négy szent dolgot nyilvánosan is nyújtják 

és gyakorolják, az Egyházért és annak nevében, sőt Krisztus rendelésé-

ből, amint szent Pál mondja (Ef 4,11).”42 Az imádkozás és a szent kereszt 

a következő két jel, utóbbiról ezt írja Luther: „[Az egyháznak] el kell 

szenvednie minden nyomorúságot és üldöztetést, mindenféle kísértést 

és bajt az ördög, a világ és a test részéről; el kell viselnie belső szomorú-

 39 Luther 1914, 407–418. o.
 40 Luther Márton: Az igazi egyház. Részlet Luther A zsinatokról és egyházról, 1530. című 

művéből. Keresztyén Igazság, 1942/3. 54. o.
 41 Uo.
 42 Uo.
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Egyházértelmezés a gyülekezetépítés összefüggésében50

ságot, félelmet, rettegést, külső szegénységet, megvettetést, betegséget, 

gyengeséget, hogy így hasonlóvá legyen fejéhez: Krisztushoz.”43

Láthatjuk, hogy Luther egyházértelmezése tapasztalatorientált. Nem 

olyan statikus típusú kérdésekre keres választ, mint például „Ki tartozik 

a valódi egyházhoz, és ki csak formális tag?”; nem írja le, hogy milyen 

az igazi egyház, és milyen a hamis. Ilyen jellegű megközelítések helyett 

Luther dinamikusan gondolkodik az egyházról. Arra hívja fel a figyelmet, 

ami történik az egyházban, mert ez által ismerhető fel és tapasztalható 

meg az egyház.

Ugyancsak funkcionálisan ragadja meg az egyház mibenlétét az Ágostai 

hitvallás44 7. cikke (CA VII.),45 amely az evangélikus ekkléziológia alap-

kövének tekinthető. Lutherrel egybecsengő módon az egyházat az ige 

igazságából, annak hirdetéséből és a szentségek rendeltetésszerű kiszol-

gáltatásából vezeti le (vagyis sem a hívők érzületéből, gondolkodásmód-

jából, sem pedig az egyház strukturális megjelenéséből). Ugyanakkor ez 

a funkcionális oldal hozzákapcsolódik az isteni rendhez, ahogyan arról 

a CA V.46 és XIV.47 cikkében olvashatunk. Annak ellenére tehát, hogy a 

lutheri reformáció az egyházat elsősorban annak eseményében konkreti-

zálja, nem szubjektív egyházfogalmat rajzol meg, mert az események az 

egyházi rendben konkretizálódnak, és mind az ige hirdetésében, mind 

pedig a szentségekben Isten cselekszik, Szentlelkét adja, aki hitet teremt. 

 43 Uo.
 44 Ágostai hitvallás – Confessio Augustana (CA)
 45 „Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a 

szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő, hogy 

egyetértés legyen az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem 

szükséges, hogy az emberi hagyományok, vagyis az emberi eredetű egyházi szokások 

és szertartások mindenütt egyformák legyenek.” In: Az evangélikus egyház hitvallási 

iratai. 1. köt. 24–25. o.
 46 „Isten azért rendelte az evangéliumhirdetésnek és szentségkiosztásnak szolgálatát, 

hogy erre a hitre eljussunk. Mert az igén és szentségeken mint közvetítő eszközökön 

keresztül kapjuk a Szentlélek ajándékát. Ő támaszt hitet – ahol és amikor Istennek 

tetszik – azokban, akik hallják az evangéliumot…” In: uo. 23. o.
 47 „Az egyházi rendről azt tanítják, hogy nyilvánosan senki más se tanítson és szolgáltassa 

ki a szentségeket az egyházban, csak az, akit erre szabályszerűen elhívtak.” In: uo. 27. o.

CA VII.
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Hogyan tanít a reformáció az egyházról? 51

Corpus permixtum

A kereszténység mindig megélte azt a kettős identitást, amelyet egyfelől az 

evangéliumban róla leírt jellemzők, az egyház lelki természete, másfelől a 

külső, hivatalos, szervezeti megjelenése határoz meg. A kettő között sok-

szor nagy és fájdalmas különbség áll fenn, amely az ősegyház ideje óta, de 

a kereszténység hivatalos vallássá válása óta mindenképpen látható módon 

van jelen. A középkori katolikus egyértelmezésben azonban a lelki és az 

intézményi – az égi és a földi – egyházfogalom teljesen feloldódik egymás-

ban. A tapasztalati egyház szentségi üdvintézménye és a hit láthatatlan 

egyháza teljes mértékben fedi egymást. Az egyház rendelkezik a kegyelmi 

eszközökkel, és hozzáférhetővé teszi őket hívei számára, bizonyosságot adva 

ezzel az üdvösség felől. Luther ezzel szemben – felelevenítve az augustinusi 

hagyományt – józanul belátja, hogy az egyház szükségképpen mindkettő: 

a hívők serege, amely az ige és a szentségek köré összegyülekezik, Krisztus 

teste és a szentek közössége; illetve a látható, az intézményes egyház, annak 

minden hibájával és fogyatkozásával. E kétféle jellemző közül a második 

jelenti a megtapasztalható valóságot. Az első csak a hit számára megra-

gadható. A hit egyháza el van rejtve a tapasztalati egyházban, és egyedül 

Isten ítéli meg, hogy valójában kicsoda keresztény, és ki nem. A hit és a 

tapasztalat által megragadható egyház szétválaszthatatlanul összetarto-

zik, de látható és láthatatlan része ebben a földi valóságban sohasem fogja 

egymást teljesen fedni, tökéletes állapot sohasem fog létrejönni.

Az egyház megmarad vegyes, kevert, kettős valóságnak, corpus per mix-

tumnak.48 

Bár az egyház rászorul a folytonos reformációra (ecclesia semper 

reformanda), hangsúlyos, hogy Luther nem egyszerűen egyházkritikával 

lépett fel, hanem az Isten feltétlen kegyelméről szóló evangéliumra muta-

tott rá, és ezt a kegyelmet kereste. Az evangélium az a forrás és célpont, 

amelyre nézve az egyháznak meg kell újulnia, a megújulásért tehát nem 

a még oly jogos egyházkritika tesz a legtöbbet, hanem az evangéliumra 

való világos rámutatás, annak rendszeres újrafelfedezése.

 48 Ugyanez a kettősség ismerhető fel a világ rendjével kapcsolatos lutheri tanításban 

(kettős kormányzás) és a keresztény ember egzisztenciájáról szóló tanításában (simul 

iustus et peccator).
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Egyházértelmezés a gyülekezetépítés összefüggésében52

Az Ágostai hitvallás is, amikor az egyház megtapasztalható, empirikus 

valóságáról szól, akkor corpus permixtumról beszél: „Az egyház valójában 

a szentek és igazán hívők gyülekezete. De mivel ebben az életben sok 

képmutató és gonosz él közéjük keveredve, ezért a szentségekkel akkor 

is szabad élni, ha gonoszok szolgáltatják ki.” (CA VIII. cikk)49

Participáció

Luther egyházértelmezésének egyik fontos összefoglalását a Nagy káté-

ban találjuk meg: „Hiszem, hogy él a földön egy szent nép és gyülekezet: 

csupa szent, egy fő, Krisztus alatt, a Szentlélek hívta egybe, egy a hite, a 

szándéka és a gondolkodása, sokféle adománya van, de egységes a sze-

retetben, nincs benne szakadás és elkülönülés. 

Én is egyik része és tagja vagyok, minden javainak élvezője és részestár-

sa. A Szentlélek vitt oda, és illesztett testébe úgy, hogy meghallottam 

és hallgatom Isten igéjét.”50 Része és tagja vagyok, javainak élvezője és 

részestársa – a participáció kiemelése a harmadik fontos jellemzője a 

reformáció egyházról vallott tanításának. Vagyis a középkori egyház hi-

erarchikusan tagolt, objektív üdvintézményként felfogott egyházképével 

szemben a reformáció értelmezésében nagy hangsúlyt kap a keresztény 

ember személye és személyes hite. A Krisztusban hívő, amikor az igében 

és a szentségekben részesedik, magával Krisztussal kerül közösségbe, 

belőle részesedik, mert ő önmagát adja az igében és a szentségekben.

Communio című művében Vajta Vilmos idézi ebben az összefüggés-

ben a 95 tétel magyarázatát: „A 95 tétel magyarázatában Luther így ír: 

»Mivel pedig a keresztényekben Krisztus Lelke van, aki által Krisztus 

testvéreivé, örököstársaivá, rokonaivá és polgártársaivá válnak, hogyne 

lehetne éppen itt Krisztus minden javaiban való részesedés (participatio). 

Ez a Krisztusban élő egyház nagy titka (sacramentum magnum).«”51 

Vajta rámutat, hogy a közösség a részesedés folyamatában valósul meg, 

a folyamat középpontjában a gyülekezeti istentisztelet áll. Itt történik a 

 49 Az evangélikus egyház hitvallási iratai I., 25. o.
 50 Luther 1983, 202. o.
 51 Vajta 1993, 34. o.
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Krisztus javaiban, az igében és a szentségekben való részesedés. Így Lu-

ther gondolkodásában a participáció szinte szinonimája a communiónak, 

mint ahogy a  görög szó magában foglalja a „részesedés” tartal-

mat, mégpedig a részesedés által megvalósuló közösség folyamatát. A 

participáció folyamata által formálódik a közösség.52 

A részesedés ugyanakkor természetesen a közösség megélését és gya-

korlását jelenti a gyülekezet többi tagjával. „A keresztyén gyülekezetben 

ezért minden arra rendeltetett, hogy igéből és jelekből napról napra 

bűnbocsánatot szerezzünk, lelkiismeretünket vigasztaljuk és bátorít-

suk, hogy jóllehet vannak bűneink, mégsem árthatnak nekünk, mert a 

keresztyén gyülekezetben vagyunk, ahol csupa bűnbocsánat van, mert 

Isten is megbocsát, és mi is megbocsátunk egymásnak, hordozzuk és 

talpra állítjuk egymást.”53

Az intézményszerű és a közösségi jelleget hangsúlyozó szemléletmód 

közötti különbséget így írja le Prőhle Károly: „A római katolikus egyház 

nyomatékosan hangsúlyozza az egyház intézményszerű jellegét. A pápa 

fősége alatt kiépített hierarchikus szervezet hozzátartozik az egyház lé-

nyegéhez. E szerint az egyház a pápa fősége alatt szervezett hierarchikus 

kegyelem- és üdvösségközvetítő intézmény. Ezzel szemben a lutheri refor-

máció ugyancsak nyomatékosan emeli ki az egyház közösségi jellegét… 

Az egyház az evangélium által e világból a Krisztushoz elhívott, ővele 

mint egyedüli, láthatatlan fővel lélekben egyesült »szent nép« közössége, 

»ecclesia«, a Krisztusban hívő, »elhívott szentek« gyülekezete. 

Intézményszerű jellege az egyháznak csak annyiban van, amennyiben a 

kegyelmi eszközök helyes kezelése és használata természetszerűen megkíván 

egy bizonyos elemi rendtartást (1Kor 14,40). De ez a rend távol van minden 

hierarchikus gondolattól. (…) Mindaz a lelkeket újjáteremtő, az életet újjáfor-

máló erő, mindaz a lelki gazdagság, amelyet az egyháznak tulajdonítottunk, 

a kegyelmi eszközökhöz, az igéhez és a szentségekhez van kötve. (…) Nem a 

hierarchia kiváltságos hatalmában, nem a szervezet imponálóan szilárd ki-

építettségében, nem is a szertartások elbűvölő pompájában, hanem ezekben 

 52 Uo. 34. kk.
 53 Az evangélikus egyház hitvallási iratai II., 158. o.
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Egyházértelmezés a gyülekezetépítés összefüggésében54

az egyszerű kegyelmi eszközökben bírja az egyház a maga folyton megújuló 

életének forrásait és fennmaradásának biztosítékát.”54 

A reformáció szemlélete szerint tehát az egyház csupán hitbeli közösség, 

nem más és nem több. Mindaz, ami az egyház alapja és lényege, hitben 

fogható fel és hitben érhető el, belőle hit által lehet részesülni. Luther 

ismert mondata erről a Schmalkaldeni cikkekben így hangzik: „Mert – 

Istennek hála! – a hétéves gyermek is tudja, hogy mi az egyház: a szent 

hívők és »azok a báránykák, akik hallgatják Pásztoruk hangját« (Jn 10,3).”55

A kálvini egyházértelmezés néhány – 

Lutherétl eltér – jellemzje

Alister E. McGrath, amikor a reformáció egyházértelmezését vizs-

gálja, 1541-et tekinti döntő évnek. Eddig – a regensburgi kollokvium 

kudarcba fulladásáig – nem volt szükség arra, hogy a reformátorok 

egyházértelmezési elméleteket dolgozzanak ki, mert nem volt szó vég-

leges különválásról. A visszatérés, illetve az egyházon belül maradás 

csak a fent említett kudarc kapcsán bizonyult lehetetlennek, és ekkor 

vált sürgős és fontos feladattá az ekkléziológiai elméletek kidolgozása. 

Szerinte Luther korai (funkcionális és igecentrikus) egyháztana nem 

átfogó, mert ekkor még nem látszott, hogy átfogó egyháztanra lenne 

szükség. Ez csak később vált világossá, és McGrath szerint Kálvin ezért 

dolgozott ki sokkal részletesebb és átfogóbb ekkléziológiát, mint Luther.

Kálvin egyházelméletének néhány jellemző vonása

Ige és szentségek két funkcionális fókuszát – tehát a minimalista 

egyházmeghatározást − rajzolja meg a CA VII-hez hasonlóan, de hoz-

záfűzi: mivel ennek az alapelvnek a reformáció egyházai megfelelnek, 

ezért nem szabad tovább szakadniuk, egységüket meg kell őrizniük.56

 54 Prhle 1948, 283., 286. o.
 55 Az evangélikus egyház hitvallási iratai II., 41. o.
 56 Vö. McGrath 2002, 362. kk.
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A minimalista egyházmeghatározást kiegészíti az administratio fogal-

mával, és megállapítja, hogy a Biblia rendelkezik a látható egyház helyes 

szolgálati rendjéről. Az egyházkormányzás és az egyházszervezet tehát 

Kálvin ekkléziológiájában nagy hangsúlyt kap. Bár fontosnak tartja az 

egyháztagok szeretetteljes fegyelmezését, de nem követi Martin Bucert, 

aki az egyházfegyelmet az egyház ismertetőjegyei közé sorolja.

Kálvin nagy hangsúlyt helyez a látható és láthatatlan egyház megkü-

lönböztetésére, és ennek elméletét részleteiben is kidolgozza.

A predestináció tanára építve hangsúlyozza, hogy Isten kiválasztja egy-

házának tagjait, és azért hozza létre az egyházat, a megszentelődés helyét, 

hogy véghezvigye a kiválasztottak üdvösségét. „Az egyház intézmé-

nye szükségszerű, hasznos, Isten által adott és elrendelt eszköze a lelki 

növekedésnek és fejlődésnek.”57 A gyülekezet kiválasztásáról így ír a 

Heidelbergi káté: „Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak 

végéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és igéje által az igaz hit 

egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt 

oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és 

örökké az is maradok.”58

A választottak e világi keresztény életfolytatásán nagy hangsúly van. 

Feladatuk a világ alakításában való aktív részvétel, valamint az állami 

és a politikai rend iránti kritikus magatartás. A látható egyház pedig 

példakép a maga helyén. A keresztények életfolytatásával kapcsolatban 

ezt olvassuk a Heidelbergi kátéban: „…minden egyes hívő, mint tag, az 

Úr Jézus Krisztusnak, minden Ő javainak és ajándékainak osztályrészese, 

továbbá, hogy ki-ki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándé-

kait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa.”59

 57 Uo. 364. o.
 58 Heidelbergi káté, 54. kérdés.
 59 Heidelbergi káté, 55. kérdés.
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Egyházértelmezés a gyülekezetépítés összefüggésében56

A reformáció radikális ágának

egyházértelmezése

A donatista egyházfelfogás jegyeit lehet felismerni a reformáció radikális 

ágának egyházfelfogásában. Mivel az egyház romlását az állammal való 

összefonódás okozza, úgy tekint magára a reformáció radikális ága – leg-

inkább a Constantinus előtti egyház mintájára –, mint aki benne él ugyan 

korának társadalmában, de mintegy „párhuzamosan”, tehát nem hajlandó 

normáihoz és előírásaihoz alkalmazkodni. Így élve, különállását megőrizve 

tiszta maradhat, és valóban az igazak gyülekezete lehet. Főként az anabap-

tistákra jellemző a szigorú egyházfegyelem, egészen a kiközösítésig menő-

en, amely gyakorlatot a Bibliából vezetik le, Mt 18,15–20-ra hivatkozva. A 

szigor és az elkülönülés jellemzi tehát leginkább ezt a radikális egyházképet.

A reformáció egyházértelmezésének 

gyülekezetépítésre vonatkozó szempontjai

A reformáció gyülekezetépítési szempontból leginkább amiatt hozott 

döntő változást, hogy a gyülekezet – mint az ige által létrehozott közös-

ség – jelentőségét igen magasra emelte.

Felruházta a lelkészválasztás jogával és az igehirdetői hivatal bizonyos 

fokú gyakorlásával.60 Luther szerint az ige építi a gyülekezetet; amire 

szükség van, az kevéssé a szabályozás, inkább a megfelelő emberek, akik 

 60 Luther 1914, 69–81. o., A keresztyén gyülekezet jogáról és hatalmáról. Figyelemre méltó 

az a mód, ahogyan Wilfried Härle magyarázza Luthernek ezt a gyülekezetet felhatalmazó 

elvét. „A protestáns teológiára mindenesetre érvényes az a tétel, amelyet Luther 1523-ban egy 

kisebb írása címeként fogalmazott meg: »Hogy egy keresztyén gyűlésnek vagy gyülekezetnek 

joga és hatalma vagyon minden tanról ítéletet mondani és a tanítókat beiktatni és leváltani«. 

Ez egy teljes teológiai és egyházi program: az egyetemes papságé.” Folytatva a gondolatot 

Härle így fogalmazza meg a különbséget a tudományos és a gyülekezeti teológia, a hivatásos 

és a laikus elem feladatai között: „…a különbség azonban nem abban áll, hogy egyeseknek 

joguk van beleszólni, míg mások csak hallgathatják őket. Amiben a két szint különbözik, az 

inkább a teológiai párbeszédben és a teológiai véleményalkotásban való részvétel minősége és 

funkciója. A tudományos teológia teológiai produktivitásra – prédikációk, tanítási egységek, 

egyházi ügyekben eligazító megnyilvánulások, előadások stb. – képesít, a gyülekezeti teológia 

az ilyen tanító megnyilvánulások megítélésére tesz képessé.” Huber 2006, 26. o.

Akik komolyan 

keresztények 

akarnak lenni

A tiszták gyüle-

kezete, egyházfe-

gyelem
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az igét helyesen tanulmányozzák és hirdetik. A Deutsche Messe elő-

szavában azok számára, akik „komolyan keresztények akarnak lenni”, 

házi gyülekezetek alakítását javasolja. Meg kell jegyeznünk, hogy ez 

nem valósult meg, egyrészt az alkalmas személyek hiánya, másrészt a 

szétaprózódás és a szektásodás veszélye miatt. 

Ha a kálvini egyházértelmezésre tekintünk, akkor szembeötlő gyüleke-

zetépítési szempontként az egyházkormányzás és az egyházszervezet 

fontosságát látjuk. A gyülekezeti struktúra szerinte isteni rendelés, benne 

szentírási alapon meg kell különböztetni a pásztor (lelkész), a presbiter, 

a tanító és a diakónus szerepkörét. A presbiterek vezetik a gyülekezetet, 

a lelkész felel az ige és a szentségek közvetítéséért, a doktorok (tanítók) 

a tanításért, a diakónus pedig az egyháztagokról való gondviselésért.61

Egyházértelmezés a reformációtól 

a . századig

Mint láttuk, a reformáció minimalista egyházmeghatározást alkotott meg, 

csak azt a minimumot közölte, amely az egyházat egyházzá teszi. Ez a 

tulajdonság az előnye is, egyben a hátránya is a reformáció egyházértel-

mezésének. A minimum kritérium előnye, hogy alkalmas a párbeszédre 

– konfesszión belül és ökumenikus összefüggésben egyaránt −, jól hasz-

nálható a legkülönfélébb korokban és szituációkban, nem igényel sűrűn 

módosítást. Igényel viszont átgondolást és azt a reflektív és kritikus gondol-

kodásmódot, amely az egyházmeghatározást mindig újraértelmezi, újrafo-

galmazza, az adott keretet kitölti, elhelyezi benne saját korának és teológiai 

látásának hangsúlyait. Ezt a tulajdonságot az egyháztörténet során sokszor 

negatívumként élte meg a protestantizmus. A minimumot elégtelennek 

érezte. Az egyháztörténet mindenesetre arról tanúskodik, hogy minden 

korszak küszködött azzal és fáradozott azon, hogy a maga számára kitöltse 

a minimalista egyházértelmezés által felrajzolt kereteket, és megfogalmazza 

saját egyházmeghatározását. Ez többnyire viták hevében történt.

A továbbiakban sorra veszünk néhány érdekes és jelentős egyházértel-

mezést, amely fontos szerepet játszott az egyháztörténet során. Látni fogjuk 

 61 Ez a szisztéma fontos szerepet játszik a későbbi zsinatpresbiteri egyházszervezet 

kialakulásában.

Egyházkormány-

zás és egyház-
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A minimalista 

egyházértelmezés 

pozitívumai és 

negatívumai
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a hangsúlyok elmozdulását az egyes korokban, és észre fogjuk venni, hogy 

az egyházértelmezés minden korban valamilyen módon a körül a fő téma 

körül mozog, amelynek lényege a látható és láthatatlan egyház közötti kü-

lönbség vagy – Augustinus és Luther kifejezésével – a corpus permixtum. 

Az egyház mibenlétén gondolkodókat tehát mind a mai napig leginkább az 

a különbség izgatja, amely a lelki és az intézményes egyház között fennáll.

Az ortodoxia az egyház egységét emelte ki, hozzátéve, hogy ez az egyet-

len egyház két nézőpontból szemlélhető: úgy, mint a szentek láthatatlan 

közössége (ecclesia stricte dicta) és úgy, mint intézmény, amely az ige és 

a szentségek szolgálatával van megbízva (ecclesia late dicta).62 A hivatal, 

a tanítás és a szentségek állnak az egyházról való gondolkodás közép-

pontjában. Ez a szemlélet az egyház intézményi jellegének megerősítésére 

törekszik, ami nem csoda egy ellentétek, feszültségek, vallásháborúk súj-

totta korban. A törekvésnek olyan erőteljes egyházfogalom az eredménye, 

amely egész közel jut a középkori katolikus szemlélethez.

Épp az ellenkezőjét tűzte ki célul a pietizmus, amikor a kereszté-

nyek eredeti közösségét szerette volna helyreállítani. A corpus mixtum 

gondolata háttérbe szorul, és az a cél, hogy a keresztény életet minél 

egyértelműbben és azonosíthatóbban megmutassa és megvalósítsa a 

világban. E gondolkodás szerint az egyház a hívők gyülekezetében, a 

valóban újjászületettek körében valósul meg. 

Trillhaas Dogmatikájában ezt a fajta egyházértelmezést így fogalmazza 

meg: „Az igazi keresztény gyülekezet az Isten gyermekeinek közössé-

ge. Ez egyrészt kisebb, mint a hivatalos egyház, mert csak az igazán 

hívőket foglalja magában, másfelől azonban nagyobb, mert túlnyúlik a 

konfesszionális határokon.”63 Csakúgy, mint az ortodoxiánál, a pietizmus-

ban is fontos a kontextus, amelyben ez a nézet kialakult. Ez pedig a 17. 

század második felének siralmas egyházi és erkölcsi állapota, amelynek 

sötét hátteréből világlik ki az igazán hívők egyháza.

Spener újraélesztette a Luther által javasolt házi gyülekezetek gondolatát 

azzal a céllal, hogy bibliatanulmányozó csoportokat hozzon létre, és 

 62 Az elnevezések Melanchthontól származnak.
 63 Trillhaas 1962, 513. o.
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így az ortodoxia idején elnémult gyülekezeteket újra szóra bírja. Ezek a 

csoportok – collegia pietatis – a mai bibliaóra ősei.

Külön szót érdemel ezen a korszakon belül Zinzendorf herrnhuti test-

vérgyülekezetének struktúrája, amelyet Isten gyermekei szeretetközös-

ségének tekintett, és nem ismert el konfesszionális határokat. A közösség 

teljességgel kis csoportok és osztályok egymásra épülő rendjéből állt. 

Ezek célja a tagok fejlesztése, erősítése és szolgálatra (misszióra) való 

kiképzése volt. E szisztéma folytatását leginkább az amerikai kiscsoportos 

– házicsoportos – gyülekezeti struktúrában lehet fölismerni.

A felvilágosodás a kornak és a szellemi áramlatnak megfelelően az 

egyház nevelő, pedagógiai küldetését emeli ki leginkább.

A morális intézménnyé leszűkített egyházkép megváltoztatásáért és 

gazdagításáért Schleiermacher nagyon sokat tett. Mintegy a zinzendorfi 

gondolatokat élesztette fel, fontosnak tartva az élő gyülekezetet és a 

népegyházat, amely ilyen élő gyülekezetekből, illetve egyénekből áll. 

Schleiermacher megfogalmazásában ez az istentudatot, a végső függés ér-

zését jelenti – az e tudatban élők közössége a gyülekezet, amelynek legfőbb 

feladata, hogy az istentudatot tagjaiban erősítse. Ellentétben a felvilágosodás 

és a pietizmus gondolkodásmódjával, Schleiermacher pozitívan gondolko-

dik az institucionális egyházról, és úgy tekint rá, mint a vallási területen 

létrejött emberi csoportosulás legősibb formájára, melynek helye az állam 

és a család mellett van. Nélküle nem lenne meghatározható a keresztény hit.

Kibernetikájában olyan ideális gyülekezetet rajzol meg, amelyben meg-

valósul az Istentől kapott ajándékok cirkulációja, és amelynek célja az 

egyenrangúak gyülekezete, melyben senki sincs a másik fölé rendelve, 

és nem tanítja egyik ember a másikat (Jer 31).

A kultúrprotestantizmus a kereszténységet folyamatos lelki és erkölcsi 

fejlődés hordozójaként szemléli. Ahogyan ez a fejlődés kibontakozik, 

úgy fog nézetük szerint az intézményes egyház szerepe csökkenni. Az 

ideális célt akkor éri el, amikor lelki és erkölcsi tartalma átjárja az egész 

társadalmat, az egyház funkcióját pedig az állam és a társadalom veszi 

át tagjai vallási igényeinek ápolásában és fejlesztésében.64

 64 Legmarkánsabb képviselője Richard Rothes; vö. Evangelisches Lexikon für Th eologie 

und Gemeinde vonatkozó címszavai.
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Példák a . század egyházértelmezési 

koncepcióinak sorából

Egyházértelmezési vita a teológia és az egyházjog mezsgyéjén

Trillhaas a folyamatosan jelen lévő, feloldhatatlan feszültséget az egy-

házértelmezés két hangsúlya (lelki és intézményi) között „a protestáns 

problémának” nevezi.65 Gondolatmenetét így foglalhatjuk össze: 

A hangsúlyok – mint láttuk – hol az egyik, hol a másik oldalra kerülnek. 

Általában az olyan teológiai irányzatok, amelyek a konfesszionális tanításra 

helyezik a hangsúlyt, az institucionális egyház megerősítésére törekszenek, 

és az egyház tapasztalati valóságát húzzák alá. A lelki megújulásra törekvő, 

pietisztikus mozgalmak és irányzatok pedig az egyház lelki természetét 

igyekeznek minél láthatóbbá és egyértelműbbé tenni (lelki egyház). A 

folyamat az egyik oldalon a felekezetek fölötti egyesületek létrejöttéhez 

vezet – ez rendkívül jellemző a 20. század elejére –, a másik oldalon pedig 

az intézményi egyház védelmezésében nyilvánul meg.

Ez a vita egy sajátos területen is megjelenik a 20. század elején, még-

pedig az egyházjog területén.66 Rudolf Sohm egyházjogász-professzor 

tétele szerint az egyházjog az egyház lényegével áll ellentmondásban, 

mert az egyház lényege szerint a szentek láthatatlan közössége, azt pedig 

nem szabályozhatja semmiféle jogrend. Ami az egyházból látható, ami 

intézményes, az a társadalmi berendezkedés. Ezt ugyan szabályozhatja jog, 

de jogtalanul viseli az egyház nevet.67 Bogárdi Szabó István egy tanulmá-

nyában foglalkozik a Sohm által fölállított tétellel, amelyet ő így fogalmaz 

meg: „Az igazi egyház nem institúcióban, hanem közösségben létezik. 

Nem az organizációban, hanem a krisztusi szentlelkes organizmusban.”68

 65 Külön alcímként szerepel ez a meghatározás dogmatikájának ekkléziológiáról szóló 

fejezetében. Trillhaas 1962, 511. kk.
 66 Jellemző módon a protestáns egyházjog kialakulása egy olyan korszakra – az ortodoxia 

korára – tehető, amely az intézményi egyház megerősítését szorgalmazta. A protestáns 

egyházjog atyjának Benedikt Carpzov (1595–1666) tekinthető.
 67 Bultmann Az Újszövetség teológiája című művében az egyházzal foglalkozó részt a Sohm–

Harnack-vita ismertetésével vezeti be. Ez a vita pontosan megfogalmazza és körbejárja az 

egyház kétféle értelmezésének problémáját, az egyházat mint történelmi jelenséget és mint 

eszkatologikus valóságot, amelyet a Lélek működtet. Lásd: Bultmann 1998, 357–361. o.
 68 Bogárdi Szabó 2000, 20. o.
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„Sohm és Rom”

A gyülekezet köz-

vetett közösség

A jogászprofesszorral a történészprofesszor, Adolf von Harnack száll vitá-

ba.69 Szerinte is vissza kell térni az evangélium egyszerűségéhez, az egyház 

azonban nem mondhat le intézményeiről, mert azok a misszió hordozói. 

Bogárdi Szabó István idézi a vitával kapcsolatban a svájci újszövetségi te-

ológus, Eduard Schweizer szellemes megoldását: „A mai egyháznak Sohm 

és Róma között (zwischen Sohm und Rom) kell a helyét megtalálnia.”70 A 

Sohm–Harnack vitát Bultmann is lezáratlannak tekinti.71

A dialektikus teológia jellegzetes egyházértelmezési 
hangsúlyai és a Barmeni nyilatkozat

A liberális teológia romantikus gyülekezetértelmezésének ellenhatása-

ként a dialektikus teológia szakszerűbb és megfoghatóbb gyülekezetképet 

rajzol meg. A liberális teológia egyházfelfogása közel állt a pietista egy-

házképhez, a gyülekezetet leginkább az újjászületettek, a komolyan ke-

resztények szabadon szerveződött csoportjainak tekintette.72 Ezzel a kissé 

megfoghatatlan képpel ellentétben a dialektikus teológia visszahozza a 

reformátori hangsúlyokat: a gyülekezet az ige hallgatása által jön létre. 

Gogarten azt hangsúlyozza, hogy a gyülekezet nem közvetlen közösség 

a tagok között, hanem olyan közvetett közösség, amelyet az ige hoz létre 

és az ige kapcsol össze.73 (Megjegyezzük, hogy ezzel teljes összhangban 

Bonhoeffer is Krisztusnak tulajdonítja azt az összekötő erőt, amely által 

a gyülekezet tagjai egy közösséggé kovácsolódnak: „Én magam azáltal 

vagyok felebarátom testvére, amit Jézus Krisztus elvégzett értem és ben-

nem; felebarátom azáltal lett testvéremmé, amit Jézus Krisztus elvégzett 

érte és benne. Roppant jelentős tény, hogy csak Jézus Krisztus által va-

gyunk testvérek. Krisztus közösségében nem azért testvér a másik, mert 

 69 Ennek az az érdekessége, hogy maga Harnack is osztozott Sohm nézeteiben, csak 

azokat nem az egyházszervezet, hanem a teológia és a dogmaalkotás terén képviselte. 

Vö. Bogárdi Szabó 2000, 20–26. o.
 70 Uo. 21. o.
 71 Bultmann 2003, 358. o.
 72 Természetesen nem áll egymagában a liberális egyházszemlélet a fent idézett ro-

mantikus, alig körvonalazható nézetével. A maga korában megvoltak a konzervatív 

ellenpontjai. Legpregnánsabb képviselőjüknek tekinthetjük Wilhelm Löhét.
 73 Möller 1991, 185. k. 
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kegyes lélek, mert őszinte szívvel, testvéri lelkülettel közeledik hozzám, 

hanem azért testvér, mert Krisztus megváltotta, bűnét megbocsátotta, 

hitre és örök életre elhívta… Közösségünk csak abban áll, amit Krisz-

tus vitt véghez mindkettőnkkel; s ez nemcsak közösségünk alapítására 

igaz – mintha idő jártával e közösség még valamivel gyarapodhatnék −, 

hanem a jövőben is, mindörökre igaz.”74

Barth megkülönbözteti a prédikáló egyházat az evangéliumtól, ezzel a 

világi és emberi oldalt, tehát az egyház empirikus valóságát hangsúlyozza, 

és a fő téma újra az egyház kettős természete lesz. A tapasztalati egyház 

nem más, mint azon jelenségek összessége, ahogyan az egyház a törté-

nelemben és a társadalomban megjelenik. Benne azonban el van rejtve, 

belőle világlik ki a valódi egyház, amelyet a Szentlélek tesz láthatóvá a 

hit számára.75 Ahogyan a barthi gondolkodás szerint Isten igéje minden 

emberi gondolatot és tettet krízishelyzetbe – tehát a szükséges változtatás 

helyzetébe – hoz, ugyanezt teszi az egyházzal is; benne is, rajta is nyilván-

valóvá teszi a bűnt.76 Az empirikus egyház azonban nemcsak az emberi 

teljesítmények és bűnök összessége, hanem Isten munkájának tárgya is, 

benne mintegy előzetesen megjelennek azok, akiket a Lélek alkalmassá 

tett a Jézus Krisztusban az egész világ számára elkészített üdvösségre. 

Barth egyházértelmezését tehát jellemzi egyfajta eszkatologikus szem-

lélet. Az egyházban legfőbb szerepe a hitnek van, mert csak ez ismeri 

fel Isten cselekvését a világban. Barth számára az empirikus egyháznak 

lelki karaktere van.

A Barmeni nyilatkozat, amelynek egyik létrehozója volt Karl Barth,77 

ezt így fogalmazza meg:

 74 Bonhoeffer 1997, 15. o.
 75 D. Rössler gyakorlati teológiájában a 20. század ekkléziológiai koncepciói közül négynek 

tulajdonít meghatározó fontosságot, ezeket paradigmáknak tekinti. Sorukban az első 

Barth egyházértelmezése, őt W. Pannenberg, W. D. Marsch, majd Ebeling követi. Ez a 

négy pozíció olyan fontos Rössler szerint, hogy rajtuk mint egy paradigmán megismerhető 

és összegezhető a 20. sz század protestáns ekkléziológiája. Vö. Rössler 1986, 253. kk. 
 76 Barth legfőképpen az önteltséget, a -t kritizálja az intézményes egyházon.
 77 Barth később a nyilatkozatot túlhaladottnak tartotta, főként az jelentett problémát 

számára, hogy egyes egyházak hitvallásnak tekintették. „Barth Károly, a nyilatkozat 

létrejöttének egykori fő munkása volt az is, aki elutasította, hogy emlékező cikket 

írjon Barmenről a 30. évfordulón. Múzeumőrnek érezné magát, írta levelében, aki 

egy letűnt világ holt emlékei között vezeti a látogatót. Nem erre van szüksége a ma 

keresztyénségének, hanem arra, hogy mint a régiek Barmenben, úgy mi, maiak a mi 

Empirikus egyház 

lelki karakterrel
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„3. A keresztyén egyház olyan testvérekből álló közösség, amelyben 

Jézus Krisztus az igében és a szentségekben jelen levő Úrként cselekszik. 

Mint a kegyelemben részesült bűnösök egyházának az a feladata, hogy 

hitével is és engedelmességével is, igehirdetésével is, de életformájával 

is a bűnös világban arról tegyen tanúbizonyságot, hogy egyedül Jézus 

Krisztus tulajdona, az ő vigasztalásából és az ő irányítása szerint él és 

akar is élni, várva az ő újra megjelenését.

4. Az egyházban lévő különböző tisztségek nem szolgáltatnak alapot 

arra, hogy egyik a másikon uralkodjék, hanem csak az egész gyüleke-

zetre bízott és az egész gyülekezetnek megparancsolt szolgálatnak a 

gyakorlását célozzák.

6. Az egyháznak az a feladata, és szabadsága is ebben gyökerezik, hogy 

Krisztus helyett, az ő tetteinek és beszédének szolgálatában állva hir-

desse minden népnek a prédikáció és a szentségek által az Isten szabad 

kegyelméről szóló üzenetet.”78

Kritikai hangok az intézményes egyházzal 
(illetve népegyházzal) szemben

Láthatjuk, hogy az evangélikus ekkléziológiai gondolkodás lényeges 

– talán legjellemzőbb – eleme, hogy az egyes koncepciók elhelyezik 

a maguk hangsúlyát az egyháznak hol az empirikus, hol pedig a pne-

umatikus valóságán. Rössler szerint az egyházról szóló, empirikus és 

dogmatikai kijelentések közötti közvetítés a 20. századi evangélikus 

ekkléziológia fő témája.79 

mai hitünket fenyegető, közénk settenkedő és kívánatos tévtanításokat és veszélyeket 

vegyük észre; küzdjünk magunkon és gyülekezetünkön túl környezetünkben is napról 

napra mindaz ellen, ami emberek életére nézve veszély, ami a Krisztus-hitet fenyegeti, 

és minket bizonyságtételünkben akadályoz.” (Benczúr László fordítása.) http://teol3.

lutheran.hu/tanszek/rendszeres/barmen.htm.
   A témával kapcsolatban lásd továbbá Fekete Károly A barmeni teológiai nyilatkozat 

című könyvét, amely a nyilatkozat történelmi hátterét, keletkezésének körülményeit, 

teológiai, ekkléziológiai értékelését, hatását, magyarországi recepcióját egyaránt elem-

zi, kiemelve az egyház egyházként való megmaradásának alapfeltételeit (vö. Bölcskei 

Gusztáv ajánlása, 7. o.).
 78 http://teol3.lutheran.hu/tanszek/rendszeres/barmen.htm.
 79 Rössler 1986, 253–257. o.
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Ma már mondhatni egyáltalán nem találkozunk az evangélikus teológia 

területén olyan egyházfelfogással, amely olyan nagy súlyt helyezne az 

egyház intézményes valóságára, hogy szinte objektív üdvintézménynek 

tartaná. Ennek ellenére nem némultak el az intézménykritikus hangok 

az ekkléziológiai gondolkodásban. Emil Brunner 1951-ben írt könyve A 

félreértett egyház címet viseli.80 Brunner az intézményt tekinti félreér-

tésnek. Megállapítja, hogy az újszövetségi nak voltak ugyan 

intézményei (a keresztség és az úrvacsora), de ő maga nem volt intézmény. 

Volt ugyan rendje, de ő maga mindenestül nem vált renddé. A cél nem 

lehet más, mint az , a hívők közösségének helyreállítása. Ez 

nem az intézmények lerombolásával történik, hanem úgy, hogy a létező 

intézményen belül létrejönnek az élő közösség sejtjei.81

Brunnerhez hasonlóan gondolkodik Jürgen Moltmann, amikor a krí-

zis jeleinek tekinti a történelmi egyházak szerepének csökkenését, az 

egyháztagok közönyének növekedését, valamint a nagy egyházak ne-

hézkességét minden változással szemben. A tradíció elbizonytalanodása 

teszi szükségessé az orientációs pont keresését, és fordítja a figyelmet 

az újszövetségi , a jézusi kezdet felé. A cél pedig egy közösségi 

egyház (Gemeinschaftskirche) felépítése.82

A kritikai hangok a népegyházi jellegű struktúrával szemben széles 

körben hallhatók. Jellegzetesen a gyermekkeresztséggel, a lazán felfogott 

egyháztagsággal, a tehervállalással kapcsolatos közönnyel szemben fo-

galmazódik meg bírálat.83 

 80 Brunner 1951.
 81 Idézi: Evangelisches Lexikon für Th eologie und Gemeinde, 706. o.; megjegyzi továbbá, 

hogy Brunnernek ez a szemlélete újra felbukkan majd a Schwarz-féle gyülekezetépítési 

elméletben. Az elmélet ismertetését lásd: 98–99. o.
 82 Idézi Wintzer 1993, 24. o.
 83 A Magyarországi Evangélikus Egyházban a rendszerváltást követően, a zsinati folyamat 

elindulásakor volt széleskörű vita az egyháztagság – és ezzel kapcsolatban az egyház- 

és gyülekezetfelfogás – témája körül. A témakörben megjelent tanulmányok például: 

Boleratzky Lóránd: Az egyháztagság kérdése; Göllner Pál: Misszió és egyháztagság; 

Koczor Miklós: Gyülekezeteink strukturális kérdéseiről; Szabó Lajos: Az egyháztagság 

mai kérdései; Zászkaliczky Péter: Zsinat elé.

„Félreértett egy-

ház” és közösségi 

egyház
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. századi egyházelméleti koncepciók 

megjelenése a magyar evangélikus 

gyülekezetépítésben

Helyzetértékelés és teológiai alapvetés

A gyülekezetépítésre az első világháborút követően esik nagy hangsúly 

a magyarországi evangélikus egyházban. Két traumára válasz tulajdon-

képpen ez a megnövekedett missziói és gyülekezetépítési aktivitás. Az 

egyik a Trianonnal kapcsolatban elszenvedett veszteség, amely a létszám, 

az intézmények és az egyház egész felépített struktúrája vonatkozásában 

is megrázó hatású. 

Arra a sokkra, amelyet a veszteség kiváltott – az egész magyar kulturá-

lis élettel párhuzamosan – a megmaradt gyülekezetek és intézmények 

megerősítésével, a megmaradt erő összpontosításával igyekeznek vá-

laszolni. Így fordul az érdeklődés a misszió és a gyülekezetépítés felé. 

Szellemi, illetve lelki jellegű a másik trauma, ez pedig az a sivárság, 

amelyet a századforduló liberalizmusa okozott lelki és egyházi téren. 

Száraz, ellaposodott, arcélét vesztett lelki és egyházi életet tapasztal, 

aki figyelmesen körülnéz. 

Amikor 1934-ben a fent jelzett belső megerősödési folyamat részeként 

útjára indul a Keresztyén Igazság című folyóirat, akkor az első főszerkesztői 

beköszöntőben Prőhle Károly84 körképet rajzol a szellemi-lelki állapotokról. 

Válság jellemzi a korszakot, elsősorban gazdasági válság, de ezt szorosan 

követi, sőt fokozza és élezi a lelki-szellemi élet, valamint a kultúra krízise. 

A válságtól szenved a magyar evangélikus egyház is, anyagi és szellemi 

tekintetben egyaránt. „Az egyházszerető lelkeket meg-megüli az egyhá-

zunk jövőjéért való aggodalom.”85 Az evangélikus egyházat az értelmi-

séghez tartozók magas arányszáma86 okán az intelligencia egyházának 

nevezi, fájlalja viszont, hogy a kultúrprotestantizmus maradványai még 

 84 Prhle 1934, 3. o.
 85 Uo.
 86 „Ezer magyar lélek közül középiskolát végzett róm. kath. 24, ref. 20, evangélikus 36; 

főiskolát (egyetemet) végzett róm. kath. 8, ref. 8, evangélikus 14.”

Missziói és gyü-

lekezetépítési 

aktivitás kontex-

tusban

Helyzetkép 

a Keresztyén 

Igazságban
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mindig jelen vannak, és emiatt ez a nagyszámú értelmiség inkább ke-

rékkötője, mintsem előmozdítója az egyházi megújulásnak. A helyzet 

és a feladatokkal való bátor szembenézés késztette a szerkesztőket és a 

mögöttük állókat a folyóirat elindítására, célkitűzésük jól látható a lap 

műfaji meghatározásában: egyházi, társadalmi és hitvédelmi folyóirat. 

Elsősorban az evangélikus értelmiségi réteghez szól a lap, küldetését 

pedig így fogalmazza meg: „Meggyőződésünk az, hogy egyházunk helyre-

állítása végett nem kell idegenbe mennünk kölcsönért, hanem mindenek-

előtt saját egyházunk létalapjához és életforrásához, a tiszta keresztyén 

igazsághoz, az Igéhez, az Evangéliumhoz kell visszatérnünk és egyházunk 

eredeti, a múltban sokszorosan bevált karizmáit, történelmi kincseit kell 

korszerűen felelevenítenünk – akkor meggyógyulunk és élünk.”87 

„Egyházunk helyreállítása” a megfogalmazott cél, vagyis romos hely-

zetből való felépülést jelent a 20. század első felében a gyülekezetépítés. 

Korszakok határmezsgyéjén érzik magukat azok, akik az egyházépítést 

tűzték a zászlajukra. A Keresztyén Igazságban fogalmazódnak meg mind-

azok a gondolatok, tervek, helyzetelemzések, amelyeket az egyházépítés 

szolgálatába akartak állítani. Szinte programszerűen fogalmaz Prőhle 

Károly Miből él az egyház? című írásában 1940-ben.88 „Akár hivatalos 

szolgái vagyunk az egyháznak, akár egyszerű hívei, egyértelműen azt 

kívánjuk, hogy egyházunk élő egyház, gyülekezetünk élő gyülekezet 

legyen.”89 Mitől függ az, hogy egy egyház élőnek mondható-e? Vannak-e 

az életnek kétségtelen jelei? Melyek az egyház igazi életforrásai? A he-

lyes felismerésekből mi következik az egyházi munkára nézve? Vagyis: 

miből él az egyház? Diagnózist ír le: egyre kevesebb gyermek születik, 

néptelenednek, sőt kihalnak a falvak. „A lakosság vénül, a falu pusztul.” 

Az egyház életét pedig nem lehet elválasztani a természetes emberi élet 

feltételeitől. A közösséggel együtt pusztul a gyülekezet, a néppel együtt 

az egyház. De ezt a sorvadást megelőzte a lelki sorvadás, az Isten iránti 

bizalom, a gondviselésébe vetett hit sorvadása. 

A második szempont az egyház életfeltételeit illetően a saját múltja. Az 

egyháznak olyan gazdag kincsek rejlenek a múltjában, hogy legnagyobb 

 87 Prhle 1934, 3. o.
 88 Prhle 1940, 63–67. o.
 89 Uo. 63. o.

Cél: egyházunk 

helyreállítása

Az örökséget meg 

kell szerezni
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oka van konzervatívnak lenni, vagyis megőrizni az értékeit. De az egyház 

nem él meg a saját múltjából, örökölt és megőrzött értékeiből. Mert hiába 

maradnak meg a keretek, ha elszáll belőlük a lélek, az elevenség, az élet. 

Különbség van konzervativizmus és konzervativizmus között! Csengey 

Gusztáv versét idézi: „Mit őseidtől vettél szent örökbe, szerezd meg azt, 

hogy a tiéd legyen!”

A Keresztyén Igazság létrejötte nem az egyetlen jele ennek a megújulási 

szándéknak. A 20. század elején, angolszász és német hatásra sorra jöttek 

létre olyan fórumok – elsősorban különféle közösségek, egyesületek, 

illetve sajtóorgánumok –, amelyek az egyház építését, megelevenítését, 

tágabb értelemben a gyülekezetépítést tűzték ki célul, azt szorgalmazták, 

és ennek érdekében tevékenykedtek. Olyan egyesületek alakultak ekkor, 

mint például a MEKDSZ (Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövet-

ség), a Soli Deo Gloria (SDG) Szövetség, a Bethánia CE Egyesület – ez 

utóbbinak inkább a református egyházból voltak tagjai, de jelentős az 

evangélikus részvétel is.

Irodalmi, teológiai összefüggésekben is látható jelei vannak a megúju-

lásnak és az egyházépítő szándéknak. Lefordították és kiadták a Nagy 

kátét, lapot indítottak Emmaus felé címmel. Ebben a lapban kezdték 

közölni folytatásokban a dr. báró Podmaniczky Pál által lefordított fi nn 

regényt, a Parasztprófétát, amely Paavo Ruotsalainen életét dolgozta fel, és 

nagy hatást gyakorolt a kor lelki életére, és ez a hatás sokáig eleven maradt.

Ekkor szerveződtek és kezdtek igen népszerűvé válni az egyházi konfe-

renciák Gyenesdiáson, Fóton, Piliscsabán, Tahiban és másutt. Sok fi atal 

már középiskolás korában eljutott ezekre a konferenciákra, amelyek 

azután meghatározónak bizonyultak gondolkodásmódjuk és lelkiségük 

fejlődésében. Ezeken a konferenciákon elsősorban olyan személyiségek 

hatása alá kerültek a fi atalok, akiknek szívügyük volt, hogy megmozdul-

jon az egyházi állóvíz. 

Az egyesületek, mozgalmi jellegű tevékenységek mellett tartalmilag 

nagy hatást gyakorolt az egyházról való gondolkodásra az újreformátori 

teológia. A róla szóló információk a teológiai folyóiratokban, egyházi új-

ságokban terjedtek, de forrásként működtek azok a teológiai professzorok 

is, akik ennek a teológiának a hatása alá kerültek, és multiplikátorokká 

váltak azok a fi atal lelkészek, teológusok is, akik ösztöndíjasként külföldi 

egyetemekre kerültek, és hallgathatták Barthot, Althaust, Brunnert, 

Egyesületek, 

sajtóorgánumok, 

teológiai művek, 

konferenciák

Az újreformátori 

teológia hatása
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Elertet, Fendtet, Th urneysent. Kapcsolatok épültek ki a skandináv egy-

házakkal is, az ösztöndíjasok ebben is katalizátorszerepet játszottak.

Veretes teológiai hatás az egyik oldalon, a – részben felekezeteken 

átívelő – mozgalmak a másikon. Ebből a feszültségből adódik a gyüleke-

zetépítéssel kapcsolatos jellegzetes koncepció. Urbán Ernő90 fogalmazza 

meg a problémát és a stratégiát. Sokan idegenkednek az egyház külső 

szervezetétől. Vallásosságot állítanak az egyháziasság helyébe. Pedig 

egyházunk szerves része, folytatása annak a háromezres gyülekezetnek, 

amely az első pünkösdkor a Szentlélek munkájaképpen létrejött, és ame-

lyet Isten Szentlelke tart fenn. A folyamatosság szempontjából nagyon 

fontos az a szempont, hogy a reformáció olyan hitvallást terjesztett az 

augsburgi birodalmi gyűlés elé, amely az egyház ősi hitét foglalja ösz-

sze. Azzal a szándékkal tették ezt, hogy azt minden keresztény el tudja 

fogadni. A folyamatosságot nem bontotta meg a reformáció, nagyon is 

ragaszkodott mindenhez, ami másfél évezred alatt mindvégig kincse 

maradt az egyháznak. 

Az egyház közösségébe mindannyian azon a gyülekezeten keresztül 

tartozunk, amelynek tagjai vagyunk. Ezáltal épülünk be. Egyháziasság 

nélkül bizonytalanok és megfoghatatlanok a vallásosság körvonalai. Az 

egyháziasság teszi konkréttá a vallásosságot. A lelkész nem vállalkozhat 

arra, hogy vallásosságot hirdessen az egyháziasság helyett. „A reformátori 

értelemben vett megújulás egyik jellemvonása, hogy elfordul az egyén 

lelki életére zsugorodott, magányos, elszigetelődötten élő keresztyénség-

től, és újra keresi az élő és teljes gyülekezeti keresztyénséget. Krisztussal 

nem ápolgathatok privát közösséget, hanem a gyülekezet tagjaként kapok 

közösséget vele, a gyülekezet Urával és Fejével.”91

Hasonló témát fejteget tanulmányában Prőhle Henrik92 is. Különbsé-

get tesz a vallásosság, az egyháziasság és a felekezetieskedés között. Az 

egyházunkkal való azonosulást, a betagozódást írja körül: „Ezért a mi 

Egyházunk története nem is a reformációval kezdődik, hanem az első 

Pünkösd ünnepével s az Apostolok Cselekedeteinek könyve a mi Egyhá-

zunk történetének is az első, alapvető fejezete. Ami azután következik, az 

szintén a mi Egyházunk története. Alkotásai, fejlődése, emelkedése, süly-

 90 Urbán 1941.
 91 Urbán 1941, 219. o.
 92 D. Prhle 1936, 227–230. o.

Az egyház közös-

ségébe a gyüleke-

zeteken keresztül 

tartozunk
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lyedése, tévedése, üldöztetése és új életre támadása – mind-mind a mienk. 

Hithősei, vértanúi, egyházatyái, tanítói és tudósai – mind a mieink is. Ami 

nagyot alkotott az egyház, azért hálásak vagyunk, amiben tévedett, az a 

mi tévedésünk, és azért nem a keserű vád a feladatunk, hanem az őszinte 

fájdalom és a jobb belátás.”93Az anyaszentegyháztól elválaszthatatlan a 

saját küzdelmes története, amelyet ugyanúgy a magunkénak is tekintünk.

Konkrét iránymutatás

a gyülekezetépítésre nézve

Ha a helyzetelemzésen, a teológiai állásfoglaláson és a szociológiai hang-

súlyokon (egyesületek, mozgalmak, gyülekezetek, egyház) túl a konkrét 

gyülekezetépítési lépéseket keressük, akkor két tudatosan választott 

súlypontot találunk a két világháború közötti magyar gyülekezetépítési 

törekvésekben. Az egyik az ifj úság megszólítása. Három szeletét vizs-

gáljuk ennek a vonatkozásnak.

Urbán Ernő94 a fi atal értelmiség megnyerését tűzi ki célul. „Evangélikus 

anyaszentegyházunk se vonhatja ki magát az ifj ú értelmiséggel szemben 

fennálló felelőssége alól. Egyházunk köteles megadni ezt az életbevágó 

segítséget. Egyik nagyon jelentős útja-módja ennek: egyetemi lelkészek, 

diáklelkészek munkába állítása.”95 Külföldi pozitív példákat mutat fel, és 

kiemeli a függetlenített egyetemi lelkész állandó jelenlétének fontosságát 

a fi atalok között, valamint azt, hogy az élet apró-cseprő problémáiban 

ugyanúgy a diákok rendelkezésére állnának ezek a lelkészek, mint az 

élet legnagyobb kérdéseivel való szembesülés pillanataiban. Életre szóló 

szolgálatot végezhetnének az értelmiségi fi atalok között. Pótolhatná va-

lamelyest ez a hivatal a hiányzó evangélikus szellemiségű tanárképzést, 

illetve általában az egyetemet, amellyel mind a római katolikus, mind a 

református egyház rendelkezik, az evangélikus viszont nem. Végül így 

összegzi a majdani egyetemi lelkészség jelentőségét: „Csak akkor rótta 

le egyházunk nagy tartozását a magyar ifj ú értelmiséggel szemben, és 

csak akkor nem lesz kolonc, kerékkötő az értelmiség az egyház életében, 

 93 Uo. 228. o.
 94 Urbán 1934, 104. kk.
 95 Uo. 104. o.

Gyülekezetépítési 

súlypont: az ifj ú-

ság megszólítása

Egyetemisták
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aki közönyével, hitben gyengeségével értetlenül áll szemben egyházunk 

legvitálisabb érdekeivel, ha úttörő, élen járó és valóban vezető egyházta-

gokat kapunk, akik hitben is, egyháziasságban is elöl járnak.”96

Az egyház szellemi életének élénkségét mutatja, hogy a Keresztyén Igaz-

ság következő számában már hivatkoznak Urbán Ernő fenti írására, és a 

fi atal értelmiség iránti elkötelezettséget kiterjesztik a falusi fi atalságra 

is: „Lapunk múlt számában az ifj ú értelmiség súlyos kérdéseiről s azok-

nak megoldásáról hallottunk. De itt van a nagyobb számot kitevő falusi 

ifj úság is, amelynek szintén ezernyi kérdése vár megoldásra.”97 Válságban 

van a falu s ezzel együtt annak ifj úsága. A földműves embert két kötődés 

jellemzi elsősorban: egyik a földhöz, másik a közösséghez kapcsolja. A 

közösségi tudatot az egyházak munkája is erősítette. Ez a kötődés azon-

ban a hagyományokhoz való csökönyös ragaszkodásban nyilvánul meg, 

a minden újjal vagy újítással szembeni teljes elzárkózásban. A falusi fi a-

talok életérzését mindent megelőzően a csalódottság jellemzi. „Csalódott 

mindabban, amit az apái megingathatatlan fundamentumnak láttak és 

életet építettek rá. Legmegrázóbb volt csalódása a földben, holott ahhoz 

egész lelkiségével hozzánőtt. (…) A világgazdasági krízis állandóan ebből 

ad neki leckét még ma is. Ez a legnagyobb csalódása természetesen meg-

rázta egész lelki világát.”98 A csalódottságnak az is oka, hogy a nagyváros 

betört a faluba, szétrombolta hagyományos értékeit, és nehéz helyzetbe 

sodorta a falusi fi atalokat, akiknek csalódottsága az egyházra is kiterjed. 

„Igen nagy mértékben kiábrándult vallásosságából, helyesebben egyhá-

ziasságából. (…) A vallásos érzés meggyöngült, és ennek okai között ott 

van nem utolsósorban a lelkészi tekintély katasztrofális megrendülése. 

A lelkész elveszítette azt a fontos helyet a falu életében, amely a múltban 

az övé volt…”99 Hogyan lehet a falusi fi atalok kritikus helyzetén segíteni? 

Mit tehet értük az egyház? 

Nagyon fontos következtetésre jut ebben a vonatkozásban a szerző: 

„Ahhoz, hogy jogunk és bátorságunk lehessen az ifj úsággal foglalkozni, 

szükséges az ifj úságnak ismerése. Mennyi baj származott abból, hogy a 

 96 Uo.
 97 Ers 1934, 122–125. o.
 98 Uo.
 99 Uo.

Falusi fi atalok

Az ifj úság megis-

merése
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különféle ifj úsági mozgalmak, amelyek a falusi ifj úság segítségére siettek, 

nem vették fi gyelembe azt a sajátos környezetet, amelyet a falu alkot a 

fi atal ember körül! Éppen ezért a segítésnek egyesületi élet keretén belül 

való formájánál fi gyelembe kell vennünk a falu közösségtudatát, amely a 

gyülekezetben nyeri kiteljesedését. Tehát csak olyan egyesületi munkával 

tudunk eredményt elérni, amely a gyülekezet talaján áll, a gyülekezeti 

élettel szerves összefüggésben van… Hogy a gyülekezeti életre jó hatás-

sal tudjon lenni, szüksége van arra, hogy munkájában az impulzusokat 

kívülről, egy nagyobb közösségből kapja. Egyszóval a gyülekezeti talajon 

álló egyesületi munkának mozgalmi jelleget kell biztosítani.”100

A városi ifj úság a harmadik kör. Ittzés Mihály foglalkozik ezzel a rész-

területtel, mégpedig a 12–18 évesek világával.101 Ő is válságban lévőnek 

látja a fi atalok általa vizsgált körét. Szociális téren a megélhetés kérdése 

a legnagyobb kihívás. Alig áthidalható ellentét van a diákok és a dolgozó 

fi atalok között, mégpedig azért, mert a jobb anyagi helyzetű családokból 

érkező diákoknak legalább alapvető megélhetési gondjaik nincsenek, ez 

azonban nem áll a nem diák, azaz a dolgozó fi atalokra. A munkában a 

fi atalokat kizsákmányolják, az iskola is túlterheli a diákokat, a dolgozó 

fi atalok, „inasok” pedig még normális szabadsággal sem rendelkeznek. 

A gazdasági válság miatt a munkanélküliség, illetve a bizonytalanság is 

terheli a fi atalokat. Sok család eközben nem nyújt támaszt gyermekeinek, 

hanem nyűgnek, fölösleges tehernek érzi létüket. 

Politikai hovatartozás szempontjából megállapítja, hogy a legtöbb fi atal 

a fajvédő, nyilaskeresztes párthoz vonzódik, ennek okát a munkanélkü-

liségnek a fi atalok elé vetülő, fenyegető árnyékában látja, illetve abban a 

felemelkedésben, amelyet a nemzetiszocialista ideológia ígér. 

Lelki értelemben is elhanyagoltnak látja a fi atalokat. A hitoktatók sem 

megfelelően foglalkoznak a fi atalokkal, mert a hittant csak tantárgynak 

tekintik, és nem céljuk a fi atalok lelki nevelése. Ugyan működnek ifj úsági 

egyesületek, azonban igen kevés missziói tevékenységet fejtenek ki. Pozi-

tívum viszont, hogy a képmutató magatartás nem jellemző a fi atalokra, 

épp ezért könnyebb segíteni nekik.

Mindezek fényében mi a tennivaló? „A jövő hite csak Isten-hit lehet, 

mert mindenben csalódott a mai ifj úság: körülményekben, vezetőkben, 

 100 Uo.
 101 Ittzés 1935, 116–120. o.

Városi dolgozó 

fi atalok
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e világban s leginkább önmagában kell csalódnia. Éppen ezért ez a hit 

Krisztus-hit, a Megváltóban való hit. Krisztushoz kell vezetnünk ifj úsá-

gunkat.”102 A fi atalok szívesen vállalnak önkéntes szolgálatot. A serdülő 

fi atal kalandvágyó, csapongó fantáziájú, ezért természetének jól megfelel 

az a fajta foglalkozás, amelyet a cserkészet nyújt. Megkapó és tanulságos 

az írás befejező néhány sora: „Ezeknek a soroknak nem volt semmi más 

céljuk, mint hogy megszerettessék az ifj úságot és felelősséget ébressze-

nek a hivatalosakban s a választottakban egyaránt hazánk és egyházunk 

jövőjével szemben.”103

A másik gyülekezetépítési súlypont a szórványok céltudatos gondozása.104 

Azzal a reménységgel tekintenek erre a súlypontra, hogy bizonyos mér-

tékig megállíthatja a fogyást, amely az egyházban tapasztalható. 

A szórványmunka missziói jellegű. Egyrészt mert egyes emberek felé 

irányul (egyéni lelkigondozás), másrészt nagy a mulasztása az egyház-

nak a szórványban élő hívei irányában, amelyet pótolni kell. Ezek az 

emberek olyan régen nélkülözik a lelkészi szolgálatot, az istentiszteletet, 

hogy emiatt kereszténységük egészen kifakult. A legelemibb ismereteik 

hiányoznak, ezért az alapoknál kell kezdeni az evangélium hirdetését. 

Tanítani kell. Sok esetben nem ismerik az énekeket sem, pedig azok 

komoly megtartó erővel rendelkeznek. Jól bemutatja a kort az a meg-

állapítás, hogy hiába reménykedett az egyház az elindult rádiós isten-

tiszteletek missziói erejében, nem váltották be a hozzájuk fűzött remé-

nyeket, elsősorban azért, mert a szórványban élő emberek szegények, 

nincs rádiójuk.

Egyébként a szórványhívek számában is hatalmas csökkenés észlelhető. 

Ennek oka a kárunkra adott reverzálisok magas száma. Lényegre törő 

és egyben irodalmi a végkövetkeztetés: nincs nagy fény, csak kérdés, 

hogy hajnalpír vagy alkonypír, amit látunk… Pedig a szórványok hű-

séges gondozása meghozhatja a felvirágzást. Vannak is pozitív példák, 

megújult szórványközösségek, templomépítések, megnövekedett számú 

szórványgyülekezetek.

102 Uo.
 103 Uo.
 104 Vö. Wolf 1936, 111–115. o.

Tanítás

Gyülekezetépítési 

súlypont: a szór-

ványok céltudatos 

gondozása
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Hogyan lehetne folytatni a megindult pozitív folyamatot? Hogyan le-

hetne fejleszteni a szórványmunkát? Szükség lenne szociális szolgálatra, 

amelyet gazdagabb anyagyülekezetek szervezhetnének és végezhetnének 

a szórványban élő szegény hittestvérekért. Lehetséges gyülekezeti dia-

konisszát alkalmazni a szórványgondozásra, különösen is a családláto-

gatásra. Meg kell szervezni a szórványgyülekezetek életét. Legalább egy 

gondnokra szükség van minden közösségben. Az a cél, hogy számba 

vegyük a híveket, és megakadályozzuk a veszteségeket. El kell látni az 

embereket vallásos olvasmányokkal. A lelkészen múlik a legtöbb – kénye-

lemszeretetén vagy fáradhatatlan munkáján. Istentiszteleteket hétköznap 

is lehet tartani. 

Hogyan valósulhat meg a fokozott szórványgondozás a gyakorlatban? 

Az egyházmegye önálló szórványgondozó lelkészt állíthat szolgálatba. 

Mindez erkölcsi kötelessége is az egyháznak, mivel a gyülekezetek elfo-

gadják az egyházi adót a szórványhívektől, akkor tehát gondozni is kötelesek 

őket, vagyis épp ebből a pénzből lehetne fi zetni a fi atal szórványlelkésze 

ket. De az egyetemes egyház elkülönített szórványgondozó pénztárt is fel-

állíthatna, amely anyagilag biztosítaná ezeknek a kis közösségeknek a gon-

dozását, de ezen felül új munkatársak szolgálatba állítását is fi zetni tudná.

Hogyan lehetne leküzdeni a pici létszámok okozta nehézségeket? 

Gyülekezeti napokat lehetne rendszeresen tartani, ezekre pedig tágabb 

területről összegyűjteni a híveket, így kifejeződhet az együvé tartozás. A 

fi atalokat – mivel a szokásos időben a szórványszolgálat elhanyagolt volta 

miatt nem részesültek konformációban – bentlakásos konfi rmandus-

tanfolyamokon gyűjtené össze ez a koncepció, és összefoglaló jellegű 

szórványhittankönyveket bocsátana a rendelkezésükre. 

Lelki ébredés és missziói gyülekezetek

A harmincas években megálmodott tervek legnagyobb részt a máso-

dik világháború utáni években realizálódtak, amikor a magyar protes-

tantizmust elérte egy nagyméretű lelki ébredés, amely megmozgatta a 

gyülekezetek állóvizét, megszólította a legkülönfélébb társadalmi réte-

gekben élő fi atalokat, és eljutott a szórványban élő kisebbségekhez is. 

Ennek elemzése és értékelése nem feladatunk itt, arra azonban fel kell 

fi gyelnünk, hogy ennek következtében igencsak átalakult az egyház képe. 

Szociális szolgálat

Szórványgondozó 

lelkész

Lelki ébredés
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Az ébredés szabályosan végigsöpört a protestáns egyházakon, rengeteg 

embert megmozgatott, elkötelezett kereszténnyé tett. Evangélizációkat 

tartottak gyülekezetekben és egyházi központokban, de a missziói len-

dület az utcákat is elérte, fi atalok ökumenikus utcamissziója formájában. 

Megélénkültek a gyülekezetek, de ezzel egyidejűleg a különféle egyesüle-

tek, kisközösségek is. Az újonnan megtértek jellemző módon még a ha-

gyományos gyülekezeteken belül is kisebb közösségekbe – időnként zárt 

közösségekbe – tömörültek, minden pozitívum ellenére ezzel feszültséget 

is teremtettek az adott közösségen belül. Rendszeresen olvasni a korszak 

irodalmában a gyülekezeten belüli ecclesiolákról azzal a pozitív hang-

vétellel, hogy ezek az egész gyülekezet megújulásának kiindulópontjai 

lehetnek, missziói kisugárzásuk lehet a nagyobb egységre. 

Az egyház hivatalos keretében kapott támogatást az evangélizációs, hit-

ébresztő és hiterősítő szolgálat. Egészen új típusú rendezvények születtek 

(csendesnapok, hiterősítő hétvégék, bibliatanfolyamok, evangélizációs 

igehirdető sorozatok, konferenciák), és ezek megmozgatták a népegyházi 

keretben élő gyülekezeteket. Missziói intézet alakult, amely fi atalokat 

készített fel külmissziói szolgálatra. Elindult az Élő Víz című hetilap, 

amely az elevenedő gyülekezeti tagokat szólította meg.

A lelki ébredés következtében megemelkedett a teológushallgatók száma 

is, egyre több elkötelezett fi atal jelentkezett a teológiára. Több is, mint 

amennyit lelkészi állásban el tudott volna helyezni az egyház. Az ország-

szerte fellendült lelki élet és a végzett lelkészek magas száma egyszerre 

gyakorolta azt a hatást a gyülekezetépítésre, hogy új, úgynevezett missziói 

gyülekezetek jöttek létre. 

Egykori fi ókegyházközségek és fi liák építettek templomot a háború utáni 

újjáépítés lázában, és váltak önálló gyülekezetté. Néhány ezen missziói 

gyülekezetek közül protestáns gyülekezetként alakult, és a két egyház 

közötti megállapodás értelmében lelkészét felváltva adta a református, 

illetve az evangélikus egyház. Ennek a lépésnek az a különleges érdekes-

sége, hogy ez a fajta expanzió azokban az években ment végbe, amikor 

elkezdődtek az államosítások és az egyház életének a politika részéről 

történt tervszerű, fokozatos visszaszorítása. A missziói gyülekezetek 

további sorsa természetesen különböző módon alakult. Voltak valóban 

Egyesületek és 

kisközösségek

Új típusú 

rendezvények

Megemelkedett a 

teológushallgatók 

száma

Missziói 

gyülekezetek
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életképes közösségek, amelyek megerősödtek, és eleven gyülekezetté 

váltak, voltak azonban olyanok is, amelyek évtizedekig a lét és a nemlét 

határán tengődtek, majd visszakerültek eredeti anyagyülekezetükhöz.

1. Gyűjtse össze a legfontosabb újszövetségi igéket a korai gyüleke-

zetek életével kapcsolatban! Melyek a legfontosabb jelzők és tu-

lajdonságok? 

2. Mikor került sor a gyülekezeti élet külső rendjének megalkotásá-

ra? Mi indokolta ezt a lépést?

3. Melyik hitvallás fogalmazza meg az egyház négy alapvető jellem-

zőjét? 

4. Milyen fogalom az egyház a lutheri reformáció értelmezése alap-

ján?

5. Jellemezze a dialektikus teológia gyülekezetképét! 

6. Miért esik különösen is nagy hangsúly a gyülekezetépítésre az 

első világháborút követő időszakban Magyarországon? 

7. Mi volt a két tudatosan kiválasztott súlypont a magyarországi 

gyülekezetépítési törekvésekben a két világháború között? 

8. Hasonlítsa össze a 20. század magyar gyülekezetmegújulási tö-

rekvéseit a többi európai protestáns egyházban jelentkezőkkel!

A téma 

megértését 

segítő kérdések
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Milyen kérdésekkel foglalkozik

a gyülekezetépítés?

A gyülekezet a hit továbbadásának, a hit gyakorlásának és a hit megisme-

résének1 a színhelye. A Szentlélek fenntartó és megújító ereje alatt mű-

ködő, emberek életén és szolgálatán keresztül megnyilvánuló közösség. 

Az egyház életének olyan alapsejtje, amelyben az Istentől kapott küldetés 

gyakorlása folyik. Benne az egyház teológiai és hitvallásos meghatáro-

zottságának gyakorlati megvalósulása történik.

A gyülekezetépítés tudományterülete egyrészt reflektál a gyülekezeti 

életforma alakulására, regisztrálja a változtatási kísérleteket, másrészt 

megfogalmazza azokat az állandó ismérveket, amelyek nélkül a gyüleke-

zeti életforma nem tesz eleget a Szentírás és a hitvallások követelményei-

nek. E kettős funkciójából következik, hogy a gyülekezetépítés nem leíró, 

hanem alkalmazott tudomány. Felhasználja a többi teológiai szakterület 

eszközeit és eredményeit, és alkalmazza arra az életmegnyilvánulásra, 

amelyet gyülekezetnek nevezünk.

A gyülekezetépítés (korábbi nevén kibernetika) vizsgálatánál fel kell 

tennünk a konkrét kérdést: mit jelent az egyház, a gyülekezet életében az 

építés? Maga a kifejezés – gyülekezetépítés – olyan szóösszetétel, amely 

kérdéseket von maga után, és a puszta kimondásával problémákat vet föl. 

Mindenekelőtt azt, hogy ki a folyamat alanya. Isten – pontosabban a Lé-

lek – vagy az ember építi a gyülekezetet? Ha Isten a tevékenység alanya, 

akkor vajon miért foglalkozunk gyülekezetépítéssel? Célszerűbb lenne 

a hittel, imádsággal, Istenre hagyatkozással, netán engedelmességgel 

foglalkozni. Ha a gyülekezetépítéssel mint emberi tevékenységgel fog-

 1 A hit megismerése egyrészt jelenti az információt, azaz a „mit hiszek?” kérdésre adott 

választ, másrészt jelenti a hit élményét, az átélést és a tapasztalatot. 

Színhely, közös-

ség, alapsejt

A gyülekezetépí-

tés alkalmazott 

tudomány

Ki építi 

a gyülekezetet?
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lalkozunk, annak tervezését, koncepcióit, stratégiáját taglaljuk, nem 

végzünk-e olyan tevékenységet, nem tulajdonítunk-e magunknak olyan 

kompetenciát, amely nem az emberé, hanem Istené? 

Több, a fentihez hasonló alapvető kérdést is fölvet a gyülekezetépítés 

fogalma. Milyen fajta építkezésről gondolkodik ez a gyakorlati teológiai 

diszciplína? A gyülekezet külső megjelenéséről – gondolhatunk itt a 

napjainkban jelentős szerepet játszó esztétikai kérdésekre is – vagy a 

lelki építkezésről? Ha pedig lelki az építkezés, akkor vajon extenzív vagy 

intenzív irányultságú? Azaz a gyülekezet számbeli növekedését céloz-

za, s mint ilyen elsősorban missziói jellegű, vagy pedig a belső fejlődés 

elősegítését tekinti feladatának, utóbbi esetben a hitben és szeretetben 

való növekedést tartja szem előtt. Esetleg olyan egyházi koncepcióval 

van dolgunk, amely követve a társadalmi fluktuációt, fejlődőben lévő 

településeken szándékozik új gyülekezetet felépíteni? Netán újjáéleszte-

ni a halódóban lévőt? Vagy átalakítani a gyülekezet megcsontosodott, 

elavult rendjét, hogy jobban igazodjon tagjainak átalakult életéhez, s így 

nagyobb eséllyel próbálja mozgósítani híveit?

Ezeken a kérdéseken elgondolkodva először is le kell szögeznünk, hogy 

az egyház építésében nem az ember a cselekvő, hanem az Isten.

Christian Möller, a heidelbergi egyetem korábbi gyakorlatiteológia-

professzora a 20. század második felében a gyülekezetépítés protestáns 

teológiai megalapozójának is tekinthető. Sok nagyobb műve mellett 

egyik legnépszerűbb munkája lett egy füzet, egy gyülekezetvezetőkhöz 

intézett körlevél, amely – mint egy modern traktátus – dialógusra hívja 

a gyülekezetek vezető szerepet vállaló tagjait.2

Möller professzor gyülekezetépítésről szóló könyvében egy lelkész levelét 

idézi az egyházépítés témájában:

„Gyülekezetépítés. Rossznak tartom ezt a szót. Nem is tudom, mit lehet 

kezdeni vele. Én egyszerűen nem szeretem.  – írja Pál. De ki 

építhet arra a fundamentumra, Krisztusra?! Én nem. Biztosan nem. 

Torgauban voltam lelkész, abban a templomban, ahol Luther felesége 

nyugszik. Van ott egy szószék, egy ajtón át, lépcsőn lehet rá feljutni. Mint 

 2 Möller 2002.
 3 Görög szó. Jelentése: építés, épület. 

Hogyan történhet 

az építés? 

Levelek a presbi-

tereknek
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lelkész megyek fölfelé, szemem előtt a festmény: Krisztus, vállán a bá-

ránnyal, alatta a felirat: a pásztor az ajtón át megy be, a tolvaj az ablakon 

keresztül. Befejezve a prédikációt, lefele jövet pedig azt az ézsaiási mon-

datot olvasom, hogy Isten a mi hallgatásunkban és hitünkön keresztül 

cselekszik. Már most így látom én a gyülekezetépítést… Borzasztó, ha 

Isten helyét a gyülekezetben át akarom venni.”4

Azt kell tehát látnunk – és ezért idéztük a gyülekezetvezetőknek írt 

Möller-levelet –, hogy ez a megállapítás nem pusztán a lelkészi szerepre 

igaz, hanem a gyülekezet tagjaira, tisztségviselőire, adott esetben egy-egy 

túlságosan magabiztos csoportjára is. Az építés emberi cselekvés és meg-

szólalás közben valósul meg, de benne az a döntő, hogy Isten cselekszik.

A gyülekezetépítés másik fő jellemzője, hogy ötvöződik benne a látható 

és a láthatatlan, vagyis a gyülekezet külső, látható épülése (az anyagiaktól 

a létszámig és a templomberendezésig) és lelki épülése, amely szemmel 

ugyan nem látható, de jól érzékelhető a hit atmoszférájában. Az egyház 

építésében sohasem szabad összekeverni az institucionális építkezést 

a lelki építkezéssel. G. Gassmann így ír erről egy tanulmányának Az 

institucionális állványzat alcímet viselő részében: „Ahogyan minden 

közösség, úgy a keresztény közösség is (…) csak institucionális formák 

segítségével boldogul, ha identitását, kontinuitását, egységét, életformáját 

meg akarja őrizni, és küldetésének megfelelően akar eljárni. A keresztény 

közösség, amelyben a lelki ajándékok kibontakoznak, nem merevedhet 

lélektelen egyesületté… Ugyanakkor rászorul egy institucionális váz-

ra, amely nélkül a közösség enthuziasztikus individuumok zavaros és 

irányvesztett egyesületévé válik. Ezt az institucionális állványzatot nem 

szabad olyasvalaminek tekinteni, ami a lelki adományok mellett vagy 

ezeken kívül létezik. Így hát kettős vonatkozás áll fenn. Egyik a Szentlélek 

működése, a sokféle, különleges adomány akár a keresztény közösség 

institucionális keretében, akár nem. Másfelől kapcsolat van a Szentlélek 

szabad adománya (…) és a keresztény közösség institucionális, hivatal 

jellegű formái között. Ezt a kapcsolatot kritikai módon kell értenünk. 

Egy olyan intézmény (…) az Isten népe körében, amely a lelki adományok 

sokféleségét elnyomja, érvényre jutni nem engedi, őket föl nem fedezi (…), 

ellene mond az igaz keresztény közösség Szentlélek által ajándékozott 

 4 Idézi Möller 1987, 28. o.

Institucionális 

állványzat
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struktúrájának. Az ilyen institúciót (…) gyökeresen meg kell változtatni. 

Az olyan közösség, amely úgy gondolja, hogy a Szentlélek birtoklása 

érdekében (…) az institucionális formákról lemondhat, abba a veszélybe 

esik, hogy (…) tekintélyelvű lesz (…), nem teszi ki magát Isten igéje vizs-

gáló és ítélő igényének… Így fennáll annak a veszélye, hogy introvertált 

szektává válik, elveszítve az univerzális Isten népével való kapcsolatot.”5

A gyülekezetépítés értelmezésében figyelembe kell vennünk az alábbi 

öt szempontot:

1. A különböző teológiai nézetek egyetértenek abban, hogy a gyüleke-

zetépítés nem a létszámnövekedési vagy az erőszakos gyarapítási elmélet 

megalapozása, hanem Isten elhívott közösségének az egyházban megva-

lósuló életét vizsgáló tudományág. Ebben az értelemben mint teológiai 

szakterület a múltat értékelő funkcióval, a jelent kritikai megközelítéssel, 

a jövőt pedig eszkatologikus elkötelezettséggel kutatja.

2. Szem előtt tartja a gyülekezeti élet valóságát, de nem feladata a konkrét 

tanácsadás az egyes lépések és módszertani eljárások területén, hanem 

Isten igazságának keresése útján, teológiai szempontok alapján lehetősé-

get kínál fel az elmélyültebb önelemzésre és az energikus továbblépésre.

3. Az ekkléziológia és a pneumatológia határán működik. Kutatási iránya 

a konkrét egyházi élet vonatkozásában az emberi felelősség mélységének 

megnevezése, az isteni ajándékok erejére való rámutatás a gyülekezeti 

közösség keretei között.

4. A személyességet mint a gyülekezeti élet állandó alkotóelemét (vocatio, 

hivatal, karizmák) – mivel az egy épülő gyülekezet szubsztanciális része 

– tárgyköréhez tartozónak tudja, és kritikai megközelítéssel vizsgálja.

5. Az egyes gyülekezetek életét szorosan az egyház történetiségének és 

reális jelenlétének összefüggésében fogja fel. Vagyis a gyülekezetet egy 

nagyobb egység részének tekinti, amelyben valósággá válik a különböző 

ajándékok (karizmák) kölcsönös átadási kötelezettsége.

 5 Gassmann 1974, 302–305. o.

Életet vizsgál

Nem tanácsadás

Az ekkléziológia és 

a pneumatológia 

határán

Személyesség

Gyülekezet 

az egyházban

Elet a gyulekezetben 2013.indb   82Elet a gyulekezetben 2013.indb   82 2013.12.12.   11:57:162013.12.12.   11:57:16



Honnan ered a gyülekezetépítés fogalma? 83

Honnan ered a gyülekezetépítés fogalma?

A fogalom és a diszciplína mögött terminus technicusként az oikodomé 

görög szó – illetve igei alakja – áll. A szó az építés tarka sokféleségét fog-

lalja magában. Jelent építést, épülést és épületet; fizikai és lelki értelemben 

egyaránt. Jelenti a folyamatot és annak eredményét is. Igei alakja pedig 

még az újjáépítés, helyreállítás jelentéstartalmat is hordozza, sőt létezik 

előmozdít, előbbre visz, elősegít és erősít jelentése is, mindez szintén a 

szó betű szerinti és metaforikus értelmében. Az Újszövetség az  

szót használva kiaknázza a lehetőségeket, és sokféle értelemben használja 

a kifejezést. Ezért ha jelentését az építés, épülés, épület bármely szavával 

adjuk vissza, tartalmának mindig csak egy részét fejezzük ki. A gyüle-

kezetépítés – csakúgy, mint terminus technicusa, az  – gazdag 

tartalmú kifejezés. Ez a gazdagság az erénye is, de ez ad okot arra is, hogy 

problematikus kifejezésnek tekintsük. Ezt a gazdagságot szemlélteti a 

most következő két újszövetségi példa.

Két újszövetségi példa az építés 

metaforájára

Két újszövetségi példán mutatjuk be az „építés” metafora újszövetségi 

tartalmának gazdagságát és a gyülekezetre nézve meghatározó jelentő-

ségét. Két olyan újszövetségi könyvet vizsgálunk meg, amelyek kulcsfon-

tosságúak a gyülekezet leírása, jellemzése szempontjából.

Az építés képe az Első korinthusi levélben (1Kor 3; 12 és 14)

Pál apostol használja a legintenzívebben és a legszínesebben az építés 

metaforát a gyülekezetre nézve. Képhasználata nem egységes, menet 

közben gyakran vált nézőpontot, kiemeli egy-egy kép egyik vagy másik 

vonását, sőt szinte szabad asszociációkat alkalmaz. E sokszínű és flexibilis 

alkalmazás figyelembe vétele nélkül nem lehet megérteni a mondaniva-

lóját, illetve csak félreérteni lehet.

 6 Vö. Herbst 1996, 81–99. o.

Oikodomé
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1Kor 12 a kegyelmi ajándékokról, a karizmákról szól. A Szentlélek ado-

mánya jelen van minden keresztény életében, hiszen általa vallják a 

keresztények Jézus Krisztust Úrnak.7 A Lélek azonban mindenkinek 

másként adatik, sajátos, személyes módon van jelen és mutatkozik meg. 

A kegyelmi ajándék a kegyelem személyes megjelenése a keresztények 

életében. Ez azt is jelenti, hogy egyetlen keresztény sincs, akinek egyetlen 

lelki ajándéka sem lenne, és egyetlen keresztény sincs, aki az összeset 

birtokolná. A gyülekezet úgy épül, hogy mindenki szolgál a saját kegyelmi 

ajándékával, és mindenki részesül a másokéban, mivel ők is a gyülekezet 

rendelkezésére bocsátják a saját kegyelmi ajándékukat. Ha valaki kiválik a 

gyülekezetből, akkor az ő sajátos adománya pótolhatatlan hiánnyá válik, 

de ő maga sem talál rá arra az életre, amelyet Isten neki szánt. 

1Kor 12 és Róm 12 sok kegyelmi ajándékot sorol fel.8 A felsorolás példa-

szerű, esetleges, nem teljes. Vagyis nyitva marad új adományok számára, 

amelyeket a Lélek ad az idők során egészen a parúziáig. Mindebből az 

következik, hogy nemcsak az apostoloknak van különleges funkciójuk 

a gyülekezet építésében, hanem minden egyes gyülekezeti tagnak is. 

Amikor tehát gyülekezetépítésről beszélünk, akkor minden egyes tag 

hozzájárulásáról és nélkülözhetetlen fontosságáról is beszélünk. 

A kegyelmi ajándékok személyes volta azt is jelenti, hogy annyiféle 

ajándék van, ahány gyülekezeti tag. Van-e fontossági sorrend közöttük? 

Korinthusban nagyra értékelték a különleges kegyelmi ajándékokat, mint 

például a nyelveken szólást. Pál ugyanolyan fontosnak tartja például az 

egymásnak történő segítségnyújtást („gyámolítás”, 12,28), mint a csoda-

tévő erőt (vö. 1Kor 12,8–11). Ő is ismer fontossági sorrendet, a kritérium 

azonban nem a természetfölötti erő vagy az adomány különlegessége, 

hanem egyetlen szempont, mégpedig az, hogy felhasználható-e az adott 

kegyelmi ajándék a gyülekezet építésére: „A Lélek megnyilvánulása pedig 

mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.” (1Kor 12,7)

1Kor 14: 1Kor 12 hangsúlya a Jézus Krisztus melletti hitvalláson van,9 a 

13. fejezeté a szereteten, 1Kor 14-é pedig a gyülekezet építésén. Ebben a 

 7 Róm 8,9; 1Kor 12,3.
 8 Néhány példa 1Kor 12-ből: bölcsesség, ismeret, hit, gyógyítás, prófétálás, lelkek megkü-

lönböztetése, nyelveken szólás, csodatévő erő, gyógyítás, gyámolítás, vezetés stb.
 9 Vö. különösen 1Kor 12,1–3.

1Kor 12, kegyelmi 

ajándékok

Fontossági 
sorrend

1Kor 14, 

az istentisztelet

Elet a gyulekezetben 2013.indb   84Elet a gyulekezetben 2013.indb   84 2013.12.12.   11:57:162013.12.12.   11:57:16



Két újszövetségi példa az építés metaforájára 85

fejezetben hétszer fordul elő az  szó. Az istentiszteleti összejö-

vetel centrális szerepet játszik a gyülekezetépítésben. Itt gyűlnek össze 

a keresztények, hogy Krisztus szavát hallgassák, egymást kölcsönösen 

bátorítsák, Istent dicsérjék és hozzá imádkozzanak, hogy összegyülekez-

zenek az Úr asztala körül, és innen elküldje őket az Úr, azaz küldetést 

kapjanak a keresztény hit megélésére a mindennapi életben. Ahhoz, ami 

az istentiszteleten történik, mindenki hozzájárul valamilyen módon a 

maga kegyelmi ajándékával: „Mi következik mindezekből, testvéreim? 

Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkozta-

tása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja!” 

(1Kor 14,26)

Az istentisztelet összefüggésében tehát 1Kor 14-ben újra előkerül a 

12. fejezetben már tárgyalt fontossági sorrend. Az eredmény ugyanaz: 

az a fontos, hogy a kegyelmi ajándék a gyülekezet épülését szolgálja. Ez 

a szempont ott érvényesül legfeltűnőbben, ahol Pál apostol a nyelveken 

szólás adományát értékeli, és istentiszteleti alkalmazását taglalja (vö. 

1Kor 14,2–5). A nyelveken szólásnak csak akkor van értéke, ha megma-

gyarázzák, és a gyülekezet épül belőle. 

Ezt a kritériumot még tovább élesíti azzal az érvvel, amit a belépő ava-

tatlanokról mond (1Kor 14,23–25). Ezzel nagyon kemény kijelentést 

tesz Pál apostol: a nem keresztény istentisztelet-látogatókat az isten-

tisztelet rendjének és felépítésének kritériumává emeli! Nagyon fontos 

azonban észrevennünk egy aprónak tűnő szempontot: a betérő hitetlen 

csak annyiban kritérium, amennyiben meghívott a hitre és a gyüleke-

zethez csatlakozásra. Ebben pedig igen magasra értékelődik a prófétai 

beszéd, amelynek segítségével a betérő hitetlen megtérhet. A hitetlen 

tehát sohasem önmagában kritérium és istentiszteletet rendező erő, ha 

azonban úgy tekintünk rá, mint aki meghívást kap a hitre és a keresz-

ténnyé válásra, akkor a szerepe olyan fontos, hogy hozzá kell igazítani 

az istentisztelet rendjét. 

Pál apostolnak még egy szemléletbeli sajátosságát kell ezen a helyen 

hangsúlyosan megemlítenünk: számára lehetetlen az az elgondolás, hogy 

valaki ugyanúgy távozzon az istentiszteletről, ahogyan bejött. Pál sokkal 

inkább sokakat, mindenkit meg akar nyerni (1Kor 9,19). Az istentiszte-

leten a gyülekezetépítés kettős értelemben történik: akik már hisznek, 

azok megerősödnek (1Kor 14,3), akik pedig még nem, azokat hitre vezeti 

Nem keresztény 

istentisztelet-

látogatók

Az istentisztelet 

hatása
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és betagolja a gyülekezetbe az istentisztelet. Intenzív és extenzív építésről 

van tehát szó. 

1Kor 3-ban koncentrálódik a legtömörebben az, amit Pál apostol az épí-

tésről mond. Itt mondja ki először a gyülekezetről, hogy „Isten épülete 

vagytok” (3,9b). A fejezet a gyülekezetben felbukkant pártoskodás problé-

májából indul ki, majd előbb a szántóföld, utóbb pedig az épület metaforát 

használja. Végül kiegészíti ezt az építésnek az ítélettel kapcsolatos képe.

A gyülekezet pártokra való szétesésének veszélyével szemben Pál ener-

gikusan rámutat, hogy bár különbségek vannak az egyes munkatársak 

között, mégis mindnyájan Isten szolgái (1Kor 3,5). Ehhez alkalmazza a 

szántóföld képét: egyik ültetett, másik öntözött (1Kor 3,6). 

Isten előtt a különbségek jelentéktelenek, mivel egyedül ő képes a nö-

vekedést adni, amely nélkül hiábavaló az öntözés is, az ültetés is. Ezért 

egyenlők Isten előtt a szolgák, kitüntető címük pedig az, hogy  

(munkatársak) lehetnek. Nem tulajdonosai a szántóföldnek, vagyis a gyü-

lekezetnek. Szerepük ezáltal annyira relativizálódik, hogy a pártoskodás 

teljesen értelmetlennek tűnik. 

Itt kapcsolja össze Pál a szántóföld képét az építésével. Ennek a gondolati 

váltásnak egy funkciója van: megérteti, hogy egyedül Isten a tulajdonosa 

gyülekezetének, az ő épületének. A továbbiakban az alap lerakásáról, 

ráépítésről és továbbépítésről van szó. Jézus, az első apostolok és további 

munkatársak: erről szól a gazdag tartalmú metafora, vagyis az alap lera-

kásától az épület végső megítéléséig. Azt mondhatjuk tehát, hogy 1Kor 

3-ban Pál az építés allegóriáját egy építésekkléziológiában foglalja össze.

Világosak a lépcsőfokok: „…más alapot senki sem vethet a meglevőn 

kívül, amely a Jézus Krisztus.” (11. v.) Pál saját autoritása és fontos szerepe 

abban van, hogy alapot vetett (10. v.).10 Ez az alapvetés pedig abban áll, 

hogy Krisztust prédikálta, és ezzel Korinthusba hozta az evangéliumot. 

(1Kor 3,10) Hirtelen többes számra vált a kép, többen is építenek az 

alapra, több helyszínen is folyik a munka, -ek (építők) 

dolgoznak. Ők a gyülekezet tanítói és prédikátorai. Az ő felelősségükről 

van szó a továbbiakban, az ő munkájukat vizsgálja meg az ítélet. Ezt az 

 10 Tetten érhetjük itt Pál apostol képhasználatának sajátosságát: megfordítja a képet, 

áthelyezi a hangsúlyokat, ahogyan azt fentebb kifejtettük.

1Kor 3, Isten 

épülete

Isten adja 

a növekedést

Építésekklé-

ziológia
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-nek tudnia kell. Cselekedetüket Isten fogja megítélni. 

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy csak a végső ítéletben válik láthatóvá, 

hogy mit ér egy-egy munkás teljesítménye. 

Az építőknek közös a munkájuk: ugyanarra az alapra építenek. Kiin-

dulópontjuk a megfeszített és feltámadott Krisztus. Három értékes és 

három értéktelen építési anyagot említ az apostol: arany, ezüst, drágakő; 

fa, széna, szalma (12. v.). Mit jelent konkrétan az értékes építőanyag? Mi 

az időtálló és értékes a gyülekezetépítési munkában? Ezt más helyeken 

konkrétan leírja Pál apostol: 

– A hitre elvezetni és ott megtartani (1Kor 3,5).

– A híveket arra kell vezetni, hogy a hétköznapokban és a gyülekezeti 

életben egymás kölcsönös építésére éljenek, saját előnyükről a másik 

javára lemondjanak, keressék a testvér javát és üdvösségét (1Kor 8–10).

– A gyülekezeti istentiszteletnek építőnek kell lennie, teret kell adnia 

a tagok kegyelmi ajándékai megnyilvánulásának, és ennek a térnek 

egyszersmind rendezettnek, felépítettnek kell lennie. A hangsúly a 

prófétáláson, Isten akaratának hirdetésén van, ezáltal bátorítják és 

intik egymást a hívők, ugyanakkor megcélozzák a betérő hitetlenek 

megtérését is (1Kor 14).

Ez lenne a helyes építkezés. Megméretni azonban csak az utolsó ítéletben 

fog, és Isten lesz az, aki az építők munkáját elbírálja.

Az ítéletben a tűz játssza a főszerepet (1Kor 3,13–15). Itt háttérbe húzó-

dik az építés képe, most a cselekedetekről és a tűzről van szó. A tűznek 

különféle funkciója van: 13a-ban az ítélet a tűzben mutatkozik meg; 

13b-ben és 15a-ban a tűz méri meg a mű értékét; 15b-ben a tűz megéget, 

épp csak kimenekül belőle az érintett ember. 

A tűz próbálja meg a művet, és elégeti, ha nem állja ki a próbát. Ezen 

a ponton azonban elválik a mű az alkotójától, az utóbbi minden esetben 

megmenekül. Aki tehát Krisztus alapjára épít, akkor is megmenekül, 

ha műve elég. Csak hát az egész munkája hiábavalónak bizonyul. A 

maradandó mű elnyeri jutalmát (1Kor 3,14), a másik építő pedig csak 

úgy menekül meg, mint aki a tűzből menekül (15. v.). Ez nem tisztító 

tűz, hanem égető tűz, tehát 1Kor 3-ra nem lehet a purgatóriumról szóló 

tanítást felépíteni. Nem is általában a cselekedetek megítéléséről van szó, 

Isten ítéli meg

A tűz szerepe
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hanem kifejezetten a gyülekezetépítés megítéléséről, vagyis a gyüleke-

zetépítőkről: a tanítókról és az igehirdetőkről. 

1Kor 3,16k-ban még egyszer megfordul a kép: mostantól arról van szó, 

hogy a gyülekezet Isten temploma. Háromszor használja a megjelölést 

ezekben a versekben. Nincs szó többé épületről, hanem kifejezetten 

templomról, úgy, mint Isten épületéről (vö. 2Kor 6,16; 2Thessz 2,3k). A 

képváltást Pál teológiai szándéka magyarázza meg: többé nem az építés 

az érdekes a képben, hanem az, hogy a gyülekezet Isten temploma, tehát 

Jézus gyülekezetének szentségéről van szó. A templom Isten lakóhelye 

(vö. 5Móz 12,11). 

Isten ott lakása szenteli meg a gyülekezetet. Ezen a ponton parainézis-

szerű fordulatot kap a kép: ezt a szentséget nem szabad kockára tenni. A 

gyülekezet – nem csak a korinthusi – ki van téve annak a veszélynek, hogy 

meg akarják rontani az Isten templomát (17. v.). A templomot megrontani 

szándékozókra nem az vonatkozik, mint a Pál művét továbbépítőkre, hogy 

mindenképpen megmenekülnek, számukra nem ezt hirdeti az apostol. 

Aki megrontja Isten lakóhelyét és tulajdonát, az nem várhat semmi jót. 

Az ítéletben kárhozat lesz a része (). Felhívja azonban az apos-

tol a gyülekezetet, hogy ne adjon teret a rontó munkának, őrizze meg 

szentségét. Nem nyitott a gyülekezet olyan munkások előtt, akik nem 

az alapra (a megfeszített és feltámadott Krisztusra) építenek. Lehet tehát 

határt vonni. A szentség magasabb érték, mint a kritikátlan nyitottság.

Az építés képe az Efezusi levélben

Az Efezusi levél 2. fejezetében rombolással kezdődik az építkezés, még-

pedig a zsidó- és pogánykeresztények közötti válaszfal lerombolásával. 

Érdekes megfi gyelni, hogy a pogányokat nemcsak a zsidóktól választotta 

el az a fal, amely Krisztusban leomlott, hanem elkülönítette őket az ígéret 

szövetségétől, Krisztustól, a reménységtől és magától Istentől (vö. 2,12). 

Krisztusban leromboltatott a törvény elválasztó fala, és Krisztus vére 

által új gyülekezet teremtődött, amely zsidókból és pogányokból áll. A 

pogánykeresztények tehát nem vendégek, nem jövevények, akik hosszabb-

rövidebb ideig Izrael közösségében élnek, hanem egyenrangúak, „pol-

gártársai a szenteknek”, vagyis a hívők és megkereszteltek közösségéhez, 

Krisztus gyülekezetéhez tartoznak. Sőt zsidó- és pogánykeresztények 

Isten temploma

Ef 2,19–22, 

a válaszfal
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együtt, összekapcsolódva, egy közösséget alkotva (15b v.) tartoznak Is-

tenhez, az ő családjához (!), a familia Deihez. 

A metafora mintegy csúcspontra jut, amikor Pál kijelenti, hogy a 
pogánykeresztények már beépültek ( – aorisztosz!) Isten 
családjába. Ekkor, a csúcspontra érve változik a kép, az épület metaforáját 
viszi tovább, s akik eddig háznép voltak, most a metafora variációjában, 
illetve folytatásában kövekké, építőelemekké válnak.

Az épület képében az az új és érdekes elem, hogy alapját az apostolok és 

próféták képezik. Funkciójuk szerint igehirdetők, akik részint szem- és 

fültanúi Jézus földi életének, részint pedig Lélekkel megáldott emberek, 

akik az utazó apostolok mellett a helyi gyülekezetben, annak alapításától 

kezdve az evangélium hirdetését végzik.11 Ha ők alkotják a gyülekezet 

fundamentumát, akkor ez a gyülekezetépítés számára azt jelenti, hogy 

tőlük – azaz az apostoli igehirdetésen tájékozódva – kaphat hitelt ér-

demlő felvilágosítást arról, hogy miféle gyülekezetet kell fölépítenie.12 

1Kor 3-ban, a fent tárgyalt helyen Pál apostol Krisztust nevezi az épület 

alapjának. A levél szerzője nyilván nem kisebbíti Jézus centrális szerepét 

a gyülekezetben, csak másképp használja az építés metaforáját, mint Pál 

apostol az Első korinthusi levélben. Az Efezusi levél sarokkőnek nevezi 

Jézust, ami nem értelmezhető ez esetben zárókőként, mert akkor nem 

lenne értelme a képnek, hanem az alap mindent tartó, az egész épületre 

nézve döntő jelentőségű első köveként érthető csak.13

Milyen értelemben „alap” az apostolok és próféták szolgálata? Mt 

16,18–19-hez hasonlóan – ahol Péter, illetve Péter hite szerepel Jézus 

mondatában alapként – úgy értelmezhetjük a képnek ezt a részét, hogy 

a Krisztussal közvetlen kapcsolatból érkező első kör, az apostolok köre 

épp a Jézussal való közvetlen kapcsolat miatt a megbízható és hiteles 

alap, de ők is Jézus evangéliumhirdetése következtében váltak „alappá”, 

mint ahogy az evangélium hirdetése építi be az összes többi követ is a 

gyülekezetbe.

 11 Vö. Bultmann 2003, 364. o.
 12 Érdemes arra felfi gyelni, hogy az Efezusi levél itt tárgyalt textusa az az igehely, amely 

az egyház négy alapvető jellemzőjét – egy, szent, egyetemes és apostoli – megnevezi.
 13 Megjegyezzük, hogy szintén ugyanez az értelmezés lehetséges csak Ézs 28,16-ban is: 

„Ezért így szól az én Uram, az Úr: A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, 

drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el!”

Az épület alapja
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A metafora folytatásában két szempontra figyelünk még. Az egyik az épít-

kezés folyamatossága. Krisztus egyházának épülete sohasem lesz kész, 

hanem mindig épülőben van. Felépített gyülekezetekről nem beszél az 

Újszövetség. A gyülekezetre egészen a parúziáig csak úgy gondolhatunk, 

mint építési területre. Eközben természetesen lesznek részei, amelyek 

szépek, komfortosak és kényelmesek, de a munkafolyamat, az építkezés 

végére csak Jézus visszatérése tesz pontot.14 

A másik szempont, amit kiemelünk a metaforának ebből a részéből, az a 

növekedés szó. Azt figyelhetjük meg, hogy az építkezés eddig technikai 

jellegű képe itt organikus képpé válik: az épület növekszik, Krisztusban 

egybeilleszkedik. Ez az organikus aspektus már a levél következő helyére 

mutat, Krisztus testének a képére.

Hogyan épül Krisztus teste, a gyülekezet? Míg a 7. versben minden ke-

resztényről és a mindenkinek adatott kegyelemről van szó, addig a 11. v. 

kiemel bizonyos személyeket és velük együtt bizonyos funkciókat, akik 

és amelyek által épül a gyülekezet. Ők adattak a gyülekezet épülésére, 

Krisztus egyházának felépítése céljából. A felsorolt funkciók közül az 

apostol és a próféta már szerepelt az előző képben is. A sor most kiegé-

szül az evangélisták, pásztorok és tanítók csoportjával. Ez az öt funkció 

adatott a Krisztus egyháza építésére. Hogy mely tisztség pontosan milyen 

feladatot takar, esetleg mennyire van szó arról, hogy ugyanazon tiszt-

ségeket az egyes gyülekezetekben más-más névvel illették, a különféle 

felsorolásokban pedig külön szerepelnek, ezt nehéz volna kideríteni.15 

Annál világosabb viszont a különbség 1Kor 12-höz képest. Már eltűntek 

az Első korinthusi levélben felsorolt karizmák és azok szabad, funkcióhoz 

nem, csak személyhez kötött áramlása, és a gyülekezetvezetői szolgálat 

válik hangsúlyossá. Feladatukat így jelöli meg a szakasz: a szentek fel-

készítése, a szolgálat végzése, Krisztus testének építése. Vajon hogyan 

viszonyul egymáshoz ez a három feladat? A gyülekezetvezetők feladata 

 14 Pontosan ugyanilyen állapotban van az egyes keresztény ember: már beépült Krisztus 

gyülekezetének épületébe, Isten háza népe közé tartozik, mégis mindig épülőben van.
 15 Bultmann újszövetségi teológiájában külön fejezetben foglalkozik az őskereszténység-

ben kialakult egyházi renddel, a gyülekezeti tisztségekkel, valamint azok fejlődésével 

és változásaival. Vö. Bultmann 2003, 362. kk.

Építési terület

Növekedés

Ef 4,7.11–16: öt 

funkció

Gyülekezetvezetői 

szolgálat
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mind a három, vagy csak a „szentek felkészítése”, vagyis a gyülekezeti 

tagok felfegyverzése, kiképzése és megerősítése, hogy végezni tudják a 

szolgálatot, és ezáltal épüljön Krisztus teste? Nyilván csak a gyülekezeti 

tagok felkészítése olyan funkció, amely elkülöníthető, és a gyülekezet 

vezetőire ruházható, a másik kettőt egyaránt végzi a tag és a vezető. 

Érdekesség, hogy a felkészítésnek, felfegyverzésnek ez a szisztémája, 

amelyet ebben a textusban olvasunk, milyen nagy mértékben lett a mai 

amerikai gyülekezetépítési stratégia része. Ezt az is mutatja, hogy hát-

térbe húzódik a gyülekezetépítés fogalma, és egyre gyakrabban szerepel 

kulcsfogalomként a vezetés, irányítás, pásztorolás.

A növekedés célja a hitben és a Krisztus-ismeretben való növekedés, 

az érlelődés, a felnőttkorba való eljutás. Ezt jelzi a szakasz egy negatív 

meghatározással (hogy a tévtanítások és a csalások ravaszsága senkit se 

csábítson el) és egy pozitívval, amelyet egyszer Krisztus teljessége, mász-

szor a hozzá, a főhöz való felnövekedés jelez. A 16. vers azt hangsúlyozza, 

hogy a növekedés „az ő hatására” történik, vagyis nemcsak célja, hanem 

elindítója és mozgatója is Jézus. Ő az, aki az egész folyamatban a domi-

náns szerepet játssza. Hogyan értelmezhető a növekedés megjelölt célja? 

Nyelvileg történhet ez kvantitatív értelemben is. Érdekes, hogy például 

Karl Barth így is értelmezi,16 vagyis a növekedést missziói feladatnak 

tekinti, számbeli növekedésnek, a teljességet pedig annak az állapotnak, 

amikor mindenki a földön Krisztus-hívő lesz. Ha nem extenzív módon 

értelmezzük a folyamatot, Krisztus teljességének elérése akkor sem lehet 

reális cél az egyház földi és e világi értelmében. 

Ugyanúgy folyamatos növekedésről beszélhetünk csak, ahogyan az 

építést is be nem fejeződő folyamatnak tekintettük. A szakasz folytatása 

azonban nem annyira a kvantitatív irány felé mutat, mert hitről, isme-

retről, igazságról és szeretetről beszél. Ez inkább kvalitatív növekedést, 

mélyülést jelent, vagyis azt, hogy egyre intenzívebben részesedjen a 

gyülekezet Krisztus teljességéből. Ilyen módon – a Krisztusból való 

részesedésben – alanya a gyülekezet a Krisztus teste építésének és a 

növekedésnek. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az  úgy történik az Újszövet-

ségben, hogy alanya Krisztus, de a vele való kapcsolat és a benne való 

 16 Barth nézetét Herbst ismerteti (1996, 97. o.)

A növekedés célja

Kvantitatív és 

kvalitatív 

növekedés
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részesedés szerint minden gyülekezeti tag végzi a kapott adottságok 

szerint. A gyülekezet vezetői részben együtt építik a gyülekezetet a ta-

gokkal, részben pedig felelősek azok felkészítéséért. A gyülekezet építése, 

növekedése olyan folyamat, amely Jézus visszajöveteléig nem fejeződik be.

Hogyan alakult ki a gyülekezetépítés 

diszciplínája?

A gyülekezetépítés elnevezés viszonylag új. Szórványosan fordul elő a 19. 

században. Alkalmazzák például külmissziói összefüggésben, új gyüle-

kezetek létrehozásával és felépítésével kapcsolatban, de a szóhasználat 

nem fixálódik, ugyanolyan gyakran tűnik föl a gyülekezetgondozás vagy 

gyülekezetszervezés változat is.

A németországi Hitvalló Egyház használja a kifejezést olyan módon, hogy 

esélyt kínál a szélesebb körű elterjedésére. A Barmeni nyilatkozat döntő 

hatást gyakorolt mind a gyülekezetépítés fogalmának, mind a tudatos 

gyülekezetépítési tevékenységnek a fejlődésére. Egyházdefiníciója – ame-

lyet a nyilatkozat 3. tétele fogalmaz meg – az ekkléziológiai gondolkodás 

folyamatára nézve is érdekes, mint azt korábban már bemutattuk. A nyi-

latkozat azonban nemcsak ekkléziológiai definíciót ad, hanem gyakorlati 

oldala is van, amely egyrészt a lelkészi hivatal megújulásáról, másrészt a 

keresztények elhívásáról és kiküldéséről szól. Két kulcsszava a Sammlung 

und Sendung – a hívás és küldés német megfelelői –, amely máig fontos, 

igaz és széles körben használt kifejezése a keresztény életformának. Jézus 

magához hív, táplál a kegyelem és az üdvösség javaival, majd elküld a 

világba, hogy a keresztény ember megvalósítsa a saját környezetében a 

krisztusi szeretetet.

A gyülekezetépítés nyugtalanító kérdései 

– népegyháztól a hitvalló egyházig

Amikor a 20. század hetvenes és nyolcvanas éveiben a gyülekezetépítés 

kérdései iránti érdeklődés ugrásszerűen megnőtt, akkor érdekes és nyu-

godt kérdésfelvetésnek tűnt mindaz, amit a témáról olvasni vagy halla-

A Hitvalló Egyház 

szóhasználata

Építés egykor 

és ma
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ni lehetett, akár a tudományterület meghatározásaként, akár az egyes 

konkrét kérdéseket illetően. Azóta hihetetlenül nagy változás következett 

be. Egyfelől nagyon nyugtalanítóak a keresztény egyházak statisztikai 

adatai ma Európában, tehát egészen mást jelent az építés, mint koráb-

ban, másfelől olyan mértékű változás állt be világszerte az informatikai 

fejlődéssel, hogy teljesen másutt kell keresni a praktikus megoldásokat, 

mint két-három évtizede.

Az a generáció, amelyet ma meg kell közelíteni, egészen más kommuni-

kációt igényel, mint a korábbi. Az a mai magyar protestáns jellegzetessé-

günk is nehezíti kissé a gyülekezetépítés gyakorlati megvalósulását, hogy 

hiányzik egy sajátos színezetű kegyesség a gyülekezetek többségében. 

Ami pedig jelen van, az inkább görcsösen őriz valamit a múltból, de nem 

átütő erejű a jelenben.

Kérdések sorozatát indítja el ez a helyzet. Hogyan lehet rátalálni arra 

az evangélikus lelkiségre, amely missziói lendületet ad egy átlagos gyü-

lekezetnek? Formai megújulás vagy tartalmi építkezés az, amire a mai 

gyülekezetépítő gondolkodásban törekednünk kell? Lehetséges, hogy 

túl hamar megelégszünk a túléléshez elegendő eredményekkel, és ezzel 

elveszítjük a jövő építésének jó ízét? Nem gondolkodunk-e még mindig 

csupán „lelkészi” módon a gyülekezetekről, és csak ritkán vagyunk ké-

pesek a gyülekezeti tagok valós helyzetéből nézni a problémákat? 

Az is sokat elárul ma a gyülekezetépítéssel kapcsolatos helyzetünkről, 

hogy sok esetben formálissá vált és hivatali kötelezettséggé degradálódott 

a gyülekezeti év tervezése és a programok hosszabb távra történő átgon-

dolása. Miért nincs nagyobb hatásuk az új gyülekezeti központoknak és 

az új alapítású gyülekezeteknek a többi közösség életére? Nem lettünk 

ismét túlzottan hivatalos egyházzá a hétköznapi gyülekezeti életben? Nem 

veszítettük el a személyesség és a közvetlenség varázsát? Mennyire tudunk 

ma örülni annak, amikor egy gyülekezeti alkalom valóban kihívást jelent, 

érdekes embereket hoz a gyülekezet hatókörébe, és nem csak a megszokott 

arcokat látjuk, miközben szolgálatunkat végezzük? Milyen mértékben van 

jelen a közösségben az a nyitottság és kapcsolatteremtő erő a gyülekezeten 

kívüli területek felé, amely nélkül építésről szó sem lehet? Végül két rend-

kívül fontos szempont egy kérdésben: milyen arányban maradnak meg a 

gyülekezetek aktív tagjaiként azok, akik a katekézis valamilyen formájában 

részesülnek nálunk, vagy a kazuális szolgálatok során feltűnnek?

Napjainkban – egy nagyon erős individualizációs folyamat közepette – 

Mai kérdések
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intenzíven érezhető, hogy mennyivel nehezebb mozgásba hozni embereket, 

és aktív feladatra serkenteni gyülekezeti tagokat, mint a korábbi években. 

Az is lehetséges, hogy sokszor választotta egy-egy gyülekezet túl korán a 

„fizetett” alkalmazottat, és ezzel felmentette a gyülekezet tagjait az önkéntes 

aktivitás alól.

Korunk gyülekezetépítésének létezik egy konfliktusterülete, amely 

elérte a mi egyházunkat is. A hagyományos gyülekezetépítő teológiai 

irányzat képviselői, minden egyházkritikájuk ellenére is, egyházhűek, 

és maximum ennyi a jelszavuk: missziói gyülekezetépítés a népegyház-

ban. Ugyanakkor az evangéliuminak nevezett, sok esetben karizma-

tikus jellegű mozgalmak kevésbé számolnak egyházhűséggel, inkább 

az önmagukban is érvényesülő körökben látják a jövőt. Ez sokszor egy 

gyülekezet életén belül elkülönülten aktivizálódó csoport formájában 

jelentkezik. Játszhat benne főszerepet a lelkész, de működhetnek ilyen 

csoportok lelkész nélkül is. A kérdés azonban mindkét említett esetben 

– missziói gyülekezetépítés, illetve önmagukban működő kisközös-

ségek – ugyanaz, mint a kilencvenes évek Nyugat-Európájában volt: 

vajon már csak illúzió a népegyház, vagy valóság még? Őszinte választ 

kellene keresnünk arra a kérdésre, hogy milyen egyháznak nevezhető 

a miénk. Hol tartunk ma a hitvalló egyházhoz vezető úton? Ehhez a 

témához tartozik az a kényelmetlen kérdés is, hogy mennyire járható út, 

ha nem az aktív tagok tartanak fent egy egyházat, hanem a különböző 

külső, „juttatott” források?

A hetvenes évek óta tartó európai folyamat minket is meghatároz. 

Nem függetlenedhetünk ettől, még akkor sem, ha sokszor hangoztatjuk a 

magyar specialitást és a különállást az európai problémáktól. E folyamat 

fő jellemzői pedig a következők:

– Emigráció: kilépés, illetve eltávolodás az egyháztól. A tradíció látványos 

megtörése. A fiatalabb generációk életéből hiányzik az egyházi szocia-

lizáció. Legtöbben azok mennek el az egyházi közösségekből, akik már 

nem is tudják, mit jelent az egyházhoz tartozás mai gyakorlata.

– Erózió: nemcsak az egyház peremén jelentkezik a töredezés, hanem 

belül is. Egyre több olyan, egyébként hűséges egyháztag van, aki keveset 

és egyre kevesebbet tud a keresztény hit tartalmáról. Ezért már arra 

sem képesek többé, hogy a gyermekeiknek átadják a hittapasztalatot, 

Egyházban vagy 

csoportokban?

Emigráció

Erózió
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mert már nem tudnak beszélni róla. Nagyon jellemzővé vált, hogy 

erősödik a keresztény tanítás centruma felőli és egyáltalán a centrális 

dolgok felőli elbizonytalanodás.

– „Civil religion”: társadalomszerte hódít ez a sajátos vallásosság. Tar-

talmában emancipálódik a keresztény hittel szemben, és annak tartal-

mairól leválik. Általános hit jellemzi: létezik valami Isten fölöttünk. A 

kereszténységet morális értékként értelmezi, amelynek tartalmát hiva-

talos tisztségviselők közvetítik. Ennek alapján vitatéma az egyházban 

az, hogy kiknek tekintik azokat a megkeresztelteket, akik nem léptek ki 

az egyházból, és főként az ünnepi, illetve kazuális szolgálatokat igény-

lik: normális keresztényeknek, akik élnek a keresztény szabadsággal, 

vagy térítendő embereknek, akiket evangélizálni kell.

– Konkurencia: számtalan csoport igyekszik betölteni a vallási vákuumot 

és kielégíteni a kétségkívül jelen lévő spirituális éhséget. Régi és egé-

szen új vallásos megnyilvánulások tömege kínálja magát. Hihetetlen 

mennyiségű kis létszámú vallási közösség tevékenykedik szerte az or-

szágban, amelyek sokszor alig néhány tagot számlálnak. A New Age-től 

az okkult praktikákig rengeteg vallási változat szeretné meghódítani 

a kereső, sok esetben bizonytalan embereket.

Összegzésképpen azonban megfogalmazhatjuk azokat a szempontokat 

is, amelyek azokra jellemzőek, akik valóban a gyülekezetépítésben gon-

dolkodnak ma.

– Aki gyülekezetépítésben gondolkodik, az meg van győződve arról, hogy 

a gyülekezet mindig fejlődésben van, és ezért nem szent a status quo. 

Nyitott a változásokra, és elhatárolódik a „morfológiai fundamenta-

lizmustól”, mely szerint minden jó úgy, ahogy eddig volt.

– A gyülekezetépítő nem tervszerűtlenül, mindenféle egyházi aktivitás 

összeadódásában gondolkodik, hanem koncepcióban. A tervezés örö-

mét és lelkesedését megosztja sokakkal maga körül.

– Arról is meg van győződve, hogy a gyülekezetépítést nem ő, hanem 

Isten végzi. Az emberi cselekvés csupán Isten szolgálatába állhat be. 

Ez a megújuló spirituális alap (Zsolt 127,1) és egyben az újonnan fel-

„Civil religion”

Konkurencia

A gyülekezet fej-

lődésben van

Koncepció

Isten épít
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fedezett alázat alapja is. Ez a kettős gyökér elengedhetetlenül fontos 

az igazi gyülekezetépítő számára.

– Minden kritikai megállapítás ellenére is hű az egyházához, és annak 

hibáit nem tartja „ördöginek”. Ennek a mentalitásnak nemcsak a lel-

készek közötti, hanem a gyülekezeti tagok legszélesebb rétegében való 

elterjedése is gyógyító lenne. Ezáltal születhetne meg a korszerű, „féltő 

egyházszeretet” mint építő alapállás.

1. Milyen építkezésről gondolkodik a gyülekezetépítés mint gya-

korlati teológiai diszciplína?

2. Miért veszélyes az, ha az egyház építésében összekeveredik az 

institucionális építkezés és a lelki építkezés?

3. Milyen szerepük van a kegyelmi ajándékoknak a gyülekezetépí-

tés összefüggésében?

4. Melyek a legfontosabb metaforák Pál apostol leveleiben az „épí-

téssel” kapcsolatban?

5. Mi a gyülekezetvezetők három alapvető feladata Ef 4,7.11–16 

alapján? Melyik mai gyülekezetépítési stratégia része feltűnő 

módon ez a gondolat?

6. Mit ad a Barmeni nyilatkozat az ekkléziológiai definíción túl a 

gyülekezetépítés tudományterülete számára? 

7. Mennyire tud függetlenedni ma a magyar protestáns gyülekezet-

építés az európai protestáns egyházakat érintő problémáktól?

8. Fogalmazza meg azt a négy alapvető szempontot, amelyek szük-

ségesek ahhoz, hogy valóban gyülekezetépítésben tudjunk gon-

dolkodni!

Egyházhűség

A téma 

megértését 

segítő kérdések
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Veszteségek és a kivezet út keresése

A 20. század utolsó harmadában, amikor a gyülekezetépítés mint gya-

korlati teológiai diszciplína és mint az egyház önértelmezési, valamint 

jövőt és fejlődést kereső tevékenysége nagy ívű fejlődést élt át, akkor 

tevékenységét két irányultság jellemezte. Egyrészt a reális szembenézés 

a pillanatnyi helyzettel, az egész Európára jellemző veszteséggel és a le-

épülést mutató tendenciákkal, másrészt a kivezető, illetve felfelé vezető út 

keresése, amely gyülekezetépítési modellek kialakításában nyert formát.  

A Magyarországi Evangélikus Egyház is tett kísérleteket a 20. század 

végén a veszteségekkel való szembenézésre. Modellalkotás a szó szoros 

értelmében nem történt ugyan, de a modellek jellegzetes vonásai mégis 

felismerhetők a gyülekezeti életben, illetve az útkeresésben.

Weltler Sándor egy tanulmányában így jellemzi a magyar evangélikus 

veszteségeket: „Az elmúlt 40 esztendőben kb. 150 gyülekezetet temettünk 

el! Több mint 150 000 fővel kevesebb evangélikus él ma Magyarországon, 

mint a 2. világháború befejezésekor. Napi 10 hittestvérünkkel lettünk 

kevesebben. Meghaltak, meg sem születtek, kitelepítették őket, urba-

nizálódtak, szekularizálódtak, reverzálist adtak, vagy más okok miatt 

maradtak el mögöttünk az úton. A »velünk lévő gyülekezet« egy jelentős 

része már csak papíron létezik.”1

Ez a feltáró mondatsor és maga az egész tanulmány felidézi azt a han-

got, amelyen a nyolcvanas évek nagy krízisét átélő német protestantizmus 

is megszólalt. A valóság feltárása és a kemény szembenézés a reálisnak 

mutatkozó tényekkel lehet kiindulási pont, de épp ezen megállapítás 

alapján fontosnak tartom, hogy áttekintsük azokat a modelleket, amelyek 

segítségével a veszteségekből kivezető utat keresték. A következőkben 

 1 Weltler 1992, 12. o.
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megvizsgáljuk azt az általam kiválasztott öt gyülekezetépítési modellt, 

amelyet több-kevesebb eltéréssel tipikusnak fogad el a gyakorlati teológia.

Átlátható gyülekezet

Ennek a modellnek a kialakítója Fritz Schwarz és fi a, Christian A. 

Schwarz.2 A programként jelentkező elképzelés alapja a személyes döntés 

a hit mellett. A megújulás onnan indulhat el, hogy a lelkész az egyszerű 

evangéliumi örömön tájékozódik. Ez az evangéliumi meghatározottság 

járja át az életét, ez fejeződik ki a szolgálatában is. A megtérést átélt 

lelkészen keresztül szélesedik ki az örömhír hatása, és ér el egyre több 

embert. A közösség tagjainak életében is legfontosabb a személyes kö-

tődés, a döntés Jézus Krisztus mellett. Új csatlakozókkal is ezen az úton 

növekedik az egyház. Az így kialakult testvéri közösség hite a szeretet 

cselekedeteiben válik aktívvá. Így épül a gyülekezet mint testvéri közös-

ség, mint egyetlen és igazi egyház. 

Ez a közösség azonban nem azonos a népegyházzal. Az „átlátható 

gyülekezet” elnevezésű gyülekezetmegújulási program épp abban lát aka-

dályt, hogy a népegyház magát egyháznak tartja, pedig valójában nem az. 

Ezért van szükség az új gyülekezetek születésére, ezek középpontjában 

pedig a megtért lelkész áll, aki körül ki kell alakulnia egy olyan embe-

rekből álló munkacsoportnak, akiket átjárt az evangélium öröme. Ezek 

az emberek ismét kis köröket képeznek maguk körül, és így növekszik a 

gyülekezet. Mindenkinek rendelkeznie kell saját, evangéliumi feladattal 

(látogatás, szociális terület stb.), ezek által állandó kapcsolatban áll a 

körülötte élőkkel. A lelkész fő munkaterülete nem az egész gyülekezet, 

hanem ez a munkatársi közösség, akik a saját kis csoportjukat gondoz-

zák ugyanilyen testvéri lelkülettel. Ezáltal a „hivatalízű”, jellegzetesen 

népegyházi gyülekezet többé nem játszik szerepet, helyét a kis csoportok 

testvéri közössége foglalja el. A legfontosabb tényező az evangéliumi 

alapmeghatározottság valamennyi résztvevő esetében.

 2 A modell és a koncepció alapjául szolgáló teológia leírását lásd: Schwarz 1980; 

Schwarz–Schwarz 1984.

Személyes hitbeli 

döntés

A lelkész körül 

kialakuló 

csoportok 
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Egy érdekes szereplő kap még helyet ebben a modellben, ő az úgynevezett 

helyi gyülekezeten kívüli munkatárs, aki – amolyan szupervizorként – 

figyeli és kíséri a gyülekezet életét, és a kidolgozott evangéliumi program 

megtartásán őrködik mind a lelkész, mind a munkatársi közösség össze-

függésében. Az evangéliumi meghatározottság alapján kidolgozott prog-

ram így olyan végrehajtandó feladatok összessége, amelyet egy állandó 

lelkesedésben és aktivitásban élő közösség cselekvésében lehet elképzelni. 

Sok gyülekezet választotta ezt az utat, de sok helyen váltott ki ellenérzést 

is. Beszűkülést jelent az egyik oldalon ez a modell, hiszen azokkal nem 

tud igazán számolni, akik ezt a szoros kötődést nem vállalják. A belső kör 

szerepe meghatározó erejű, és a lelkész személye alapjaiban befolyásolja 

a gyülekezet egészének alakulását. Mivel ez a program állandó feladatot 

ad, amelyet végre kell hajtani, ezért sok esetben a népegyházi helyzetből 

kiábrándult lelkészek mintegy „ellenprogramként” választják ezt a gyü-

lekezetépítési elképzelést. A modellnek egyaránt van pozitív és negatív 

oldala. Megerősödik a belső mag, és a gyülekezet egy behatárolt területen 

életképessé válik. De épp emiatt a szűkítés miatt nem képzelhető el olyan 

módszerként, amely a népegyházi keretek között vállalható lenne, vagy 

épp azok megújulását tudná szolgálni.

A missziói gyülekezet

Ez az elképzelés is onnan indul ki, hogy alapos kritikai vizsgálatnak veti 

alá a népegyházi kereteket. A népegyházban megfigyelhető, hogy tagjai 

talán észre sem veszik, mégis szenvednek attól, hogy beletartoznak egy 

közösségbe, amelyet nem maguk választottak. Az egyház, a mai gyüleke-

zet nem képes arra, hogy a szükséges kötődést minden ember felé igazán 

megerősítse. Ezért van az, hogy a gyülekezetek tagjai, ha lassan is, de 

egyre fogynak. Nincs meg az igazi, személyes találkozás a gyülekezettel, 

ezért lazul a kötődés, és bekövetkezik a leépülés. Ez a folyamat azonban 

nem jelent radikális elszakadást magától az egyháztól.

Szupervízió

Szoros kötődés
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A Manfred Seitz3 nevével fémjelezhető és a tanítványai által széles kör-

ben elterjesztett, illetve továbbfejlesztett4 missziói gyülekezetépítési 

koncepció lényege, hogy a történelmi egyháztest és benne a gyülekezet 

ma még megtapasztalható valóság. Most még tömegesen elérhetők azok 

az emberek, akiknek valamilyen ismerete és valamilyen minőségű ta-

pasztalása van a keresztény testvéri közösségről. Ezért most van az ideje 

annak, hogy felépüljön a keresztények közössége, a legkisebb sejten belül 

különösen, ez a sejt pedig a gyülekezet. Ennek a közösségnek a felépülése 

a Jézus Krisztusban való közösség létrejöttével kezdődik el. Segíteni Seitz 

szerint igazán azzal lehet, ha az egyes emberek személyes találkozást él-

nek át Jézus Krisztussal, és magukat úgy tekintik, mint akik Krisztusban, 

tehát a gyülekezetben (in Christus = in der Gemeinde; Krisztusban = a 

gyülekezetben) oltalom és elrejtettség alatt élő testvérekként lehetnek 

közösségben. Seitz elképzelése gyanús kötődésként tekint a gyülekezet 

társadalmi érdekeltségére, mert éppen ez vezet ahhoz, hogy a gyülekezet 

a maga igazi és eredeti krisztusi sajátosságát elveszíti. 

A társadalmi aktivitás és érdekeltség területéről történő visszahúzódást 

szorgalmazza ez a modell, mivel a személyes kegyesség erősödése és a 

személyes Krisztus-kapcsolat mélyülése a Seitz által kialakított megúju-

lási program igazi kritériuma.

Ez a koncepció korántsem lép föl olyan agresszíven, mint a Schwarz 

által megfogalmazott modell, hanem lehetőséget ad a szimpatizánsok-

nak és a kívülállóknak is arra, hogy ezt a belső megújulási folyamatot 

figyelhessék és tanulhassák. Amíg az átlátható gyülekezet koncepciója 

nem félti tagjait a világi tevékenység és érdekeltség fokozódásától, addig 

a missziói gyülekezeti koncepció elsősorban a Krisztushoz kötöttség 

kegyességi megélésére alapozza a gyülekezetépítést, és idegenkedik a 

külső kapcsolatok fontosságától. A missziói koncepció igyekszik azt a 

békés utat is megkeresni, amelyen az egyes gyülekezetek a népegyházi 

keretek között is tudnak hosszú távon fejlődni. Ennek a belső, minőségi 

átrendeződésnek lehet igazi, eredeti missziói kisugárzása a meglévő 

kereteken belül. 

 3 A modell leírása megtalálható: Seitz 1985.
 4 Lásd Herbst 1996.
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A missziói gyülekezet 103

A gyakorlati megvalósítás területén Manfred Seitz jó néhány ponton 

átveszi a Schwarz-féle koncepció lépéseit. De az ő elképzelésének lényegi 

pontja az elhívás a Krisztus-követésre és az elhívás a gyülekezetbe. Az 

egyik legfontosabb építőelemnek a személyes kisugárzással rendelkező 

szilárd csoportot tartja, amelynek léte biztosítja a gyülekezet hatékony-

ságát. Az ebben való részvétel lehetősége eléggé nyitottnak tekinthető. 

A gyülekezet jelenléte úgy értendő, mint a „szentek szolgálata”. Azok, 

akik szemben állnak a gyülekezettel, épp a gyülekezet életének, mint 

meghirdetett tanúságtételnek a hatására térhetnek a gyülekezeti közös-

séghez. Ennek a szolgálati tevékenységnek az építése és erősítése miatt 

kell a lelkésznek a saját szerepét újrafogalmaznia.

A lelkész legfontosabb szerepe a munkatársak folyamatos kiképzése és 

a képzés szervezése. Szükség van minden gyülekezetben egy csoportra, 

amely mindenekelőtt tervezéssel, a gyülekezet felkutatásával foglalkozik, 

és koncepciót dolgoz ki arra nézve, miként jön létre a missziói szervezet. 

Természetesen ebben a koncepcióban is kiemelkedően fontos a mun-

katársak képzése és továbbképzése. A missziói képesség fenntartása 

ugyanis ettől is függ. A Seitz által meghirdetett programban a keresztény 

gyülekezet értelmezése nincs leszűkítve az átlátható gyülekezet döntés-

követelésére. Ebben a koncepcióban több utalást találunk arra, hogy Jézus 

nemcsak tanítványokat hívott el szigorú követésre, hanem egyszerűen 

megajándékozott és megszabadított embereket. Ez a Jézus-kép komoly 

szerepet kap a missziói dimenziójú gyülekezetmodell kialakításánál.

Ugyanezt a koncepciót képviseli Theo Sorg is.5 Ő is rengeteg lehetőséget 

lát a népegyházban – annak minden ismert gyengesége ellenére is – a 

missziói és lelkigondozói munka terén. A gyülekezetnek mandátuma van 

arra, hogy az újszövetségi elkötelezés alapján része legyen Isten dicső-

ítésében, az igehirdetésben, misszióban, diakóniában és szenvedésben. 

Életritmusa a „Sammlung und Sendung”.6 A gyülekezet Jézus Krisztus 

uralmának képviselője. A helyi gyülekezet és Jézus Krisztus gyülekezete 

nem azonosak, de a megkereszteltek promissio alatt állnak, vagyis az 

ígéret birtokosai. 

 5 A koncepció leírása megtalálható: Sorg 1987.
 6 Sorg a Barmeni nyilatkozat terminusát alkalmazza a gyülekezet életritmusának kife-

jezésére.
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A missziói gyülekezetépítés modelljének döntő elemei: 

– a karizmatikus gyülekezeti jelleg ismételt felfedezése 1Kor 12 alapján,

– az egyetemes papság elve,

– az istentisztelet,

– az evangélizáció.

Ennek a négy területnek az új értelmezésével és a népegyházi keretek 

közötti megvalósításával, valamint az aktuális megújulással foglalkozik 

Th eo Sorg munkássága.7 

Rendkívül érdekes az, ahogyan az istentisztelettel kapcsolatos kritikáját 

három pontban megfogalmazza: 

– a megvalósítás és a kivitelezés egy kézben van,

– az ünnepi elemek hiánya,

– az intellektualizálódás veszélyének valósága.

Az evangélizációt úgy értelmezi, mint a misszió sajátos esetét, de számára 

döntően fontos a kérügmatikus lelkigondozás felfogásának beépítése az 

igehirdetésbe.

A missziói gyülekezetépítés csak e két képviselőjének bemutatása so-

rán is látható, hogy ennek a modellnek a követői elfogadják a jelenlegi 

keretet, és ezen belül akarják sajátos megújulási folyamattal segíteni a 

kibontakozást.

E szerint a vonzó gyülekezeti élet missziói lehetősége a modern társada-

lomban az, ha az egyház jelenlegi megnyilvánulásai gyökeresen megújult 

formában válnak hívogató erővé a külső környezet számára. A kritizált 

területek is mutatják, hogy ennek az irányzatnak a képviselői kitartóan 

mutatnak rá az istentiszteleti és a személyes kegyességi élet protestáns 

útjának hiányaira. Épp ennek az iránynak köszönhető az, hogy Euró-

pában több területen is érezhető fokozott odafordulás a bensőségesebb 

és személyesebb kegyességi gyakorlat felé a protestáns egyházakban, de 

még inkább az egyes gyülekezetek gyakorlatában.

 7 Sorg 1977.
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A békés továbbfejlődésre és a kompromisszumra való törekvés is érezhető 

ennél az irányvonalnál. Ez is az oka annak, hogy sok követőre talál, az 

általa szorgalmazott kezdeményezések többsége érvényesül a megújulást 

kereső gyülekezetekben. Az a belső körön kezdődő megújulás, amelyet a 

missziói kiteljesedés alapjaként megjelöl, az evangélizáció modern meg-

jelenését is keresi. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy az evangélikus lelkiség 

területén jelentkező hiányosságok sebezhetővé teszik az evangélikus 

gyülekezeteket éppen a modern vallási mozgalmak által meghirdetett 

elkülönüléssel és kiszakadással szemben.

A ketts stratégia

Ahogyan az egyes személyek és csoportok reagáltak az egyház 20. század 

végi krízishelyzetére, úgy természetesen maga a népegyház is megfo-

galmazta feleletét. Hosszas és alapos tanulmányi munka eredménye a 

Németországi Egyesült Evangélikus Egyház (VELKD) teológiai prog-

ramja, amelynek a gyülekezeti gyakorlat számára kialakított elnevezése 

a „kettős stratégia”.8 Ez az elképzelés a szabadság helyszíneként fogja fel a 

népegyházat. Az egyháztagság kezdeti dátumának a keresztséget tekinti, 

ahonnan elindul és amelyre építkezik minden gyülekezeti életmegnyil-

vánulás. Keresztség és egyháztagság az ismertetőjelei Isten működési 

helyszínének. 

A népegyházi valóság kettős missziói tevékenységgel találkozik. A ket-

tősség a tevékenység irányára vonatkozik elsősorban. Az „öffnen und 

verdichten” elnevezés fejezi ki azt a kettős irányultságot, amely egyrészről 

egyfajta koncentrálást és sűrítést követel meg, hogy a hit a kor problémá-

ira időszerű feleletet tudjon adni, másrészről pedig nyitottságot követel 

a gyülekezettől az eltávolodottak felé. Az egyik irányban határozott és 

kritikai hangszín kialakításán fáradozik a gyülekezet, a másik irányban a 

nyilvánosság legszélesebb igénybevételével, nyitottan keresi a dialógust a 

visszahúzódó gyülekezeti, illetve egyháztagokkal. Közelség és távolság a 

kulcsfogalmai ennek a gyülekezetépítési formának. Igyekszik felhasználni 

a tradicionális motívumokat, a tradíciót magát, a kultúrát és a képzést 

az egyházi munkában. 

 8 Zur Entwicklung von Kirchenmitgliedschaft. Texte aus der VELKD, 1982/21.
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Ez a koncepció az Ágostai hitvallás VII. és VIII. cikkelyében találja 

meg egyházértelmezési kiindulópontját. A különböző elképzeléseknek 

olyan széles skálája kínálkozik a gyülekezetépítéssel kapcsolatban, hogy 

ez a program nem áll ki határozottan az egyik vagy a másik elképzelés 

mellett, hanem megadja a lehetőséget mindegyiknek a kibontakozásra 

a népegyházi létforma keretein belül. A gyakorlatban ez a modell úgy 

nyilvánul meg, hogy például egy müncheni gyülekezeti ifjúság életében 

jelen van a nyitottság néhány teljesen új területen (diszkóhelyszínek, 

teázók, szabadtéri rendezvények stb.) való megjelenésben, és jelen van 

a koncentrált lelki megnyilvánulás például ifjúsági keresztút megszer-

vezésében, szociális szolgálati csoport működésében, fiataloknak szóló 

bibliai szeminárium indításában. Nyilvánvaló, hogy a külső körön mozgó 

gyülekezeti tagok a nyitottság mellett egymás között keresik az elmélyült 

közösséget, ahol lelki erőt és indítást nyerhetnek. 

Ez a modell is feltételezi, hogy a lelkész körül kialakul egy csoport, 

amely a kettős stratégia hordozójává válik. Ahol ez nem következik be, 

és a koncentráció egyedüli hordozója a lelkész marad, ott ez olyan túl-

terheltséget okoz, hogy a nyitottság már aligha tud kialakulni. 

A közösségnek meg kell kísérelnie a tradicionális gyülekezeti életfor-

mából való kilépést, ha ezt a módszert választja. Az ekkléziológiai cél 

nem a megmaradás és a marasztalás lesz, hanem az újbóli visszatérés. 

Bőséges kapcsolódási lehetőséget kínál fel a közösségi élet ezen az úton 

a gyülekezeti tagoknak. Ezzel a stratégiával nem szűkül a gyülekezeti 

kör, hanem a távolabb állókkal is kapcsolatot tart. Természetesen ez a 

módszer népegyházi hátteret feltételez, amely biztosítja a sokféle prog-

ramterület felvállalásához szükséges feltételeket. A két irány kimozdít a 

hagyományos egyháziasságból oly módon, hogy nyitottságával minden 

tag a szükségletei szerint élhet, míg az összekapcsolódást a megújult és 

a többieket hordozó csoportok alakítják ki. 

Az elképzelés hiányossága ott mutatkozik, hogy nem fogalmaz meg 

olyan egyházképet, amely valóban egymáshoz segíti a gyülekezetek tagjait. 

Cél a visszatérés
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A konciliáris tanulóközösség

A Németországi Protestáns Egyház (EKD) egy tanulmánya olyan gyü-

lekezetépítési módszert próbál kialakítani, amely a népegyházi realitás 

sokszínűségét, illetve ennek ellentmondásosságát egységes egyházképben 

akarja feloldani, amelyben az egyházat mint konciliáris tanulóközösséget9 

defi niálja. Ez a megközelítés az ökumenikus mozgalom területéről ered, 

és olyan kísérletet jelent, amely a különböző hátterű és nézetű csoportok   

megbékélt és egymást elfogadó közösséggé formálódását és az ellentétek 

kiengesztelődését szolgálja. Az EKD tanulmánya szerint a népegyházi 

pluralitás elhordozása így válna lehetővé. 

Ez az egyházkép a gyülekezetre lebontva is feltételezi azt, hogy a keresz-

tény igazság közösségi megélése felül tud emelkedni minden individuális, 

tradicionális és hitvallásos különbözőségen. Mindenki úgy tekinthet e 

modell szerint a másik emberre, mint aki az ő számára segítség a megér-

tésben, teljesebbé teszi a képet. Az egyéni felismerések és nézetek olyan 

mozgástérbe kerülnek, ahol a legfontosabb szabály szerint „egymástól 

tanulni és egymáshoz felnőni kell, és így az igazság eléréséhez közeledni, 

amelynek mindenki elkötelezettje, de senki sem birtokolja azt különleges 

módon vagy teljes formában”.10 Ez a megfogalmazás elhordozza az egész 

népegyházi keretet, de a helyi gyülekezeti munkát is értelmezi és fejleszti. 

A modell teológiai gyökere visszanyúlik Ernst Käsemannig,11 aki a sok-

színűséget egy láncolatnak tekinti: a hitvallások sokszínűsége visszave-

zethető magára a kánonra. A bibliai sokszínűség végső alapja pedig Isten 

inkarnációjában rejlik. Isten népének története megfelel a kinyilatkozta-

tás út jellegének. Bizonyosság és kételkedés, tradíció és megújulás, papok 

és próféták állnak itt egymás mellett és sokszor egymással szemben. 

Ebben a feszültségben Isten népe mindig útközben létezik. 

A gyülekezet is útközben él, ez pedig azt jelenti, hogy megmaradnak a 

különbözőségek és az ellentétek. Magánál Jézusnál is ez a szituációhoz 

kötött magatartás érhető tetten. Jézus egyes embereket radikálisan hí-

vott a követésre. Emellett azonban ott vannak az alkalmi találkozások. 

 9 Szabó 1992, 127–131. o.
 10 Hanselmann–Hild–Lohse 1985, 78. o.
 11 Szabó 1992, 127. o.
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Jézus hitet tulajdonít egy embernek, hirdeti a bűnök bocsánatát másnál, 

és meggyógyít valakit. Az érintettek útja egyes esetekben a mindenna-

pi életben folytatódik anélkül, hogy új közösségbe kerülnének. Gerd 

Theissen rámutat arra, ahogy radikális vándorprédikátorok és helyi 

szimpatizánsok feszültséggel teli módon viszonyulnak egymáshoz, mégis 

egymás mellett élnek, és valamennyien hisznek. Az Ó- és Újszövetség 

egymásmellettisége is hordozza a sokféleség jegyeit. Egymásra utalnak, 

úgy fejezik ki, hogy Isten kinyilatkoztatásának közös eredete van, és 

célja is közös: az Isten országa. A nyáj, a rendkívül színes közösség pe-

dig azok közössége, akik Istentő1 megérintetten hisznek, és egymással 

útközben vannak. De ez a „már igen” és „még nem” állapot közösséget 

követel egymással, hogy az úton maradjunk, és szabadságot ad az Isten-

hez való közvetlen viszonyunkban a személyes hitélet területén. Ebben 

az értelemben több az egyház és benne a gyülekezet a konciliáris, úton 

lévő közösségnél és egyszerű pluralitásban élő egymásmellettiségnél. 

Természetesen ennek a modellnek is megvannak a maga hiányosságai. 

Az ilyen mértékben visszafogott egyháziasságnak is van deficitje:

– Nehezen segít tovább a halál és a szenvedés tapasztalatának feldolgo-

zásában (krisztológiai hiány).

– Az egyéni hit megnyilvánulásain túl annak közösségi aspektusa gyen-

gén fejeződik ki (ekkléziológiai hiány).

– Gyakran hiányzik az élő hivatkozás a Bibliára mint hitünk alapiratára 

(pneumatológiai hiány).

Ebben a formában a fejlődési lépések mégis szükségesek és lehetségesek. 

A konciliáris gyülekezetépítésnél a hit és a hitetlenség nem válik el egymás-

tól radikálisan, hanem a hit úgy szerepel, mint életünk sokféle formájában 

felismert és elfogadott, keresett és fejlődésben lévő tapasztalati valósága. 

Konciliáris magatartás a tanulási készenlét és a megváltozásra való haj-

landóság. Ez a forma biztosítani akarja közel állóknak és távol állóknak 

egyaránt a gyülekezethez tartozás lehetőségét. Ez az egyházkép védi a 

konvergenciára való készséget azoknál, akik a szakadás irányába haladtak 

korábban. 

A konciliáris felfogású gyülekezetépítési program aktualitása abban 

is érződik, hogy az egyre kevesebb toleranciával rendelkező nézetek és 

csoportok számára a gyülekezeti életforma így egy ténylegesen úton 

lévő, kiengesztelt, figyelő és alkotó lét lehetőségét kínálja fel. Ez a mo-
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dell megköveteli egyúttal, hogy a helyi és közegyházi struktúra minden 

szinten a jelenleginél sokkal rugalmasabbá és döntésképesebbé váljon. 

Megnövekedik a gyülekezet önállósága és a döntés felelősségének nagy-

sága, de ezzel együtt fokozódik a cselekvőképesség is. 

A konciliáris megközelítés nem egyszerűen választható modellt kínál, 

ennél döntőbb az a funkciója, hogy a konciliáris úti közösség mint egy 

nagy vízió, állandóan jelen van a valóságos gyülekezetalakítás és gyüleke-

zetépítés küzdelmei között, mégpedig úgy, mint a gyülekezeti kreativitást 

és mozgást kiváltó és megőrző eszköz. Egy gyülekezet életképessége és 

mozgatóereje nem akkor nő, ha egy szélsőséges módszer áttörésszerű 

győzelmet arat benne, hanem akkor, ha a módszerekkel mint felkínált le-

hetőségekkel él, őrizve a békességet és egymás elhordozásának képességét. 

A szeretetben történő építkezés Pál apostoli képe a mainál szélesebb és 

mélyebb különbözőségeket elviselő közösséget képzelt el (gondoljunk 

például a zsidó- és pogánykeresztény gyökerekre vagy arra a szemléletre, 

amely Gal 3,27–28-ban tükröződik). Napjaink kiélezett és feszültségektől 

telített társadalmi közegében egy gyülekezeti közösség fogékonysága az 

egymástól való eltérések hangsúlyozására előbb válik romboló és szakító 

erővé, mint vigasztalóvá és építővé. A konciliáris út feltételez egyfajta 

belső konszenzust, amely nem a különbségekre és az eltérések felna-

gyítására helyezi a hangsúlyt, hanem vállalni akarja a másikat az úton, 

amely Isten kinyilatkoztatásának történelmi útja, rajta a mi személyes 

életünk úgy realitás, mint végigjárandó életpálya.

A lelki gyülekezetmegújulás

A gyülekezetmegújulásnak ez a formája abban tér el határozottan az ed-

dig ismertetett koncepcióktól, hogy nem programszerű elképzelést követ, 

hanem mozgalmi jellegű változás. A modell megvalósulásának jelei szerte 

a világon érzékelhetők. Felekezeti határokat átlépő mozgásról van szó.12 

Karizmatikus megújulásként is emlegetik a mozgalmat, Magyarországon 

is érezteti hatását. Jellemzően a 20. század nyolcvanas éveiben érte el a 

mozgalom a tetőpontját Európában, de a világ más pontjain is – főként 

Latin-Amerikában – nagy hatást váltott ki. 

 12 Brebovszky 1991, 101–102. o.
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Hatásának mértékére jellemző, hogy az Egyházak Világtanácsának (EVT) 

1991-ben Canberrában megrendezett VII. világgyűlése13 hangsúlyosan fog-

lalkozik a jelenséggel. Önértelmezésében a Szentlélek működéseként magya-

rázza meg létét ez az irányzat. A Szentlélek munkájának eredménye látvá-

nyos megtérést eredményez, és az eddig különösebben fontos szerepet nem 

játszó kegyelmi ajándékok nyilvános megjelenése és működése tömegeket 

képes megmozdítani és vallásos élményhez juttatni. A betegek gyógyítása, 

a prófétálás vagy a nyelveken szólás gyakorlása hozzátartozik a jelenséghez.

A mozgalom hatása egyfelől az istentisztelet megelevenedésében, másfe-

lől a mindennapi élet realitásának új értelmezésében jelentkezik. Mind-

két területen olyan nagy az eltérés a hagyományos gyülekezeti élethez 

viszonyítva, hogy nehezen képzelhető el egyértelmű állásfoglalás vele 

kapcsolatban a történelmi egyházak részéről. Amikor a bajorországi 

evangélikus egyház területén 1985 körül széles körű hatást váltott ki ez a 

mozgalom, az egyház püspöke egy pásztorlevélben egyidejűleg biztatott 

a lelki megújulásra a gyülekezeti életben, és óvta a híveket a pünkösdi 

jelenségek elszívó és ártó hatásától.14

Hasonló kettősség jellemezte az EVT canberrai nagygyűlésének a 

karizmatikus mozgalommal kapcsolatos állásfoglalását is. A plénum, 

a hivatalos állásfoglalások, de különösen a 3. munkacsoport (Spirit of 

Unity – Reconcile your People) hozzáállását bírálták szenvedélyesen 

azok a hozzászólók, akik elmondták, hogy a nagygyűlés témája („Jöjj, 

Szentlélek, újítsd meg az egész teremtettséget”) kiváló alkalom lett vol-

na a mozgalommal való elmélyült foglalkozásra, sőt a párbeszédre is. 

Ez azonban – véleményük szerint – vétkesen kimaradt a nagygyűlés 

munkájából. A karizmatikus mozgalmak szeparált léte bizonyítja, hogy a 

hivatalos egyházak képtelenek meghallani azt a másfajta hangot, amelyen 

a Szentlélek megszólalhat – hangoztatták. A témát lehetetlen lesöpörni 

az asztalról, mert a mozgalom rohamosan terjed. A latin-amerikai pro-

testánsok hetven százaléka pünkösdi hívő. Brazíliában és Chilében ez a 

szám meghaladja a gyakorló római katolikusok számát.15 

 13 A világgyűlés előtti években égető problémává vált a karizmatikus közösségek és a 

hagyományos egyházak kapcsolata. Emiatt is fogalmazta meg az EVT a nagygyűlés 

főtémáját: Come, Holy Spirit, renew the whole creation – Jöjj, Szentlélek, újítsd meg az 

egész teremtettséget.
 14 Vö. Szabó 1992, 120–124. o.
 15 Idézi Szabó 1992, 121–122. o.
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A Szentlélek működése és annak értelmezése az egyház, sőt a Szentírás 

egyik legrégibb témája. Valóban ott van a Lélek munkájának hatása az 

evangélikus hitvallási iratok mondanivalója szerint is, ahol a gyülekezet 

erőt merít Isten erejéből, ahol különböző hátterű emberek megértik egy-

mást és közösséget alkotnak, és ott, ahol az ember a mai feszült világban 

és életben vigasztalást és bátorítást kap arra, hogy tovább éljen, és az 

élethez szükséges bizalmat nyerjen. Vajon milyen mértékben felelnek 

meg mindennek a mai történelmi keresztény egyházak gyülekezetei? 

Fontos kérdés, hogy ezek a karizmatikus gyülekezetépítési megújulás-

sal fellépő tendenciák kiterjeszteni gondolják-e missziói munkájukat a 

hagyományos egyházi közösségben élőkre, vagy inkább a kívülállókra, 

illetve saját mozgalmukra koncentrálnak. Erre a kérdésre csak kettős 

feleletet találhatunk. Hiszen ennek a mozgalomnak egy része teljesen 

elszakadt a történelmi egyházaktól, míg a másik része az egyházi ke-

reteken belül hat – itt akár a római katolikus egyházon belül működő 

karizmatikus és egyéb lelkiségi mozgalmakra is gondolhatunk. 

A mozgalom legfőbb jellemzője a teljességre való törekvés: a teljes meg-

tapasztalás, a teljes élmény átélésének megteremtése az istentiszteleten, 

az áldásban, a betegséghez való közeledésben. Ebben az összefüggésben 

érthető igazán az, ahogyan Pintér Károly fogalmazza meg véleményét: 

„Teljesen érthető, mint ellenhatás, az érzelmileg sivár világunkban ez a 

felfokozott emocionális kegyesség. Vallom, hogy a karizmatikus mozga-

lom kihívás a történelmi egyházak számára. S amit ők hangsúlyoznak és 

megélnek, az az egyházainkban mint hiány mutatkozik. Ez bennünket 

megújulásra kell, hogy késztessen. Kritikájukból mindenképpen tanul-

nunk kell, és le kell vonni belőlük a konzekvenciákat.”16 Ez azonban azt 

is jelenti, hogy a teljesség és a győzelemre hangoltság igényével fellépő 

mozgalom veszélyt jelent ott, ahol az üzenet centrumában van a bűn-

bánatra ébresztés, a kereszt teológiájának elfogadása és a hitnek mint 

bizalomnak a megélése. Ugyanakkor, ahogyan az idézett tanulmány 

is megállapítja, ez a radikális elhatárolódás nem jelenthet felmentést 

a feladat alól, hogy intenzívebbé tegyük a teológiai vizsgálódást arról, 

mi tekintendő a Szentírással összeegyeztethetetlen jelenségnek és mi a 

Szentlélek munkájának.

 16 Pintér 1991, 139. o.
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A mozgalom jelenléte és főként a nyolcvanas, kilencvenes években való 

intenzív terjedése arra indította a gyülekezetépítési kutatásokat, hogy 

foglalkozzanak a Lélekre hivatkozó változásokkal mint az egyik legin-

tenzívebben jelentkező gyülekezetformáló eseménnyel. Jellemző, hogy 

ahol ez a megújulási forma jelentkezik, ott azonnal kérdéssé válik a 

megújult csoport és a népegyházi maradék viszonya. Képes-e az érintett 

gyülekezet egy szélesebb bázison együtt maradni, vagy egyedül a szaka-

dás, illetve egy új, homogén gyülekezet létrejötte a megoldás? A kísértés 

mindkét oldalon jelentkezik a kizárás és a türelmetlenség formájában, 

illetve a kiszakadási vágy és a radikalizmus miatt. Maga a jelenség egy 

bizonyos lelki manipuláció lehetőségét is magában hordozza, ahogyan 

egyes pszichológiai eljárások, a csoport vezetőjének abszolút tekintélye 

vagy a csoportdinamika eszközei befolyásolják, illetve alakítják a cso-

port életét, valamint kapcsolatát a szélesebb népegyházi közösséghez, 

amelynek keretén belül létrejött, vagy ahonnan kiszakadni igyekszik. 

A 20. század végén – miként az Egyházak Világtanácsa 1991-es nagygyű-

lésének állásfoglalásai is mutatják – inkább a védekező tendencia érvényesült 

a karizmatikus jellegű csoportokkal szemben, nem pedig a feldolgozó vagy 

beépítő közeledés. Ehhez hozzá kell azonban fűznünk, hogy azóta egyes lel-

kiségi mozgalmak szervesen beépültek a római katolikus egyház szervezeti 

kereteibe, mások viszont végérvényesen eltávolodni látszanak a történelmi 

egyházaktól. A protestáns egyházakra pedig, amelyek hajlamosak a raciona-

litás irányába helyezni a súlypontot, a spirituális gazdagság felé mozdító ha-

tással voltak ezek a Szentlélek munkáját erőteljesen hangsúlyozó mozgalmak.

Következtetések

A gyülekezetépítési modellek szélesebb skáláját is be lehetett volna mutatni, 

hiszen a nyolcvanas-kilencvenes években leginkább ez a fajta modellalkotás 

jellemezte a gyülekezetépítés módszertanát. Azért szűkítettem a kört a fen-

ti öt alapvető irány ismertetésére, mert ezek képviselik a fő irányvonalat, és 

a hazai evangélikus gyülekezeti életben is e modellek követésére van példa.

Az itt bemutatott utak vizsgálata elsősorban nem javasolt irányt mutat, 

hanem a jelenlegi helyzet átgondolását szolgálja. A gyülekezeti életkö-

zösség elemzése nélkül nehezen képzelhető el a továbbsegítő út megta-

lálása. Sok esetben tapasztalható evangélikus egyházunk életében – a 

Az analízis 

szükségessége 

Beépülés és 

elszakadás
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múltban éppúgy, mint a jelenben –, hogy kikerüljük az alapos analízist. 

A teológiai vizsgálódás egyik fontos feladata, hogy figyelmeztessen a 

higgadt megközelítésre, amely közelről tekint rá a gyülekezeti életre, és 

annak alapos mérlegelése után hirdet meg továbbvezető módszereket, 

igényelve a gyülekezet szabad választását.

Fontos megtalálni ezeknek a modelleknek a vizsgálata közben a gyüle-

kezetekkel való foglalkozás fontosságát, sőt elsőbbségét minden egyéb 

egyházkormányzati szinttel vagy intézménnyel szemben. Ha az alapvető 

sejtnek, a gyülekezetnek alapos kritikai vizsgálatára annyira kevés erő jut, 

mint az napjainkban jellemző, érdemes-e hatalmas energiaráfordítással 

komplexebb, nehezebben átfogható, nagyobb képletekre koncentrálnunk? 

Az egyháztörténet bőséges példát ad arra, hogy az evangélikus gyülekeze-

tek önmagukban is átvészeltek nehéz helyzeteket, pontosabban kifejezve: 

elhagyatottságban is alkottak, építettek és közösségben éltek a magyar 

protestantizmus történetének tanúsága alapján. Az életképes gyülekezeti 

közösség nem kívül és felül, hanem belül és mélyen hordozza stabilitásá-

nak centrumát. Lelkész nélkül is kezdtek iskolát építeni és fenntartani. 

Külső támogatásra és állami ajándékozásra nem számító szituációban 

is összetartás jellemezte az evangélikus közösségeket. 

Ha az öt felvázolt építési modellt összevetjük mai hazai gyakorlati éle-

tünkkel, néhány alapvető figyelmeztető következtetést vonhatunk le.

1. A sokszínűség kihívása. Alapvetően fontos, hogy komolyan vegyük a sokszí-

nűség jelenlétét a gyülekezetben, sőt tudatosan biztosítsunk erre lehetőséget.

2. A karizmák kérdése. Nagyobb fogékonyságra van szükség ezen a téren. 

A meglévő karizmák felfedezése és kamatoztatása nélkülözhetetlen a mai 

gyülekezetépítésben. E nélkül nem tud fejlődni a gyülekezet.

3. Gyülekezetpedagógia, tudatos egyháztagság. A gyülekezet minden 

korosztályára kiterjedő tanítói, ismeretterjesztői alkalmak szervezése, 

a tudatosan vállalt keresztény hit és egyháztagság érdekében.

4. A kérügmatikus hiány pótlása. A Biblia üzenetének friss, életszerű 

átadása, amely az elkötelezett keresztény életet célozza oly módon, hogy 

spirituális élményt és lelki táplálékot biztosít. 
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5. Ekkléziológiai vizsgálat. A lelkészcentrikus gyülekezeti struktúra 

felülvizsgálatát úgy kell elvégezni, hogy az egyes gyülekezetek a saját 

szolgálati lehetőségüket fel tudják fedezni, és saját lehetőségeiken belül 

szorgalmazzák az önkéntes szerepvállalást.

6. Az információs tér kihasználása. A gyülekezet közösségi életének 

ismertté tétele minden réteg – aktív tagok, érdeklődők, kívülállók, kör-

nyezet – számára. Ez a gyülekezet láthatóvá válását jelenti.

7. Az istentiszteleti élet mint centrum. Az istentiszteletet szabad felfog-

nunk a különböző háttérrel és más-más egyéni kegyességgel rendelkező 

tagok közös alkalmaként, a gyülekezetépítés centrumaként, ahol Isten 

vándorló népe egymást őrző és segítő közösségben közös spirituális 

élményt él át.

Az öt megvizsgált gyülekezetépítési irány határozottan visszamutat az 

Újszövetség öt klasszikus alapképére, amely bemutatja a gyülekezetet.

1. Karizmatikus gyülekezet. A páli gyülekezeti modell a karizmatikus 

modell irányát erősíti meg, akár a „Krisztus teste” képre gondolunk, akár 

arra, ahogyan a keresztség, az úrvacsora és az agapé területein átélhető 

kegyelem a karizmák alkalmazásának sokszínűségéhez vezet. A Szent-

lélek teremtő erejéből ezek működésével Jézus akaratának megfelelően 

épül a gyülekezet.

2. Missziói gyülekezet. Máté evangéliuma a missziói gyülekezeti vonal 

felé mutat azzal, ahogyan a tanítványi gyülekezet mint a „föld sója” és a 

„világ világossága” missziói indítást kap. Még a határtalan megbocsátás 

is Jézus akaratának megfelelő, missziós célzatú üzenetként szerepel (Mt 

18) a világba elküldött gyülekezet számára.

3. Az ige kiteljesedése. Lukácsnál a gyülekezet mint Isten igéjének 

növekvő, terjedő kisugárzása fejlődik. „Az Úr igéje pedig növekedett 

és terjedt.” (ApCsel 12,24) Egyre növekedve működik a négyes funkció 

– az apostoli tanítás, a kenyér megtörése, a közösség és az imádság 

(ApCsel 2,42) – eszközeivel. A gyülekezet az istentiszteleti közösség 

erejével, a tanúk bizonyságtétele által feltartóztathatatlanul széle-

sedik.
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4. Ökumenikus nyitottság. A jánosi gyülekezetfelfogás különböző képek-

ben – a jó Pásztor és nyája, a szőlővesszők az igazi szőlőtőn, a szeretet új 

parancsa, valamint az Atya és a Fiú egysége – fejeződik ki, a közösség lelki 

és fizikai vállalásában. A Paraklétosz vezet a teljes igazság felé. Mindezek 

együtt az ökumenikus gyülekezetképet állítják elénk, amely abból él, hogy 

Jézus főpapi imájának tárgya (Jn 17) az egész világgal együtt.

5. A „hivatalos” gyülekezet. A pásztorlevelek gyülekezetképe egy követ-

kező fokozatot mutat. Külső támadások és nehézségek közepette a gyü-

lekezetépítés a familia Dei elv alapján az otthonokban úgy történik, hogy 

fő irányvonalai az apostoli hivatal, az Írás, a tanítás, a Krisztus-követés 

és a diakónia. A gyülekezet vezetői felelősséget hordoznak a funkciók 

betöltéséért és a gyülekezet helyzetéért. 

E rövid áttekintésből is láthatjuk, hogy az újszövetségi gyülekezetértelme-

zés is sokszínű, nem is lehet könnyen közös nevezőre hozni, ahogyan azt 

már korábban is bemutattuk. Rengeteg feszültség is jelentkezik, léteznek 

nézeteltérések, mégis fel lehet fedezni néhány olyan alapvető vonást, 

amely egységesen jelentkezik:

a) Jézus jelenléte a hirdetett igében Isten Fiaként a Szentlélek ereje által.

b) A keresztség gyakorlása az Atya, Fiú és Szentlélek Isten nevében.

c) A Szentháromság nevében ünnepelt istentisztelet.

d)  Az istentiszteleti esemény középpontjában az eukharisztia ünneplése áll.

e)  A szeretet mint a hit gyümölcse meghatározó és döntő az apostoli 

kor gyülekezeti struktúrája szempontjából.

Amikor gyülekezeti formáról és gyülekezetépítésről szóló meghatározá-

sokat és elképzeléseket tekintünk át, nem feledkezhetünk meg arról a re-

ális kontextusról, amelyet Bonhoeff er így fogalmazott meg: „Egyá1ta1án 

nem természetes, hogy a keresztények keresztények között élhetnek. Jézus 

Krisztus az ellenségei között élt. Végezetül a tanítványok is mind elhagy-

ták. A kereszten teljesen egyedül volt, körülvéve erőszakkal és gúnnyal. 

Azért jött, hogy Isten ellenségeinek békét hozzon. Így a keresztény ember 

sem élhet egy kolostori élet kiszakítottságában, hanem az ellenség között. 

Ott van a feladata és a munkája.”17 A gyülekezeti életformák és építési 

 17 Bonhoeffer 1955, 5. o.

Ökumenikus

Hivatalos

Közös vonások
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A . század  gyülekezetépítési modelljeinek  bemutatása116

modellek ott és akkor őrzik meg leginkább eredeti üzenettartalmukat és 

magát a gyülekezeti életközösséget, ha ezt a gondolatot ébren tartják. E 

közös élettér vállalása igényli a fejlődést, a modern formákat és a megújult 

gyülekezeti életet, ebben a folyamatban azonban nem a világgal való 

azonosulás vezeti a közösséget, hanem a Krisztussal való azonosulás a 

megváltozott világban végzendő feladatok érdekében.

1. Hogyan válaszoltak a protestáns egyházak a 20. század második 

felében egyre erősebben jelentkező egyházi krízisjelenségekre?

2. Mi az „átlátható gyülekezet” koncepcióját képviselő teológusok 

leg fontosabb kritikája a népegyházat illetően?

3. Hogyan tekint Manfred Seitz a gyülekezet társadalmi érdekeltsé-

gére?

4. Mit kifogásol Th eo Sorg a népegyházi keretek között megvalósu-

ló gyülekezeti élet istentiszteletével kapcsolatban?

5. Melyik modell fogja fel a szabadság helyszíneként a népegyházat?

6. Hogyan kezeli az egyházban tapasztalható sokszínűséget a kon-

ciliáris megközelítés?

7. Mi jellemzi a protestáns területen megjelenő karizmatikus meg-

újulási stratégiát?

8. Milyen következtetések és prioritások fogalmazhatók meg a gyü-

lekezetépítési modellek tanulmányozása alapján? 

A téma 

megértését 

segítő kérdések
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Az aktuális egyházelméleti koncepciók összefoglalása 119

Modellek és kon-

cepciók

Az aktuális egyházelméleti koncepciók 

összefoglalása

Átfogja és mintegy összegzi a 20. századot az a három tipikus egyház-

elméleti koncepció, amelyet Christian Möller1 az egyházról való 20. 

századi gondolkodás összefoglalásaképpen kiemel. Három címszóval írja 

le ezeket az elméleteket, amelyek – mint valami pillérek – hordozzák a 

20. századi egyházelméleti gondolkodást. A század végét és az ezredfor-

dulót jellemzik ezek a koncepciók, annak ellenére, hogy nem mindegyik 

keletkezett ebben az időben. Első pillantásra észlelhető a különbség: a 

hetvenes-nyolcvanas évek gyülekezetépítési szempontból a modellal-

kotás jegyében teltek. A kidolgozott modellek mintegy irányt szabtak a 

fejlődni szándékozó gyülekezeteknek, megmutatták, merre lehet előre-

lépni. Egészen más észjárás jellemzi az ezredfordulón érvényesnek tartott 

egyházelméleti koncepciókat. Christian Möller összefoglalóját követve 

három ilyen koncepciót mutatunk be: a kérügmatikus, az empirikus és 

a spirituális megközelítést.

Kérügmatikus megközelítés

Kérügmatikus megközelítésnek nevezhető Dietrich Bonhoeff er koncep-

ciója.2 Az egyházat eszerint Isten oldaláról és az ember oldaláról kell 

szemlélnünk, a lényege e kettősségben van, amely szinte Krisztus kettős 

természetét képezi le. „Ez egy és ugyanazon egyház, a maga látható való-

ságában és elrejtett isteni voltában. Ahogyan egy és ugyanaz az Úr, mint 

 1 Vö. Möller 2004, 51–71. o.
 2 Bonhoeff er ezt a koncepciót disszertációjában, a Sanctorum Communióban (1927), 

illetve az 1932-ben megjelent, Mi az egyház? című tanulmányában fejti ki.

Krisztus kettős 

természetének 

leképezése
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Gyülekezet az ezredfordulón120

a názáreti ács fi a és Isten Fia.”3 Ebben az értelemben az egyház az ember 

oldaláról nézve a világ egy darabja: elveszett, istentelen, átok alatt lévő, 

hiú, gonosz; ugyanakkor egy darab minőségi világ, amelyet Isten jelen 

lévő, kegyelmet hirdető igéje kvalifi kál. Ugyanígy az egyház – emberi ol-

dalról nézve – vallásra hangolt, iránta érdeklődő emberek egyesülete, akik 

vallásosságukat az egyházi közösségi formában élik meg, ugyanakkor 

azonban az egyház a „szentek közössége” is, akiket Isten megszabadított 

az egyedülléttől, ennek következtében a tagok mindegyike a másikhoz 

tartozik, mivel valamennyien Istenhez tartoznak. Aki ezt a kettőt nem 

egyszerre látja, az nem látja az egyházat, amelynek lényege kettős ter-

mészetében van. A látható egyház nem a tulajdonképpeni egyház, de a 

láthatatlan egyház önmagában sem a tulajdonképpeni egyház. Az egyház 

lényege ezért nem a látásban, hanem a hitben ragadható meg. Leginkább 

például egy csecsemő megkeresztelésében, de a hit szemével akár egy 

kamasz konfi rmanduscsapatban is megláthatjuk Krisztus közösségét, az 

egyházában jelen lévő Krisztust. 

A gyülekezet struktúrája is az őt elérő igében és szentségekben rajzo-

lódik ki Bonhoeff er szeme előtt. A legtágabb körhöz, a népegyházhoz a 

gyermekkeresztség jut el. Ekkor Isten országának lehető legszélesebbre 

tárt kapuját tapasztalja meg a gyülekezet. Az igehirdetés azokat éri el, 

akik hallgatják – és a dolog természetéből következően be is fogadják, el 

is utasítják, illetve elengedik a fülük mellett – Isten igéjét. Ekkor tehát 

az egyház corpus permixtum természetét tapasztalja meg a gyülekezet. 

Az úrvacsorában jelenik meg a hitvalló egyház, mert itt a prédikáció-

ban hangzó szó látható cselekedetté válik, azaz hitvallássá arról, hogy a 

szentséget elfogadók Isten kegyelméhez és népéhez tartozónak vallják 

magukat. 

Bonhoeff er gyakorlati ekkléziológiája tehát kérügmatikus jellegű. Az 

istentiszteletben, annak átélésében és elemeiben látja az egyház lénye-

gét. Természetét pedig Krisztus kettős természetéhez hasonlóan annak 

kettősségében, isteni és emberi mivoltában ragadja meg. 

 3 Idézi Möller 2004, 52. o.

Struktúra, igében 

és szentségekben
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Empirikus megközelítés

Empirikus megközelítésnek tekinthető Reiner Preul koncepciója.4 Három 

szál összefonódásában látja Preul az egyház lényegét. Az első szál az 

egyház reformációban megfogalmazott meghatározása, mint creatura 

verbi divini és congregatio sanctorum (CA VII). A második az egyház 

institucionális és szervezeti formája, mint a modern társadalomban 

megjelenő szociológiai rendszer. A harmadik pedig ennek a rendszernek 

specifi kus funkcionális megnyilvánulása. 

Preul úgy határozza meg az egyházelmélet mibenlétét, hogy az a dog-

matikai tanítást és fogalomrendszert egy adott egyházi állapotra vonat-

koztatja, mégpedig azzal a céllal, hogy ezt az adott állapotot kritikailag 

megítélje és lehetőség szerint javítsa. Kibernetikai alaptézise szerint e 

harmadik funkció által az egyházelmélet részesedik az egyházvezetés te-

vékenységében, ami az egyház saját tanításának magyarázata által történik. 

Mivel a CA VII egyházmeghatározása az „egy, szent, egyetemes és apos-

toli” egyházat annak funkciójában – az evangélium hirdetése és a szentsé-

gek kiszolgáltatása – ragadja meg, ezért az egyház szervezete és funkciója 

nem kísérő elemként követi az egyház lényegét, hanem annak része. 

Az egyház lényegének meghatározásából azonban közvetlenül mégsem 

vezethető le a forma és a funkció, így mégiscsak lényeg marad a lényeg, 

ha nincs is elválasztva a formától és a funkciótól. E kettő folyamatosan 

felülvizsgálható, mégpedig abból a szempontból, hogy megfelel-e az 

egyház alapfunkciójának, amely az evangélium kommunikációja. 

Az egyház – mint a modern társadalomban megjelenő szervezet – 

funkciója a következő négy területen valósul meg Preul elmélete szerint:

– egyház és élettörténet (kazuálék mint az élet lelkigondozói kísérése),

– egyház és kultúra (beszéd, nyilvános viták, képzés, művészet),

– egyház és politika (prófétai szolgálat),

– egyház és túlélés (globális problémák).

 4 A kieli gyakorlati teológus a rendszeres és gyakorlati teológia metszéspontjában el-

helyezkedő egyházelméletét 1997-ben megjelent, Kirchentheorie: Wesen, Gestalt und 

Funktionen der evangelischen Kirche című művében fejti ki. Preul 1997.

Három szál 

összefonódása

Lényeg, forma, 

funkció
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Gyülekezet az ezredfordulón122

Amikor tehát Preul a maga egyházelméletét az egyház lényegében, szer-

vezetében és funkcióiban, valamint ezek egymáshoz való viszonyában 

határozza meg, és ezt összekapcsolja az egyházvezetés elméletével és 

tevékenységével, akkor kizárja a direktív, stratégiát és programot adó 

egyházfogalom használatát. Az egyháznak abban van a kreatív, fel-

szabadító ereje, hogy senkit sem zár ki a gondolkodás felelőssége alól, 

amennyiben az egyház éppen a saját tanításának magyarázata által 

kormányozza önmagát.

Spirituális megközelítés

Spirituális megközelítésnek tekinthető Manfred Josuttis elmélete.5 Ez 

a koncepció az egyház három kommunikációs eszközét és három kom-

munikációs struktúráját tartalmazza:

– Szervezet: ezen a területen technikai kommunikáció működik. Bü-

rokrácia, amely statisztikákat, különféle adatokat tartalmaz, adomá-

nyokat, vizitációkat, telefont, számítógépet stb. Esperesek, bizottsá-

gok, felelősök szerepelnek itt, és legfőbb feladatuk, hogy biztosítsák 

az egyház anyagi javainak (egyházi adó) lehető legigazságosabb el-

osztását.

– Miliő: ez a gyülekezetek területe, például a gyülekezetek belső, aktív 

magja, házicsoportok stb., ahol a személyes kapcsolatok fontosak, köl-

csönös látogatások, beszélgetések történnek. Ebben az összefüggésben 

a szervezet leginkább a társadalmi berendezkedéshez kapcsolódik, 

például a szabadidő miliője az analógia.

– Krisztus teste: ezt a közösséget az ige és a szentségek hozzák létre. 

Kommunikációja a vallásos rituálék szabályai szerint történik. A 

participáció a Szentlélek befogadásában valósul meg.

A gyülekezetépítéssel kapcsolatos kérdés ebben a koncepcióban az, 

hogyan „lép hatályba”, hogyan tud érvényesülni a szervezetben és a 

miliőben a Krisztus teste. A szentek gyülekezete a Szenttel való kapcso-

latból él. Az emberek közötti kommunikáció áttevődik a Szenttel való 

kommunikáció tartományába, és kapcsolatot jelent az élet forrásával 

 5 Josuttis az itt idézett elméletet az „Unsere Volkskirche” und die Gemeinde der Heiligen 

című könyvében írja le. Josuttis 1997.

Kommunikációs 

eszközök és 

struktúrák

Kommunikáció a 

Szenttel

Nem direktív
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és erejével. Ezért tapasztalható meg ebben a közösségben a megújulás. 

Akik az élet forrásával és erejével kapcsolatba kerülnek, azok maguk 

is elevenné, cselekvőképessé, tetterőssé válnak; reményteli új embe-

rekké. A szentek gyülekezete akkor jelenik meg a szervezetben és a 

miliőben, amikor a keresztények megélik a maguk papi egzisztenciáját 

(egyetemes papság), mégpedig három kompetenciában, az imádság, 

az áldozatvállalás és az áldás kompetenciájában. Josuttis önkritikus 

hangon jegyzi meg: „népegyházunk” természetesen hajlik arra, hogy 

inkább privilégiumai megőrzésével foglalkozzon, minthogy megnyissa 

magát a Szent erőinek áramlása előtt. Ha így tesz, akkor többé már 

nem tölti be feladatát, ezzel előidézi a romlást, amelyet pedig éppen 

megakadályozni szeretne.

A gyülekezetépítés szempontjából tehát Josuttis számára az a fon-

tos, hogy az egyház mint szervezet és miliő megnyissa magát a Szent 

erőinek áramlása előtt, és lehetővé tegye a Krisztus testében jelen lévő 

karizmák kicserélődését. Ha ez megtörténik, akkor nem kell saját jövője 

miatt aggódnia. 

Összefoglalás: A népegyházi struktúra újkori felfogása inkluzív egy-

házképet rajzol elénk, amely azt jelenti, hogy a népegyházi keretekbe 

beleférnek különböző kegyességi felfogású, illetve az egyházi aktivitást 

különböző intenzitással átélő csoportok. Ha erről a struktúráról lemon-

danánk, és csak az elkötelezettek csoportját tekintenénk egyháznak, 

akkor kitérnénk az elől a feladat elől, amely a megkeresztelt, de passzív 

egyháztagok fi gyelembe vételét és számontartását, illetve a számukra 

nyitva tartott kaput jelenti. Megmarad tehát az institucionális és a 

pneumatikus egyházkép, illetve identitás közötti feszültség, és feladat 

marad a kettő közötti közvetítés, számon tartva azonban a reformá-

ció alapelvét, amely szerint az egyház folyamatos reformációra szorul. 

Vagyis az intézményes egyháznak folyamatosan reagálnia kell a kor 

változó kihívásaira, és nemcsak az állandó reformáció szükségességét 

kell hangsúlyoznia, hanem az átalakulásra való képességét – a rugal-

masságot – is folyamatosan fenn kell tartania. 

Semper 

reformanda
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Az ezredforduló gyülekezetépítési

kérdései a Magyarországi Evangélikus 

Egyházban

Amit a diktatúra éveiből magunkkal hozunk

Ahhoz, hogy a mai gyülekezeti életet Magyarországon meg tudjuk ér-

teni, fontos a közelmúlt néhány jellemző tendenciáját átgondolnunk. A 

gyülekezetek számára a legnehezebb időszak kétségkívül az 1950–1989 

közötti periódus volt. Ugyanakkor ezt az időszakot nem lehet homogén 

negyven évnek tekinteni a politika és az egyházpolitika szempontjából, 

mert míg az ateista ideológia mindvégig megmaradt a négy évtized alatt, 

az állam egyházakkal szembeni magatartását egy bizonyos tolerancia felé 

való elmozdulás jellemezte az évtizedek során. Ez inkább csak a közér-

zetet javította némiképp, és valamivel nagyobb mozgásteret biztosított 

az egyházaknak, lényegi változást azonban nem jelentett.

Pontosan a gyülekezetépítés szempontjából volt érezhető a változat-

lanság, mert megmaradtak a gyülekezeti élet beszűkített keretei, újabb 

lehetőségek pedig nem nyíltak, illetve az évtizedek során elfogyott a 

gyülekezetekből az az erő és személyi lehetőség, amely élettel tölthetett 

volna meg egy nagyobb mozgásteret. A gyülekezeti élet beszűkült a va-

sárnapi istentiszteletre, egy hétközi felnőtt-bibliaórára, a meghatározott 

keretek között végzett gyermek- és ifj úsági munkára, valamint a kazuális 

szolgálatok végzésére. Ezek alkották évtizedekig a gyülekezetépítés lehe-

tőségeit. Az időszak érdekessége azonban mégis az, hogy a gyülekezetek 

többsége ezeket a nehéz külső körülményeket áldozatvállaló belső erővel, 

testvéri összetartással igyekezett ellensúlyozni. A fennmaradásért elemi 

erővel, időnként elkeseredetten küzdöttek a gyülekezetek. Ma sokszor úgy 

érezzük, a jelenleginél sokkal odaadóbb és áldozatkészebb magatartással.

Jellemző célja volt ennek a küzdelemnek a gyülekezeti élet folyamatossá-

gának fenntartása. A fogyó létszám és a – főként az időszak végére nyo-

masztóvá váló – folyamatos lelkészhiány miatt a hatvanas-hetvenes évek 

fordulójától kezdve összevontak gyülekezeteket. Bár ezek a közösségek 

formailag és jogilag megtartották önállóságukat, a gyakorlatban csak azon 

a településen maradt valóban önálló evangélikus gyülekezet, ahol a lelkész 

Szűk keretek

Összevont 

gyülekezetek

Nem homogén
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lakott. A másik (vagy a többi) fi liává, szórvánnyá vált a gyakorlatban, hiába 

rendelkezett önálló presbitériummal vagy önálló költségvetéssel. Egy-egy 

település felekezeti közössége minden erejét próbálta bevetni azért, hogy 

a lelkészlakás ne ürüljön ki, a parókián élet legyen, és az államosítás után 

megmaradt épületekben rendszeres alkalmak szerveződjenek.

Az országon belül nagy eltérések voltak jellemzőek ebben az időszakban 

a gyülekezeti élet hatékonyságát illetően. A zárt és egységes felekezeti 

tömbben élők (ahol a többség azonos felekezethez tartozott) jobban meg 

tudták őrizni a stabilnak nevezhető gyülekezeti életformájukat, mint 

a diaszpórában élők. Az evangélikus gyülekezetekre nézve erőteljesen 

jellemző volt a szórványszituáció. Ez egyfajta családias gyülekezeti életet 

is eredményezett, amely az evangélikusság jellemző vonásává vált. A 

szórványokban az istentisztelet számára saját otthonukat nyitották meg 

a gyülekezeti tagok, ők szervezték, készítették elő, sőt olykor maguk is 

tartották a gyülekezeti alkalmakat.

Ez talán abból a szempontból is érdekes ma, hogy az evangélikus tradí-

ció részévé vált az önszerveződés és a gyülekezeti csoportok aktivitása. A 

kérdés ma azért izgalmas, mert éppen ez az önszervező erő látszik eltűnni 

a gyülekezeti életből. A nehezebb történelmi időszakban tanúsított ak-

tivitás természetesen összefüggött azzal is, hogy a gyülekezeti közösség 

alkalma volt a legőszintébb találkozási lehetőség a tagok számára. Sem 

az istentisztelet, sem a bibliaóra, de a gyermekek tanítása sem nélkülözte 

a megelőző vagy kísérő személyes beszélgetéseket, ez ismét a helyzetből 

következett, a szórványosodásból éppúgy, mint a fent említett őszinte 

és meglehetősen szoros összetartozásból (aminek időnként volt hallga-

tólagos politikai árnyalata is).

A diktatúra évtizedeinek pozitívumait a következőképpen lehet össze-

foglalni:

– bensőséges, családias légkör;

– önszerveződő tevékenységek;

– aktív hozzáállás;

– a ráfordított idő és az anyagiak terén egyaránt jellemző áldozatkész 

magatartás az egyházban.

A korszak gyülekezetépítési szempontból legjellemzőbb közös vonása 

az elemi erejű küzdelem azért, hogy meg ne szűnjön, „be ne zárjon” a 

gyülekezeti élet. 

Tömbök és 

szórványok

Pozitívumok
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Jellemző adottsága ezeknek az évtizedeknek, hogy a lelkészen, esetleg 

kántoron kívül nemigen volt hivatásos alkalmazotti státusz egy-egy gyü-

lekezet életében. Ez részben a politikai tiltás, lehetetlenné tétel eredménye 

volt, részben a szűkös anyagi körülményeké. Ebből is következett, hogy 

a bürokrácia a minimumra zsugorodott, és a mozgástér is első renden a 

templomra és a parókiára korlátozódott.

A misszió és a gyülekezetépítés szempontjából a diktatúra idejének ne-

gatív örökségeként említhetjük meg az alábbi szempontokat:

– Sokan elszakadtak a gyülekezetektől (többségükben tipikusan féle-

lemből vagy érvényesülési vágy miatt).

– A templomra és a parókiára korlátozódó életforma miatt a gyülekezetek 

lassan elszoktak a nagyobb társadalmi nyilvánosságtól, és egyre inkább 

izolálódtak, jóformán „üvegbura alatt” éltek. Ez azzal járt, hogy elszok-

tak a reális konfrontációtól és az érdekérvényesítés szükségességétől is.

– A gyülekezetek távol kerültek a fi atalabb nemzedékektől, közülük in-

kább az számított kivételnek, akinek kapcsolata volt az egyházzal. Ebből 

következően az egyház lassan elveszítette azt a nyelvet és közeledési 

stílust, azt a képességet, amellyel meg tudta volna szólítani a fi atalokat.

– A szűk térre szorult rendezvényekkel inkább csak befelé élt a gyüleke-

zet, önmagára korlátozódó megszólító ereje volt, képtelen volt missziói 

erővel kilépni a saját határain kívülre.

– A nem lelkészi rétegek kiváltak az aktív gyülekezeti szolgálók sorából, a 

szervezés és a végrehajtás is általában a lelkészre, sok esetben a lelkész 

családjára maradt. Az alkalmazottak száma elenyészően csekéllyé vált, 

és az általános gyülekezeti képletben egyáltalán nem volt jellemző a 

gyülekezeti munkatársak aktivitása.

A politikai fordulat mint kihívás 

a gyülekezetépítés számára

Meg kell állapítanunk, hogy ennek az átküzdött, nehéz időszaknak sok 

hatása érvényesül még ma is, de a gyülekezetépítési tendenciákat a hir-

telen és mélyreható változások, valamint a gyors külső hatások sokkal 

erősebben befolyásolták a rendszerváltás óta, mint azt korábban bárki 

elképzelte volna. Reális képet akkor rajzolunk, ha megállapítjuk, hogy 

merőben új helyzetbe került gyülekezet és egyház ma Magyarországon 

Gyors változások 

Negatívumok
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(nyugodtan bővíthetjük a megállapítást: az egész korábbi keleti blokk-

ban). A múlt hatását pillanatok alatt átrendezte egy keményebb valóság, 

a rendkívül gyorsan változó és soha nem látott, új kihívásokat jelentő 

társadalmi környezet, a valódi kérdés pedig ez: mit kezd a posztmodern 

társadalom ezen kihívásaival az az egyház és gyülekezet, amely egyál-

talán nem volt hozzászokva a társadalmi környezettel való direkt és éles 

találkozáshoz, illetve ettől negyven év alatt alaposan elszokott?

1989 után sajnos nem szerepelt első helyen az egyházi életben egy missziói 

és gyülekezetépítési program kialakítása. Sok egyéb kérdés kapott prio-

ritást – talán szükségszerűen –, de átfogó és az egyes gyülekezetek életét 

programként meghatározó vagy befolyásoló közös cselekvés, illetve ter-

vezés nem volt jellemző erre az időszakra. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, 

hogy a sodró erejű külső változások cselekvési kényszer alatt tartották 

az egyházat, amelynek a pillanatnyi kihívásokra kellett nagyon gyorsan 

reagálnia. Gyülekezetépítési tervek, modellek vagy elméletek kialakítá-

sára vagy fölöttük való komoly töprengésre, kutatásra nem maradt közös 

erő és fi gyelem, jóllehet időről időre jelentek meg írások, tanulmányok 

– disszertáció is − gyülekezetépítési témakörben.

Ami az említett radikális változások következtében feladatként vagy 

lehetőségként minden gyülekezetet érintett, azt így lehet összefoglalni:

– váratlan, új lehetőségek nyíltak meg;

– a visszakapott ingatlanokat birtokba kellett venni és bennük életet 

teremteni;

– a gyülekezetekben és az egyházban fel kellett eleveníteni a civil, lai-

kus közreműködést, ez például az evangélikus értelmiség gyülekezeti 

aktivizálódásának igényét is jelentette;

– demokratikusabb egyházi struktúrát kellett kialakítani;

– az újrainduló egyházi óvodák, iskolák és egyéb intézmények szervezése 

rengeteg energiát igényelt;

– az érdeklődő, korábban nem aktív gyülekezeti tagokat be kellett fogadni 

és velük a közösséget kiépíteni, velük szemben a bizalmat megterem-

teni – ez utóbbi egyáltalán nem bizonyult könnyű feladatnak.

Összefoglalva azt lehet mondani, hogy az 1989 utáni időszak bizonyos 

kényszerpályára állította a legtöbb gyülekezetet. Nem lehetett közös és 

egyforma programokban gondolkodni, mert annyira eltérő volt az egyes 

Mulasztás

Új feladatok és 

lehetőségek

Fejlődési irányok
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gyülekezetek helyzete, hogy mindegyik másképpen alakította ki terveit 

a jövőre nézve. Tevékenységüket az is meghatározta, hogy létrejött-e 

területükön valamilyen egyházi intézmény, s ha igen, milyen típusú. 

Azok a gyülekezetek, amelyek közoktatási szerepet vállaltak, az óvodai, 

iskolai életen keresztül találtak nagyobb társadalmi nyilvánosságra. A 

diakóniában újat kezdő gyülekezetek pedig ezt a szolgálatot szervezték 

meg úgy, hogy nagyobb aktivitást kértek tagjaiktól, illetve a diakóniai 

intézményen keresztül vállaltak tevékeny részt a település életében. Álta-

lánosságban megállapítható, hogy szembetűnő megújulás ott jelentkezett 

a gyülekezetekben, ahol bátorság és kezdeményezőkészség volt, és egy 

konkrét feladatot vállalva, szinte „egy nagy kalandra” indulva kezdte újra 

az életét egy-egy gyülekezet.

Mi jellemzi ma a magyar evangélikus gyülekezeteket? 

Általánosítani nagyon nehéz, közös tendenciák mégis felfedezhetők a kü-

lönféle gyülekezeti élethelyzetek között. Talán ma már több a hasonlóság 

és kevesebb az eltérés az egyes gyülekezetek lehetőségeit illetően, mint 

korábban volt. Egy alapvető különbség azonban ma is jellemző: a létszá-

mok tekintetében még mindig nagy a szórás, és ez nem is fog változni. A 

különbség igen nagy: vannak tízezres gyülekezeti tagsággal rendelkező és 

két-háromszáz fős közösségek is. (Ehhez még hozzá kell tenni: a tendencia 

a még kisebb, száz-kétszáz tagot számláló gyülekezetek irányába mozdul 

el.) Ez pedig további, egyre növekvő különbségeket indukál a gyülekezeti 

élet számos területén: a gazdasági életben, a munkaerő-ellátottságban, 

az adminisztratív tevékenységet illetően. Ezek a szempontok részben 

nagyon különböző életlehetőségeket nyitnak meg egy-egy gyülekezet 

előtt, részben pedig eltérő lelkészi életet és szolgálatot biztosítanak, ami 

ismét csak visszahat a gyülekezet működésére.

Az evangélikus gyülekezetek mai életének közös vonásait az alábbiak 

szerint lehet körvonalazni:

A legnagyobb gondot jelentő közös jellemző a fogyó létszám. Ennek oka az 

általános népességfogyás az országban, de túl ezen nagyon erős a szeku-

larizáció ereje is. Legkisebb történelmi egyházként a nagyobb felekezetek 

elszívó ereje is érezhető: a vegyes felekezetű házasságoknál többségében 

„veszít” az evangélikus egyház. A 2001-ben tartott népszámlálás lehe-

Maradandó 

különbségek

Fogyó létszám
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tőséget adott – önkéntes alapon − a felekezeti hovatartozás megjelölé-

sére is. Ennek eredményeként egyfelől az evangélikus gyülekezeti tagok 

létszámának csökkenését regisztráltuk, másfelől meglepetések is értek: 

olyan településeken vallották magukat sokan evangélikusnak, ahol nincs 

önálló evangélikus gyülekezet. Ennek gyülekezetépítési konzekvenciái 

nyilvánvalóak. Ugyanakkor megerősödött az a régóta számon tartott 

tény, hogy evangélikus területen növekvő diaszpóraszituáció jellemző, 

aminek ismét vannak gyülekezetépítési konzekvenciái.

A második közös jellemző, hogy ma a gyülekezeti élet középpontja az 

istentisztelet. A legtöbb tagot ezen az alkalmon érik el a gyülekezetek. 

Nehezen alakulnak ki a ma is vonzó és a modern életritmusnak is meg-

felelő hétköznapi tevékenységek a gyülekezeti életben. A programkínálat 

terén hihetetlenül nagyok a különbségek az egyes közösségek között. A két 

leginkább elérhető réteg számára nyílik a legtöbb alkalom: az időseknek és 

a fi ataloknak, illetve legfőképp a gyermekeknek. A középgeneráció alulrep-

rezentált a gyülekezeti életben, de általában ott van jelen, ahol öntevékeny 

és aktív csoportmunka folyik (énekkar, zenekar, klubszerű élet stb.).

A lelkész szinte kizárólagos irányító a gyülekezeti életben. Középponti 

helyzete főleg a kisebb települések gyülekezeteire jellemző, a nagyobb és 

főleg a városi közösségekben megjelent egy vezetést is vállaló civil gyü-

lekezeti réteg. A lehetőség adott arra, hogy valódi munkatársi struktúrát 

és légkört alakítson ki egy-egy közösség, de sok esetben még akadozik 

ennek az új típusú gyülekezetvezetési modellnek a működése, mert a 

parókiális centrumú gyülekezeti kép a megszokott. Ez a hagyományo-

san elterjedt szerkezet. Az egyszemélyi vezetésről a munkatársak meg-

határozta struktúrára való átállás igazi akadálya valószínűleg az, hogy 

hiányzik a kommunikációs és együtt cselekvési hagyomány és gyakorlat 

lelkészek és nem lelkészek között. Mindkét oldalon jelentkeznek egyér-

telmű nehézségek: a lelkészi részről rugalmatlanság és a szerepvesztéstől 

való félelem, világi oldalról pedig bizalmatlanság vagy türelmetlenség a 

lelkészekkel szemben. A strukturális átalakulás, azaz a többszereplős 

irányításra való átállás viszont kikerülhetetlen ahhoz, hogy általánosan 

elfogadott és elterjedt gyülekezetépítési mozgásról lehessen beszélni. Az 

egyháznak az új világi vezető rétegre azért is fi gyelnie kell, hogy a jövőbeli 

szolgálatokhoz legyen megvalósító és kivitelező ereje. Különösen fontos 

az, hogy magasan képzett és elismert személyiségek is vállaljanak vezető 

Középpont az 

istentisztelet

Lelkészi irányítás 
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szerepet az evangélikus egyházban, mert ezen a téren veszélyes „beszű-

külés” jellemző ma. A kis településeken csak tudatos hitoktatási, tanítási 

folyamat eredményeként lehet majd nem lelkészi vezetői réteget kialakí-

tani. Az ehhez vezető utat véleményem szerint közösen kellene járniuk 

a gyülekezeteknek: több gyülekezet együtt tarthatna olyan konferenciát, 

képzést, ahol a civil vezetői réteg felkészítése a fő téma.6 A közös munka 

valószínűleg sokkal eredményesebb lenne, mint az egyéni próbálkozás. 

Ehhez persze szélesebb területen mozgó, a kulturális tevékenységben is 

megnyilvánuló, kibővülő gyülekezeti életformát kell vállalni, el kell kez-

deni a sok területen megvalósuló együttműködést a gyülekezetek között.

Gazdasági téren a jelenlegi gyülekezeteknek körülbelül a fele lenne képes 

teljesen önálló életre. Az önkéntes egyházfenntartás nem lenne elegendő 

az önálló működésre a legtöbb helyen. Azok a közösségek életképesek 

anyagilag, amelyek valami egyéb bevételi forrással is rendelkeznek. Mivel 

ez egy kisebbségre jellemző csak, ezért nagyon szűkösek a lehetőségek 

a gyülekezeti élet modernizálása szempontjából. Természetesen ezen a 

téren is nagy eltérések mutatkoznak. Nehezen halasztható tovább egy 

egységes és átgondolt gazdálkodás kialakítása, ahol az erősebb, nagyobb 

létszámú gyülekezeteknek fel kell vállalniuk a kisebbek segítését. Az a 

magyar evangélikus gyakorlat sem egyszerű kérdés gyülekezetépítési 

szempontból, hogy a gyülekezetek maguk fi zetik a lelkészt. Ez a fi zetések 

nagyságát illetően nagy eltéréseket jelent, és kiszolgáltatott helyzetet te-

remt a lelkész számára. Jelenleg különböző formájú állami támogatások, 

közegyházi juttatások és a kárpótlási járadékok egészítik ki, vagy sok 

esetben biztosítják a gyülekezetek működését. Ez utóbbi napi kiadásokra 

való felhasználása a gyülekezeti tőke felmorzsolódásához vezet. Nem 

lehet elkerülni egy nagyobb anyagi lehetőségekkel rendelkező gyülekezeti 

életforma kialakítását, ehhez azonban az szükséges, hogy ez az életforma 

változatosabb és színesebb legyen, több területen is kínáljon programot. 

Csak az aktív, kereső rétegek nagyobb számú jelenlétével és érdekeltségé-

vel érhető el, hogy növekedjen az egyes gyülekezetek bevétele a jövőben.

A gyülekezeteknek csak töredéke vállalkozik ma arra, hogy tudatos, konk-

rét programmal próbálkozzon megszólítani a korábban kilépett, egyház-

 6 Ezt a funkciót részben betölti a 2010-ben indult országos presbiterképzés és még inkább 

a 2007-től működő gyülekezetimunkatárs-képzés, mivel ennek regionális ágai is vannak.

Gazdasági erő

Kitörési pontok 

keresése
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tól eltávolodott vagy valójában egyházhoz sohasem tartozott embereket. 

Missziói lehetőség több területen is mutatkozik. Több olyan igényterület 

ismerhető fel, ahol újat kezdhet egy-egy gyülekezet. A gyermekek szabadidős 

programjai, az idősek napközbeni elérése klubszerű formában, a kismamák 

hetenkénti találkozója, az ifj úsági órák modernebb formái, a nagy számú 

munkanélkülivel, sőt a roma lakosság helyzetével való foglalkozás néhány 

evangélikus többségű faluban már reális és időszerű kihívás. Lehetetlen ma 

már ezeken a területeken hivatásos alkalmazottak nélkül tevékenykedni, 

főként fejlődést eredményező lépéseket tenni, de még mindig aranytarta-

lék az idősebbek önkéntes munkája, amelyre mint pozitív örökségre lehet 

számítani.

Fordulat a gyülekezetépítési

gondolkodásban

Két nagy hatású egyéniség: Bill Hybels és Klaus Douglass

Több olyan gyülekezetépítési elképzelést ismerünk napjainkban, amelyek 

alapján új és hatásaiban messze a lokális határokon túlívelő gyülekezeti élet-

forma alakult ki. Ezek jellemzően a megszokottól eltérő koncepció alapján 

működnek, és a megszokottnál messze sikeresebb utat járnak. Elmondható 

az is, hogy a 21. század elején nemcsak ez a vadonatúj gondolkodás és szer-

vezet jelent meg, hanem a hagyományos keresztény felekezetekhez tartozó, 

hagyományos keretek között élő gyülekezetek is sok ilyen egyértelműen 

sikeres koncepcionális vonást vettek fi gyelembe a saját gyülekezeti közössé-

gük megmentése érdekében, és ezeket részben be is építették a gyülekezetük 

életébe. Ezek a kezdeményezések a nem tradicionális megújulási példákból 

merítettek, és ha nem is a teljes programot vették át, de egyes elemeit és 

magát a módszert, sőt az észjárást igen. Ezeknek a sok esetben egyértelműen 

struktúraváltással, formabontással és a megszokott liturgiai és szervezeti 

hagyományoktól elrugaszkodó istentiszteleti élettel élő közösségeknek nem 

vitatható a pozitív és példát jelentő magatartásuk. Mindenképpen hatalmas 

inspirációt jelentenek a hagyományos egyházi keretek között élő gyülekezeti 

közösségek számára. Szerepüket nem szabad kicsinyíteni, az eredménye-

ikben pedig látni kell azt is, hogy maga a működési forma teljes egészében 

nem ültethető át a hagyományos, szervezeti egyház gyülekezeteire.

Új észjárás
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Két irányzatnak Magyarországon is nagyon jelentős szerepe van nap-

jainkban is. Az egyik az 1975-ben Chicago elővárosi területén, egy 

fi lmszínházi teremben elindult gyülekezet, a Willow Creek Community 

Church. Ennek alapítója és meghatározó egyénisége Bill Hybels. A másik 

szintén nagyon jelentős, magyarországi hatást is kiváltó gyülekezeti 

megújulás a Klaus Douglass evangélikus lelkész nevéhez kötődő német-

országi ébredés és gyülekezetmegújulás. Ez a híres Andreasgemeinde 

(Niederhöchstadt), amelynek közössége a lelkész új munkamódszerének 

és meglepő nyitottságának köszönhetően egy húsz-harminc fős induló 

létszámról közel háromezres aktív és hivatalosan nyilvántartott gyüle-

kezeti tagságra emelkedett. A német és az európai protestáns egyházak 

gyülekezetei közül ezt a nyolcvanas évek végén indult, majd a kilenc-

venes évekre már szakirodalommal is gazdagon jelentkező programot7 

sokan tették a magukévá, mások viszont nagyon nehezen fogadták, és 

ellenszenvvel viseltetnek iránta, elsősorban az éles egyházkritika miatt.

Klaus Douglass két magyarul is megjelent, gyülekezetépítéssel foglalkozó 

könyve sokak előtt Magyarországon is olyan új hangszínű és lelkületű 

gyülekezetmodellt vázolt fel, amelyet azonnal el is tudtak képzelni a saját 

gyülekezetük megújulásának útjaként. Ez persze csak az egyik oldal, mert 

ugyanakkor sokan illetik kritikával Douglass munkásságát, mivel nem tisz-

teli eléggé a hagyományt, nem járja az eddig bevált utakat sem, fi gyelmen 

kívül hagyja a történelmi egyházak gyülekezeti múltját, és így inkább zavart 

okozónak és túlzóan modernnek, sőt a világi környezethez alkalmazkodó-

nak ítélik meg. Mindemellett több magyarországi református és evangélikus 

gyülekezeti közösség is alkalmazza ma Klaus Douglass módszereit.

A Willow Creek mozgalom – Bill Hybels

Az amerikai Willow Creek mozgalom hihetetlen gyorsasággal járta be a 

világot, és egyetlen gyülekezet megújulása lett sok-sok ország több ezer 

gyülekezetében az elfogadott és a megújulást jelentő mintapélda. Ez az 

 7 Klaus Douglassnek két olyan könyve jelent meg magyar nyelven, amely a teológiai 

alapvetés mellett a gyülekezetépítési programot is bemutatja. Az egyik ekkléziológiai 

jellegű: Az új reformáció. Douglass 2002. A másik az istentiszteletről, illetve a spi-

rituális tartalomról szól: Isten szeretetének ünnepe. Douglass 2005.

 Willow Creek és 

Andreasgemeinde

Elfogadás és 

kritika
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irányzat is konkrét programot és minden területre kiterjedő módszert 

ad arra nézve, hogy az oly nehezen elképzelhető változás, újulás és nö-

vekedés hogyan lehet mégis elképzelhető és hogyan lehet valóság egy 

hagyományos alapokon álló, konzervatív gyülekezet számára is.

Bill Hybels számára már az indulásnál az volt a legfontosabb szempont, 

hogy olyan embereket érjen el, akik nem kötődnek igazán semmilyen 

hivatalos egyházi közösséghez, de életkérdéseikkel és életváltoztatási 

szándékkal érkeznek meg. Ezeket az embereket eléri és megszólítja a 

közösségben megtapasztalt közvetlenség, nyitottság, az egyértelmű, 

erőteljes biblikus alapállás és a spirituális kisugárzás. Ez a gyülekezet 

induláskor valóban a semmiből építkezett. Magát a központot is egy tel-

jesen üres elővárosi területen alakították ki. De 1995-ben úgy ünnepelte 

a húszéves fennállását, hogy ekkor már húszezer „megváltozott életű” 

ember vett részt a gyülekezet életében. A közösségi élet meghatározó, 

döntő találkozást jelentő eleme a hétvégi, többnapos együttlét, amelyet 

bibliatanulmányok, zene, színes és sokféle aktivitás jellemez, több száz 

csoport tevékenykedik, és mindez kicsúcsosodik egy nyitott, élménysze-

rű istentiszteletben, ahová mindig várnak újonnan érkezőket is. Alapvető 

jellemző, hogy kortárs, mai nyelvet és zenét használnak. Hasonlóan 

fontos az is, hogy színházi színvonalú előadásokkal, a mai kérdések vi-

lágán keresztül mutatják be a bibliai történeteket. Minden gyülekezeti 

tagnak van valamilyen konkrét aktivitása. Az állandóan meghirdetett 

kurzusokon, többnapos képzéseken és csoportfoglalkozásokon minden-

kinek részt kell vennie, többször is egy naptári év folyamán. A gyülekezet 

centrumában teljes ellátást biztosítanak gyerekeknek és felnőtteknek 

egyaránt, és állandó, folyamatos programra nyílik lehetőség. Szerve-

zettség és tudatos menedzsment érződik a helyszíneken, a struktúrán 

és az alkalmakon. Hihetetlen gazdagságú könyv-, CD- és DVD-anyag áll 

rendelkezésre. Az egész világra kiterjedő küldetésük abban demonstrá-

lódik, hogy az éves nagy konferenciájukon több mint 2200 gyülekezet 

képviselteti magát aktivistákkal a világ minden pontjáról.

Nagyon egyszerű, világos és egyértelmű, hét pontból álló stratégia az, 

amit megvalósítanak. Ennek a gyakorlati kivitelezésével és megvalósí-

tásával minden gyülekezeti tag állandóan foglalkozik.8 

 8 Vö. Braoudakis 1998, 57–61. o.

Életváltoztatási 

szándék

Stratégiájuk
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1. Az első lépés a kapcsolatépítés. Építsünk kapcsolatokat! Szeretettel és 

barátsággal közelítsünk azokhoz, akik távolságtartóak az egyházzal és 

a hit kérdéseivel szemben egyaránt. 

2. Beszéljünk a hitről! El kell mondani másoknak azt, amit mi személyesen 

átéltünk Istennel kapcsolatban. Konkrétan és világosan kell szólni arról, 

hogy milyenek voltunk az Istennel való találkozás előtt, és milyenek lettünk 

utána. Nem elég csak kedvesnek lenni az érdeklődőkhöz, hanem a nem 

keresztények számára érthetően kell szólni arról, hogy milyenek vagyunk, 

hogyan éljük meg a megszabadítást, és hogyan működik valójában a hitünk. 

3. Hívogassunk a nyitott istentiszteletre új résztvevőket! Olyan légkört 

kell teremteni ezen az alkalmon, hogy legyen idejük az érkezőknek, ke-

resőknek arra, hogy a hirtelen érkező vallásos információkat fel is tud-

ják dolgozni. Ezeknek az evangéliumot közvetítő istentiszteleteknek 

tudomásul kell venniük azt, hogy egy átlagos érkező nem képes egy óra 

alatt az egész addigi világnézetét félredobni. Türelem és sok információ 

szükséges. A közösségbe való megérkezést mint folyamatot szabad csak 

értelmezni, és ennek megfelelően kell a többieknek is viselkedniük az 

újonnan érkezőkkel.

4. Amikor megszületik a döntés, hogy Krisztussal akarják élni az életüket 

a keresők, akkor bekerülnek a New Communitybe, az új közösségbe. 

Ennek az istentiszteleti közösségnek lesznek a tagjai először. Ez együtt 

jár azzal is, hogy nagyon alapos ismereteket sajátíthatnak el az istentisz-

teleti zenéről, a dicsőítés formájáról és tartalmáról, az imádságról és a 

szentségekről. Ezt kíséri egy komoly bibliaiskolai kurzus is. 

5. Bekerülés egy kiscsoportba. Minden gyülekezeti tagnak tartoznia 

kell egy kiscsoporthoz, amelyben legalább négy, maximum tíz fő vesz 

részt. Legkevesebb kétszer egy hónapban találkoznak egymással, és az 

élet kérdéseiről, bibliai igék tanulmányozásáról beszélgetnek, valamint 

keresik azt a konkrét tevékenységet, amellyel mint kiscsoport az egész 

gyülekezeti közösségért cselekedni tudnak.

6. Működjünk együtt Krisztus testének közösségében! Ennek a lépésnek 

a szimbóluma egy ujjlenyomat. Mindenkinek van valamilyen karizmája, 

egy különleges és nagyon értékes lelki ajándéka. Mindenkinek meg kell 

Kapcsolatépítés

Bizonyságtétel

Új emberek az 

istentiszteleten

Új közösség

Kiscsoportok

Ujjlenyomat
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keresnie azt a speciális tevékenységet, amellyel az egész közösség szá-

mára tud valami egyedit adni. Fontos, hogy az egyén is érezze, ez az ő 

személyes hozzájárulása a közösség egészének az életéhez, és a közösség 

is számoljon azzal, hogy ezt éppen az adott tag tudja nyújtani a nagy 

egésznek. Alakuljon ki egyfajta hiányérzet mindkét oldalon, ha ez nem 

funkcionál jól.

7. Fejlesszük ki az anyagiakhoz való viszony új módját! Minden, amit 

elérünk, kettős célt szolgál. Minden eszközünkkel Isten országa építését 

támogatjuk, és a személyes szükségleteinket elégítjük ki. Ez az utolsó, 

hetedik lépés Istennek ad szabadságot ezen az életterületen is, az anyagiak 

terén is. Mi, emberek azzal, ahogyan az adakozáshoz vagy a takarékos 

gazdálkodáshoz viszonyulunk, bizonyítjuk azt, hogy Istennek adunk a 

magatartásunkkal dicsőséget. Iránymutatónak számít a tíz százalék – a 

tized – az adakozásban.

Ezek a stratégiai területek, amelyek gyülekezetépítési alapelveket je-

lentenek, megmutatják azt, hogy milyen mértékű aktivitással lehet va-

laki tag a gyülekezetben. A gyülekezet életének minden korosztályra 

és élethelyzetre kidolgozott elmélete és gyakorlati iránymutatása van. 

Ezeket az egyes csoportok vezetői rendszeresen elemzik és frissítik. 

Lényeges elem az is, hogy csak bizonyos szinteken vannak hivatásos 

gyülekezeti munkások, nagyon sok területen önkéntes szolgálattevők 

munkájával valósulnak meg a feladatok. Az állandó kommunikáció és 

információáramlás a legmodernebb technika alkalmazásával zajlik. A 

minden területre kiterjedő információs rendszeren keresztül könnyen 

lehet ismereteket és tudnivalókat elérni.

Azt is fontos tudni, hogy a Willow Creek közösség által kidolgozott 

módszerek a hagyományos gyülekezeti munka egy-egy területén is jól 

alkalmazhatók. Különösen gazdag a gyermek- és ifj úsági szolgálatot 

érintő munkaanyag.

A gyülekezet szerkezetét professzionális szinten szervezett irányítás 

fogja össze. Ezt a munkát speciálisan ezzel a területtel megbízott cso-

port végzi, ahogyan a többi infrastrukturális egységre is ez jellemző. 

Ma már nagyon lényeges küldetésnek tekintik a világ sok pontján lévő 

közösségekkel való kapcsolattartást és a különleges élményt jelentő, 

nagy létszámú világtalálkozók megtartását. Európai területen is, főként 

Pénzügyek

Menedzsment

Hálózat
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németországi protestáns gyülekezetekben nagy hatással bírnak, sokan 

merítenek a megújulást segítő módszerekből, és vesznek részt az éves 

nagy világtalálkozókon.

Andreasgemeinde – Klaus Douglass

Klaus Douglass tevékenysége és gyülekezetének élete a földrajzi közelség 

és az európai hagyományokhoz formált működés miatt inkább ad olyan 

támpontokat, amelyek szerint az egyházi közösség megújulása az egyház 

egészében újra átélt reformáción keresztül valósulhat meg. Az egész egy-

házra tekintő mondatai,9 tételei egy konkrét gyülekezeti közösség hatá-

rain belüli megújulásra és struktúraváltásra is könnyen alkalmazhatóak. 

Már az alcím – 96 tétel az egyház jövőjéről – szellemes megfogalmazása 

is arra utal, hogy az egyháznak és a gyülekezeteknek egyaránt szembe 

kell nézniük a reális krízisterületekkel, ha a jövőben élni szeretnének. 

Nem lehet könnyedén szemet hunyni a kilépők, a veszteségek százalé-

kai és a statisztikák romló adatai fölött. Különös hangsúllyal szól arról, 

hogy végre el kell jutniuk a gyülekezeteknek oda, hogy az egyetemes 

papság gyakorlata tényleg megvalósuljon, és a gyülekezeti tagok erőteljes 

önkéntes szolgálata építse a közösségek életét. A lelkészközpontúságot 

látja nagy veszélynek és akadálynak abban az értelemben, hogy ennek a 

következménye az a passzivitás és közöny, amely ma annyira szignifi káns 

az európai gyülekezetek nagy többségében.

A másik fontos kritikai irány az egyházi kommunikáció nehézkes és 

nagyon merev nyelvezete, valamint az énekek, zenék régies, hagyomány-

követő, a mai emberek számára idegen volta. Ebben az értelemben keres 

teljesen új hangot és a kortárs könnyűzenéhez igazodó zenei életet a 

megújuló gyülekezet számára.

Nagyon jól kifejezi az irányzat lényegét a jelmondat, amely Martin 

Luther King híressé, mindenki számára jól érthető szimbólummá vált 

kijelentését idézi: van egy álmunk. A semmiből elindult gyülekezeti 

program kezdetben valóban álom volt csupán. 

 9 Főként Az új reformáció című könyvére gondolhatunk, amely a 96 tétel az egyház 

jövőjéről alcímet viseli. Douglass .

96 tétel

Új hang
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Ez érződik abból a tíz pontból, amelyet gyülekezetépítési alapirány-

ként fogalmaztak meg az indulásnál. Ma már az is elmondható azon-

ban, hogy nagyon jól sikerült megvalósítani ezeket az álmokat az 

Andreasgemeinde életében. Csakúgy, mint a Willow Creek mozgalom 

esetében, az Andreasgemeinde építkezésének is megvannak a követői 

szerte Európában. Ahol átvették a gyülekezetfejlesztésnek, illetve ala-

pításnak ezt a módját, ott maguk a gyülekezetek is megfogalmaztak 

hasonló alaptételeket. Fontos persze, hogy az alapirány ugyanaz, de az 

eredeti tételeket az adott helyszínre alkalmazzák. 

Az induláskor megfogalmazott dokumentum röviden a következő-

képpen foglalható össze:10

– Van egy álmunk, hogy fi vérekként és nővérekként éljünk együtt a 

közösségben, és szeretetünk kisugározzon a környezetünkre.

– Van egy álmunk, hogy Isten megteremti az építés és a bátorítás légkörét 

közöttünk, és irgalmasok leszünk mások hibáihoz, kudarcaihoz.

– Van egy álmunk, hogy sikerül nyitottnak lenni az érdeklődők és más 

gyülekezetek tagjai felé, és így tanácsot vihetnek tőlünk a mindennap-

jaikba.

– Van egy álmunk, hogy az istentiszteleteink életváltoztató eseményként 

váljanak tapasztalattá sok ezer ember számára.

– Van egy álmunk, hogy Isten érezhetően jelen legyen éneklésünkben 

és ünneplésünkben, de ne legyünk fanatikusok.

– Van egy álmunk, hogy az ősgyülekezet ideálját felfedező közösség le-

szünk. Ne irányítson más, mint Isten igéje, a szeretet és az egészséges 

emberi értelem.

– Van egy álmunk, hogy személyes beteljesedést él meg mindenki a 

gyülekezeti szolgálatában.

 10 Adámi 2007, 31. o.

Alaptételek

Testvériség

Irgalom

Nyitottság

Istentisztelet

Lélek és áhítat

Közösség

Személyes 

beteljesedés
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– Van egy álmunk, hogy a vezetők nem uralkodnak a közösségben. Fel-

adatuk a többiek inspirálása, a bennük szunnyadó erő felszabadítása.

– Van egy álmunk, hogy olyan emberekből álló kör lesz megtalálható a 

gyülekezetünkben, ahol együtt lehet beszélgetni a hit kérdéseiről és a 

személyes élet dolgairól egyaránt.

– Van egy álmunk, hogy ez az új évezred egyháza. Jézus áll a középpont-

ban, élő volta megtapasztalható lesz, és fény és erő sugárzik rajtunk 

keresztül a világba.

A végső cél az, hogy minderről a gyülekezet ne csupán álmodjon majd, 

hanem ezt az álmot meg is élje a mindennapjaiban.

Közös vonások

Leginkább az a közös a két gyülekezetújítási útban, hogy bátor elköte-

lezettséget és szenvedélyes lelkesedést várnak el azoktól, akik tagokká 

válnak a közösségben. Hitük nyilvános, bárki által látható megélése és 

mások számára is elérhetővé tétele fontos feladat. A prioritások is ennek 

alapján foglalhatók össze:11

– bátor, kezdeményező lelki vezetés;

– a munkatársi csoportok kialakításának gyorsasága és hatékonysága;

– az érkezők adottságának, képességének, karizmájának a megismerése;

– a feladatok megosztása;

– szenvedélyes, elkötelezett lelkiség megélése a gyülekezetben;

– inspiráló istentiszteletek tudatos szervezése, fejlesztése;

– kiscsoportok működtetése minél nagyobb számban;

– egységet építő szimbólumok és szlogenek alkalmazása;

– tartalomban és stílusban a reális igényekhez igazított evangélizációk 

tartása;

– igényorientált közösségi élet szervezése;

– szeretetteljes viszonyulás a közösség tagjai között;

 11 Vö. Braoudakis 1998. wilkommen@zentrum-verkuendigung.de; www.gospecial.de; 

www.willowcreek.org.

Beszélgetés

Az új évezred 

egyháza

Elkötelezettség és 

lelkesedés

Testvéri vezetés
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– célirányos struktúrák kiépítése és folyamatos újítása;

– a közösség gazdasági életének és a tagok áldozatkészségének össze-

hangolása állandó feladatok megvalósításával;

– az egymás élete iránti érzékenység fejlesztése a közösség alkalmain, 

de legfőképpen a kiscsoportok élő munkájában.

Nem lehet ezeket a szempontokat egyszerűen átvenni és alkalmazni egy 

gyülekezeti közösség megújítása érdekében mindenütt, a két elképzelés 

azonban rengeteg konkrét inspirációt ad új gyülekezetépítési koncepciók 

kidolgozására és helyi alkalmazására. Mutatja azt is, mennyire időszerű 

elgondolkodni azon, hogy a gyülekezeti élet csak akkor élet a szó igazi 

értelmében, ha abban a közösség minden tagjának valódi feladata, helye 

van, és benne a mindennapi élethez kapcsolódó, megerősítő találkozá-

sok valósulnak meg. Ennél a két útnál egyértelmű: a jövő irányít, nem 

pedig a múlt.

Gyülekezetépítési elvek új és átalakult 

magyarországi gyülekezetekben

Ha a történelmi egyházak mai magyar közösségeiben a fent kifejtett 

gyülekezetépítési tendenciákat keressük, akkor két területen érdemes 

körültekinteni: az újonnan alakult – „zöldmezős” –, általában nagyvárosi, 

valamint a megújulásért (megmaradásért) küzdő, és ennek érdekében át-

alakuló falusi és kisvárosi gyülekezetek között. Itt rajzolódnak ki ugyanis 

szembetűnően a tudatosan választott és követett gyülekezetépítési tervek, 

amelyekben felismerhető az ezredfordulóra elterjedt paradigmaváltás a 

gyülekezetépítési gondolkodásban. Ugyancsak ezekben a közösségekben 

értékelik rendszeresen saját terveiket, megvalósulásuk – sikerük vagy 

kudarcuk – fényében, és az eredmény tükrében módosítják, illetve fo-

galmazzák újra őket. Leginkább akkor szembesül egy közösség a hosszú 

és rövid távú tervek szükségességével, akkor fogalmazza meg küldetését, 

sajátos feladatait, amikor a semmiből épít fel valamit, illetve amikor 

romokon próbál újra építkezni.

A jövő irányít

A paradigma-

váltás jelei
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Két alappillér

Az erőteljes spiritualitás és tudatos közösségépítés kettős pillére jellemzi 

az új gyülekezetépítési stratégiákat. 

A mély spiritualitás a Bibliával való hangsúlyozottan személyes találkozás 

formájában jelenik meg. Igaz ez a lelkészek és közvetlen munkatársaik 

szolgálatára nézve is. Küzdelmesnek nevezhető imádkozó élet előzi meg 

egy ilyen építő szolgálat vállalását, az útkeresést, irányvonalak megraj-

zolását, munkatársak keresését, az óhatatlanul adódó feszültségek és 

krízisek kezelését. Nyilvánvaló, hogy az eredmény felől a munka kez-

detekor teljes a bizonytalanság. Hogy munkájuk gyümölcse egyáltalán 

nincs a kezükben, és semmi biztosítékuk nincs az eredményt illetően, 

azt világosabban érzik, mint a tradícióra építő, folyamatosan végzett 

lelkészi munka esetében. Ilyen értelemben élik át a Szentlélek munká-

jának való kiszolgáltatottságot, de ugyanígy az ajándékba kapott áldást 

és eredményeket is.  

Erőteljes spirituális tartalma és kisugárzása van az épülő közösség-

nek is. Sokféle formában megnyilvánul ez. Pregnáns példát jelent a 

káposztásmegyeri Szentlélek-plébánia közössége,12 amelyben egy-egy 

aranymondásszerű bibliai igét tanulmányoznak a gyülekezeti csoportok 

a heti összejövetelen, és nemcsak megérteni próbálják, hanem a követ-

kező héten megélni is, családjukban, kapcsolataikban, környezetükben, 

munkahelyükön. Mindennapjaikban életté válik a tanulmányozott ige. 

Tapasztalataikról beszámolnak a kiscsoportban. Minden megértett üze-

netet próbálnak megélni, például a Krisztusban való testvéri közösség 

összetartó, megtartó erejét is. Szándékuk szerint életté válik minden 

ige. Ez egy markáns példa, magán viseli a Fokoláre mozgalom spiritu-

alitásának jellemző vonásait. De az új gyülekezetek életének sok egyéb 

vonatkozásában is érzékelhető a ragaszkodás az erőteljes és személyes 

lelki alaphoz. Heti és évi vezérigék segítik egy irányba a közösség életét; 

erős lelki tartalom jelenik meg a lelkészi blogokon. Mindenféle életmeg-

nyilvánulásból kirajzolódik, hogy nem akármilyen, hanem keresztény 

közösséggel van dolgunk, amelynek értelme a lelki élet megélésében van. 

 12 Tomka 2010, 286–287.

Az ige életté válik

Mély spiritualitás
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A tudatos közösségépítés a másik alappillér. Minden általunk vizsgált 

gyülekezetre jellemző az az építkezési elv, amely a meglévő közösség 

erősítésére koncentrál, annak belső kohézióját növeli. Egyrészt a tagok 

hitbeli elkötelezettségét, elmélyülését szorgalmazza, másrészt a tipiku-

san keresztény közösség megélésének tudatosítását. Olyan közösségét, 

amelyben megvalósul, és amelyből ezért kisugárzik a krisztusi szeretet. 

Az újonnan alakuló gyülekezetek általában nagy erőfeszítéseket tesznek 

azért, hogy hírt adjanak magukról. Próbálkoznak hirdetésekkel, a helyi 

médiumokban való megjelenéssel, szórólapokkal, plakátokkal, ismeretlen 

családok meglátogatásával, nagy feltűnést keltő programokkal és termé-

szetesen igényes internetes honlappal. Mégis az az általános tapasztalat, 

hogy mindezeknél az eszközöknél hatékonyabb önmaga a közösség, ha 

abban valóra válik a krisztusi szeretet. Vonzóvá válik, és a tagok maguk 

hívogatják az utánpótlást.13 A közösségépítő hangsúly tehát általában 

belül van, a meglévő erősítésén, nem pedig új területek felfedezésén, új 

tagok toborzásán. Ezt a munkát elvégzi maga a közösség, ha eléggé erős, 

és ha átélhető benne a krisztusi szeretet. 

Az építkezés első lépései

Akár újonnan létrejövő, akár megújuló gyülekezetet veszünk szemügy-

re, azt látjuk, hogy a folyamat kívülről jövő impulzus nélkül nem tud 

megindulni.14 Pontosabban a belső elhatározást, a lelkész és néhány 

elkötelezett gyülekezeti tag álmát, lassan körvonalazódó vízióját külső 

segítségnek kell kísérnie. Ez általában az épület létrehozásában vagy 

felújításában, lakhatóvá tételében nyilvánul meg. A gyülekezeti megúju-

lás vagy felépülés fi zikai feltétele, hogy legyen egy hely, amely bizonyos 

alapkövetelményeknek megfelel. Ilyen alapkövetelmény a helyben lakó 

lelkész, aki mindig jelen van, szoros, személyes, napi kapcsolatban áll 

a hívekkel, sorsközösségben él velük. Ugyanilyen fontos, hogy otthona 

legyen a gyülekezetnek: biztosítva legyen az összejövetel helye, ahol a 

 13 Lásd részletesen: Tomka 2010, 287. o.
 14 Különböző földrajzi és szociológiai helyzetben, de azonos tapasztalatot és következte-

tést írnak le például: http://szoladi.shp.hu/hpc/web.php?a=szoladi; http://www.gazdref.

siteset.hu/; http://www.parokia.hu/lap/pecs-kertvarosi-reformatus-egyhazkozseg/

cikk/mutat/tortenetunk/. Ugyanez az indulás evangélikus oldalon például a budaörsi, 

békásmegyeri, budahegyvidéki gyülekezetek esetében.

Tudatos 

közösségépítés

Kell egy hely
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közösség otthon érzi magát. Erre a sikeres gyülekezetépítési programot 

végrehajtó közösségek nagy fi gyelmet fordítanak. Az esetleg több száz 

éves templom mellett hamar kialakulnak a gyülekezeti terek, amelyek 

nemcsak alkalmasak közösségi programok befogadására, hanem vonzók, 

otthonosak, barátságosak. Megfi gyelhető új gyülekezeti központok létre-

hozásánál is, hogy általában a családbarát építkezés elve alapján történik 

a beruházás. Ez alapvető fontosságú, hiszen nagyon nehéz embereket 

hívni olyan közösségi térbe, amelynek nincs vonzó atmoszférája, és nem 

barátságos. Ám ugyanilyen fontos a településen belüli elhelyezkedés is: a 

könnyű megközelíthetőség, a központi fekvés, a láthatóság, ugyanakkor 

a befogadó, ám védett terület kialakítása.15 

Nyilvánvaló, hogy mindehhez külső erőre, általában közegyházi támoga-

tásra van szükség. Ennek azonban belső elkötelezettséggel kell párosul-

nia. Sok szép példát lehet látni kis gyülekezetek erőfeszítéseire például 

annak érdekében, hogy (újra) helyben lakó lelkészük legyen. Alapfeltétel 

a belső erő, az áldozatvállalás. Az a motor, amely hajtja egy gyülekezet 

újraéledését, a területen belül van, legfeljebb a kezdeti segítség jöhet 

kívülről. Természetesen szomorú példákat is lehet sorolni olyan közös-

ségekről, amelyek ezt az első lépést megtették, valahol azonban megtört 

a lendület, elakadt a folyamat, és a feléledő gyülekezetről szőtt álom álom 

maradt. Ezek a példák is mutatják, hogy nincsen recept, amely mindenütt 

tökéletesen alkalmazható lenne. Sőt az is tapasztalható, hogy bizonyos 

gyülekezetépítési modellek, közösséget pezsdítő lépések egyik településen 

kiválóan működnek, a másikon pedig egyáltalán nem. A gyülekezetépítés 

emiatt sem modellek gyűjteménye és azok alkalmazásának menetrendje. 

Egy-egy közösség életben maradásának vagy megerősödésének, esetleg 

létrejöttének fi zikai, lelki, szociológiai, történelmi, személyi, csoportdi-

namikai és még rengeteg összetevője és feltétele van. És ha valamennyit 

feltártuk, a legdöntőbb komponens akkor is titok és kiszámíthatatlan 

marad: Lélek, áldás és fölülről jövő lendület, amely érkezhet bármikor 

bárhova, de soha meg nem rendelhető, ki nem számítható, és senkinek 

nincs a hatalmában. 

 15 Evangélikus vonatkozásban különösen a Nagy Tamás által épített gyülekezeti köz-

pontok, például Dunaújváros, Balatonboglár helyeznek nagy hangsúlyt erre az utóbbi 

szempontra. De ugyanezt elmondhatjuk például a budahegyvidéki, a szentendrei vagy 

a nyírteleki gyülekezeti centrumokról is.

Belső motor
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Az építés jellegzetes munkamódszerei

Csoportépítés

A közösségépítés módszertana az általunk vizsgált gyülekezetek sokfélesé-

ge ellenére meglepően azonos irányultságot mutat. Először azt emeljük ki, 

hogy igyekeznek az új vagy megújuló gyülekezetek kiépíteni a gyülekezeti 

csoportokat, és hogy ez a törekvés független a felekezettől, a tradíciótól 

vagy a földrajzi elhelyezkedéstől. A megvalósulás részleteinél már szá-

mítanak a külső körülmények és az adottságok. Némely gyülekezet a 

házicsoportok hálózatát építi ki. Ezek általában nem számlálnak többet 

maximum tizenkét tagnál. Vezetőjük a csoportból kerül ki, tehát nincs elő-

képzettsége, viszont – mint majd később látni fogjuk – maga a gyülekezet 

gondoskodik szolgálatot vállaló tagjainak folyamatos továbbképzéséről. 

Összejöveteleiket lakásokon tartják, szoros privát kapcsolat jön létre a 

tagok között, amely egymás segítésében, támogatásában is megnyilvánul 

amellett, hogy megosztják egymással a lelki és hétköznapi problémáikat, 

történéseket, és lelki életüknek egy jelentős részét közösen élik meg.

Más gyülekezetek inkább funkcionális csoportokat hoznak létre, élet-

kor, érdeklődés és a közös tevékenység által meghatározott módon. Ez a 

struktúra követi leginkább a hagyományos gyülekezeti működést, lásd 

bibliaórás és életkori csoportok, kórus, diakóniát végző önkéntes csoport, 

baba-mama kör stb. Ami viszont ebben az esetben is eltér a hagyományos 

működéstől, az a csoportvezetők rendszeres képzése és pásztorolása, ami 

követelmény lenne minden gyülekezetben, de úgy tűnik, az általunk most 

vizsgált gyülekezetek ezt szorgalmasabban gyakorolják, mint az átlag.

A megújuló falusi gyülekezetek jellegzetessége, hogy olyan csoportmunkát 

vállalnak fel, amely pótolni igyekszik a falu életéből eltűnt vagy eltűnőfélben 

lévő közösségi tevékenységeket. Sokféle ismeretterjesztő jellegű kör (sakk, 

turisztika, számítógépes és angoltanfolyam) működik gyülekezeti keretek 

között, de szerveznek koncerteket és kirándulásokat is, és diakóniai csopor-

tokkal igyekeznek gondjukat viselni elsősorban az egyedül maradt időseknek.

Csoportvezetők képzése

Feltűnően magas a megújuló gyülekezetekben az aktív szolgálatot vállaló 

tagok arányszáma. Példaként a rákoskeresztúri református gyülekezetet 

említhetjük, ahol – mint azt maguk is csodálkozva konstatálják éves össze-

Házicsoportok

Funkcionális 

csoportok

Közösségi élet

Az aktivizálás 

útja
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foglalójukban – 303 rendszeresen járó, elkötelezett tagból kilencvenegyen 

vállalnak valamilyen aktív szolgálatot. Érdekes kettősség vehető észre 

ebben az összefüggésben, ha meghallgatjuk a lelkészek tapasztalatait. 

Egyfelől ma Magyarországon csak rendkívül nagy erőfeszítéssel lehet 

gyülekezeti tagokat megmozgatni. Nagy passzivitás, nehézkesség tapasz-

talható általában. Ugyanakkor az is tapasztalható, hogy oda kötődik iga-

zán az ember, ahol szükség van a személyére és a tevékenységére. Vagyis 

sokan – legalábbis többen, mint gondolnánk – szívesebben kötődnek egy 

gyülekezethez tevékeny tagokként, mint passzív nézőként. A megújuló 

gyülekezetekre jellemző, hogy megtalálják az aktivizálás útját. 

Ennek a folyamatnak két titka van. Egyik a karizmák tudatos felfedezése: 

mindenkinek van valamilyen adottsága, amelyet a közösség szolgálatába 

állíthat, és gazdagíthatja annak életét. A keresztény közösségeknek ezt az 

ősi működési elvét a kisközösségek és a történelmi egyházak megújuló 

gyülekezetei újra felfedezték, és sokat gazdagodnak általa.

Az aktivizálás másik titka a szolgálatot végzőkkel, például csoportveze-

tőkkel való rendszeres foglalkozás. Ez a lelkész(ek) dolga, és tartalmazza a 

hitbeli és teológiai ismeretek bővítését, illetve elmélyítését csakúgy, mint 

egyfajta szupervíziót, a csoporttapasztalatok, esetleges nehézségek meg-

beszélését, tapasztalatcserét. Jelenti a teljes gyülekezet közös céljainak és 

eseményeinek átbeszélését, az alapos tájékoztatást annak érdekében, hogy 

a megfelelő információk birtokában felelős közös döntések szülessenek. A 

csoportdinamikai ismeretek elsajátítása, a csoportvezetés technikájának 

tanulása is célja ezeknek az összejöveteleknek, sőt vannak gyülekezetek, 

amelyek olyan fontosnak tartják ezt a területet, hogy szabályos vezetői 

tréninget szerveznek csoportvezetőiknek.

Közös felelősség, közös döntések

Nagyon tudatosnak látszik a vizsgált gyülekezetek életében a tisztségvise-

lők megválasztásának folyamata. Példaként említjük a szóládi református 

gyülekezet presbiterválasztási folyamatát. A presbitérium összetételének 

átalakítása hosszú folyamat volt. Végül több mint féléves kiválasztási fo-

lyamat eredményeként állt össze a presbitérium. Mindez annak érdekében 

történt így, hogy tudatos, elkötelezett emberek kerüljenek a presbitériumba, 

és az ezáltal a közösség valódi irányító testületévé váljon. Ez olyan példa, 

amely mintegy koncentrátumként mutatja a megújuló gyülekezetek veze-

Karizmák

Képzés

Felelősségteljes 

választások
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tési koncepcióját. Nagyon sok múlik a vezető testület kiválasztásán, ezért 

erre nagy hangsúlyt helyeznek a vizsgált gyülekezetek. 

Mindebből az is következik, hogy a gyülekezetekben közösségi döntések 

születnek. A vezető testületeknek, mint fent láttuk, nagyon fontos szere-

pük van. Ezen túlmenően azonban látszik az a törekvés, hogy minél több 

embert megkérdezzenek, véleményüket fi gyelembe vegyék, ezért is érzik a 

gyülekezeti tagok magukénak a terveket, célokat, feladatokat. A közösség 

tagjai – nagyon széles körben – tudnak a tervekről, a megoldandó problé-

mákról, a vezetőkkel együtt hordozzák a gondokat és a feladatokat. Azt is 

érzik, hogy nem mindegy, hogyan vélekednek dolgokról, mert a közösség 

számít a véleményükre. A döntéseket pedig hangsúlyozottan nem egy 

személy, nem is egy szűk testület hozza meg, hanem demokratikusan 

születnek. Az érintett gyülekezetek véleménye egybehangzó arról, hogy 

a gyülekezeti tagok meglepő intenzitással aktivizálódnak. Egyébként 

csöndes, szinte visszahúzódó emberek nyílnak ki, és válnak a közösség 

ügyeit hordozókká, mások gondját felvállalókká. A megélt keresztény 

közösség személyiségformáló erejét lehet ezen a ponton (is) tetten érni. 

A gyülekezeti élet súlypontjai

Tanítás

Minden megújuló gyülekezetre jellemző, hogy nagy hangsúlyt helyeznek 

a tagok tanítására. Ez távolról sem csak gyerekekkel vagy fi atalokkal, 

hanem valamennyi korosztállyal való foglalkozást jelent, de nem a kor-

osztály szerint csoportosítható elsősorban a gyülekezeti képzés. Sokkal 

jellemzőbb az élethelyzet, illetve a gyülekezetben betöltött szerep. 

A csoportvezetők képzésén túl, amelyet korábban már említettünk, a 

hitben kezdők csoportjára fi gyelünk most különös hangsúllyal. A csatla-

kozók tanítása nagyon fontos tevékenység a megújuló gyülekezetekben. 

Szinte minden megújuló gyülekezetben van alapozó hittanóra a frissen 

csatlakozók számára, célja a keresztény alapismeretek megszerzése.16 

Történhet ez a keresztelésre való felkészítés céljából is, itt jellegzetesség – 

 16 Különösen érdemes odafi gyelni ilyen szempontból is a Káposztásmegyeri Szenthá-

romság Plébánia tevékenységére: http://www.kapmegyer.hu/.

Közösségi 

döntések

A csatlakozók 

tanítása
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Gyülekezet az ezredfordulón146

főként római katolikus új közösségekben –, hogy a csatlakozási folyamat 

több évig tart. A templomajtó mindenki előtt nyitva áll, de egyáltalán 

nem könnyű teljes jogú taggá válni. A keresztelést hosszú felkészítési 

folyamat után vállalják csak. Bizonyára lehet ennek elrettentő hatása 

is, és bizonyára vannak, akik ettől visszariadva inkább lemondanak a 

csatlakozásról, a többség életében azonban nagyon jól működik ez az elv. 

Felemeli az értékét annak a közösségnek, amely igényes az ismeretekre, 

az elkötelezettségre és a komoly szándék kinyilvánítására.

Egyre több keresztény közösségben alkalmazzák új tagok csatlakozásának 

lehetővé tételére az ALPHA-kurzust.17 A megújuló gyülekezetek szinte 

kivétel nélkül alkalmazzák a módszert, amely – hasonlóan a vadonatúj 

gyülekezetépítési koncepciókhoz – angolszász szellemiséget visel magán, 

de ugyanolyan jól működik a mi körülményeink között is, mint maguk 

az angolszász eredetű gyülekezetépítési alapelvek.18

Lelkigondozás

A lelkigondozás iránt növekvő igény van ma az egész társadalomban, de 

nem csak Magyarországon. A mai gyakorlati teológiai irodalom a lelkészi 

munka hangsúlyáttolódásáról is beszél, a korábbi prédikációs funkció 

helyét lassan elfoglalja a lelkigondozó lelkész szerepe. 

Ez nyilvánvalóan bizonyos társadalmi jelenségekkel is összefügg, el-

sősorban korábbi fi x keretek, szerepminták megszűnésével és az en-

nek nyomában megjelenő tanácstalansággal. Hogyan kell élni? – erre 

a kérdésre kevéssé ad ma választ a szocializáció során a család vagy az 

iskola, mint korábban tette. A keresztény emberek a lelkésztől vagy a 

gyülekezeti közösségtől várnak útmutatást életvezetési kérdésekben, ez 

a megnövekedett igény egyik szála. 

Rengeteg konfl iktussal, erőt meghaladó igénnyel és igénybevétellel, tel-

jesítménykényszerrel küzdenek ma az emberek, a nagy terhek cipelése 

kudarcokkal, összeomláshoz közeli helyzetekkel jár. Ez a másik szál, 

amelyből a lelkigondozás iránt megnövekedett igény összeáll. Az új 

 17 Ismertetését lásd: http://alphakurzus.hu/.
 18 Az ALPHA-kurzus alkalmazásával kapcsolatban további információk: Szabó Sz. 2009. 

Továbbá: http://www.gazdref.siteset.hu/.

ALPHA-kurzus

Szerepminták 

megszűnése

Megnövekedett 

terhek és 

feszültségek
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147Gyülekezetépítési elvek új és átalakult gyülekezetekben

vagy megújuló gyülekezetek tudatosan és hangsúlyosan kínálják fel a 

lelkigondozás szolgálatát, jellegzetes felekezeti színekben: gyóntatást, 

magánbeszélgetést. Igen nagy a népszerűségük ezeknek a személyes alkal-

maknak, amelyekre előre egyeztetett időpontokban lehet bejelentkezni.19

Közösségépítés

A közösségépítés a legkülönfélébb csoportprogramok kereteiben történik. 

Ha megvizsgáljuk az új gyülekezetek életét, tudatos, tervezett közösség-

építésként értékelhetjük a programokat. 

Fontos szerepe van ebben a zenének és a közös éneklésnek. Egy ifj úsági 

együttes megalakulása szinte jelzi a megpezsdülő gyülekezeti életet. Kö-

zös éneklések, dicsőítő istentiszteletek különféle formában, de mindenütt 

hangsúlyosan szerepelnek. Hatalmas közösségépítő ereje van a zenének 

és az éneklésnek, és ezt maximálisan megélik a megújuló gyülekezetek. 

Könnyűzenés istentisztelet mindenütt van, de alternatívaként szerepel. A 

választás lehetőségét általában mindenütt szinte mindenben nyitva tartják.

Két csomópontot emelünk ki a közösségépítő tevékenységek sorából. 

Egyik a szabadidő közös eltöltése – itt elsősorban gyermekek és fi atalok 

táborozására, kirándulásaira kell gondolni –, de szinte ugyanilyen fontos 

a klubszerű, főzéssel, étkezéssel egybekötött program, amely mindenki 

előtt nyitott, és nyilvánvalóan a közös élmények átélésére irányul. 

A másik csomópont a valamilyen okból kiemelkedően fontos rétegek. Itt 

elsősorban a gyermekükkel otthon lévő kismamákra kell gondolni, akiknek 

nemcsak több idejük van a szokásosnál, hanem a bezártság tipikus problé-

máját is megoldják a gyülekezetben töltött délelőttök (baba-mama kör). Az 

élet másik vége is kiemelt jelentőségű ebből a szempontból: a veszteséget 

átélt emberek, a gyászolók számára rendezett közösségi rétegalkalmak sok-

irányú jelentőségét sem lehet eléggé hangsúlyozni. De szinte határtalanok a 

lehetőségek közösségépítés terén. Alapvető jelentősége a rugalmasságnak és 

az éberségnek van: ezeknek a programoknak nem szabad megcsontosodni-

uk, a gyülekezetek felelős vezetőinek mindig fel kell ismerniük az aktuális 

igényeket, amelyekre frissen, új programok felkínálásával kell reagálni.

 19 Példák és további információk: Czövek 2010, 133–150. o.; http://www.gazdref.siteset.

hu; http://www.kapmegyer.hu.

Zene és ének

Szabadidő

Kiemelt rétegek
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1. Milyen új gondolkodásmódot tükröznek a kérügmatikus, az em-

pirikus és a spirituális megközelítések a gyülekezetépítés teoló-

giájában a 20. században?

2. Milyen pozitívumok és negatívumok jellemzőek a gyülekezetek 

életére a diktatúra éveiben Magyarországon?

3. Hogyan fogadták a gyülekezeti közösségek az 1989-es fordulatot? 

Milyen feladatokra összpontosítottak a rendszerváltás első évei-

ben?

4. Milyen módon tudja kezelni az evangélikus egyház ma Magyar-

országon azt a tendenciát, hogy állandósult a fogyó létszám a sta-

tisztikák alapján?

5. Mit érdemes átvennie a Willow Creek mozgalom gyülekezetépí-

tési módszereiből egy mai magyar gyülekezetnek?

6. Mit lát a két legnagyobb, megújulást akadályozó tényezőnek a 

mai egyházi életmegnyilvánulásban Klaus Douglass?

7. Miért lehet fontos egy közösen megfogalmazott és elfogadott 

„álomdokumentum” egy megújulni szándékozó gyülekezeti kö-

zösség számára?

8. Milyen kettős pillér jellemzi az új gyülekezetépítési stratégiákat 

napjainkban?

A téma 

megértését 

segítő kérdések
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Presbiterek és lelkészek a gyülekezet vezetésében 151

Presbiterek és lelkészek a gyülekezet 

vezetésében

Találkozás és kommunikáció

A gyülekezeti és az egyházi közösség a találkozások közössége. Meg-

ismételt találkozásokban, a belépés pillanatának vonzásában és az élet 

legnehezebb óráiban történő érkezésekben nyilvánul meg leginkább. 

Tekinthetjük modern emmausi útnak, a maga elhagyatottságával, szür-

kületével és növekvő belső feszültségével. A gyülekezeti találkozás akkor 

válik éltetővé, megújító erejűvé, ha tagjai számára mint Krisztus közelé-

ben élő közösség a kibeszélés és a meghallgatás őszinte légkörét biztosítja. 

Ennek buktatói is vannak: léteznek a gyülekezetben „állandó kibeszélők” 

és „soha meg nem hallgatók”. A vezetés felelőssége is, hogy a közösség ne 

ezekkel a visszaélésekkel szembesüljön, hanem az egészséges kommuni-

kációs légkörből részesedjen. A tartalmas találkozás létrejötte öröm, a 

gond pedig az elmaradást, a hiányt vagy az elrontott találkozást követi. 

Ebben az értelemben is érdekes Lukács evangéliumának leírása az 

emmausi tanítványok találkozásáról (Lk 24). Figyeljünk most a történet 

egyik nem hangsúlyosan kezelt mondatára: „Miközben beszélgettek, és 

vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment 

velük.” (Lk 24,15) 

Miközben beszélgettek, akkor szegődött oda Jézus hozzájuk. Kommu-

nikáció és találkozás valósul meg ebben a jelenetben. Az ezt megelőző 

mondat is fontos számunkra; arról szól, ahogyan és amiről a tanítvá-

nyok útközben beszélgetnek: „...beszélgettek egymással mindarról, ami 

történt.” (Lk 24,14) Mi tehát a témájuk? Nem elvont, nem is mesterkélt, 

a helyzetre erőltetett, távoli, netán jogi vagy strukturális kérdésekről 

gondolkodnak közösen, hanem a lényegi, a legfőbb témáról, a döntően 

fontos eseményről. Épp ettől kerülünk sajnos sokszor messzire. Jellemző 

a gyülekezeti találkozásra, hogy csak egy bizonyos idő elteltével, esetleg 

az előítéletek eloszlása, sokszor hosszú út megtétele után képesek a kö-

Találkozások 

közössége

Beszélgetés 

a lényegről
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zösség tagjai arról beszélni, ami a velük, rajtuk és közöttük megtörtént 

eseményből következne. Az emmausi történetben a lényegről beszélnek 

a tanítványok, de a múlt időt Jézus fordítja jelenre, így kerül igazi helyére 

a kommunikáció. Ugyancsak Jézus az, aki az úti társaságból közösséget 

kovácsol az emmausi asztalnál. Kommunikáció, találkozás és közösség – 

ezek az emmausi út és vele együtt a Krisztus-követő közösség állomásai.

Feladat és szerep a gyülekezet vezetésében

A gyülekezeti vezetés szolgálatának lényege is a találkozási közösség 

légkörében rejlik. Ahhoz, hogy cselekvő és alkotó közösség jöjjön létre, 

szükséges az a megelőző helyzet, ahol összetalálkoznak és elérik egymást 

az életutak és a megtörtént események. Szükséges, hogy legyen alapos 

átbeszélés, közös gondolkodás, őszinte eszmecsere és legyenek együttes 

lépések. A gyülekezetvezetés az alapozó beszélgetéseknél kezdődik. A 

lényegről szóló beszélgetéseknél. A gyülekezetvezetőknek fel kell tenniük 

maguknak a kérdést, hogy mennyire kerül elő az egymással folytatott 

beszélgetéseikben a gyülekezetük, az egyház élete, aktuális állapota, a 

feladatok és a célok. Ez a beszélgetés kapcsolja össze a gyülekezet vezetőit, 

a presbitereket és a lelkészeket. 

Nem különíthető el egymástól a presbiter és a lelkész feladata az érdek-

lődés, a kérdezés és a tervezés terén. De a megvalósítás során már nem 

ugyanaz a feladatuk, és feszültség forrásává válhat, ha összekeveredik a 

lelkészi és a presbiteri terület. A megvalósítás fázisában a lelkész számára 

a minőségi teológiai munka a feladat, a presbiter pedig segítőtárs, aktív 

jelenlévő és mozgatóerő. Ha valóban működik az információáramlás, 

akkor a presbiter „kíséri” a lelkészi szolgálatot, és előfordul, hogy olyan 

akadályokkal is számol, amelyeket a lelkész talán észre sem vesz. A veze-

tők együttműködése alapfeltétele annak, hogy a gyülekezet kibontako-

zást, mozgást és fejlődést éljen át. Ennek ellentéte az egyedül maradás, 

az eltávolodás, az elszigetelődés vagy a kölcsönös meg nem értés. Más 

szóval: a bizalmatlanság és a passzivitás.

Egy lelkész fogalmazta meg a legegyszerűbb képletet arra nézve, hogy 

mikor jó az örömök és gondok egyensúlya lelkész és presbiterek között: 

ha a presbiterek azzal foglalkoznak, hogy a parókiát szeretnék előbb ta-

Párbeszéd

Együttműködés

Munkamegosztás
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tarozni, a lelkész számára pedig a templom tatarozása és széppé tétele az 

elsődleges téma. Ha a lelkész a gyülekezet érdekében történő kiadásokat 

tervezi, a presbiterek pedig a lelkészi fi zetés emeléséről gondolkodnak. 

A feszültségek és a gondok akkor keletkeznek, ha ez a szereposztás fel-

cserélődik. 

Amikor sikeresen működő mai gyülekezetek mindennapi életéről hallunk 

beszámolókat, nagyon színes kép tárul elénk. Szinte biztos azonban, hogy 

egy vonás közös: világos kompetenciahatárok jellemzik a jól működő, 

fejlődő gyülekezeteket. A szerepek, a feladatok tiszta, világos és „jószí-

vű” kijelölése nagyon lényeges ma a gyülekezeti életben. Ezt a rendet 

nem papírmunka teremti meg, nem is szépen szerkesztett „munkaköri 

leírás”, sokkal inkább élő, egészséges kommunikáció, egyértelmű és szol-

gatársi, testvéri hangvételű beszélgetés. Komoly bajok vannak abban a 

gyülekezetben, ahol a fölé- és alárendeltség, a vezető és beosztott, a „ki 

az erősebb, ki a befolyásosabb” küzdelme elindul. A „ki kinek az alkal-

mazottja” típusú viták is nehezítik újabban a gyülekezeti légkört, főként 

akkor, ha hirtelen jelentős feladatok és kihívások jelentkeznek. Ennél 

csak az okoz nagyobb feszültséget, ha az érzelmi túlfűtöttség veszi át a 

vezető szerepet. A helyesen kijelölt és személyes karizmához illesztett 

szolgálati megbízatás eredményre és jó együttműködésre vezet. A túl-

méretezett vagy a képességeket meghaladó feladat állandó feszültséget, 

gondot és terhet jelent. 

Az egészséges helyzethez akkor közelítünk, ha olyan a kapcsolat presbi-

ter és lelkész között vagy presbiter és presbiter között, hogy elismerést 

is, kritikus elmarasztalást is el tudnak fogadni egymástól. Természetes 

légkörre, természetes magatartásra van szükség. Ehhez az állapothoz 

pedig csak korrekt kapcsolat útján, a „kibeszélés és meghallgatás” gya-

korlásával lehet eljutni. A lelkészi és a presbiteri szerep a megvalósulás 

fázisában eltér egymástól. Fontos, hogy az eltérő szerepek világosan 

körvonalazódjanak a gyülekezet egésze előtt. Baj van ott, ahol a pres-

biter kénytelen kimondani a lelkész helyett egy-egy lényeges üzenetet, 

„summás végszót” valamely konfl iktushelyzetben. De az sem tartható 

helyzet, amikor a lelkész végsőkig ragaszkodik a gondnoki, felügyelői 

vagy pénztárosi teendőkhöz. Az eredeti szolgálati területekhez való 

visszasegítés állandó igény és ismétlődő folyamat. A szolgálat felelőssége 

a maga helyén mindenkié.

Kompetencia-

határok

Természetes 

légkör
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Amit nem nélkülözhet a lelkészi élet…

Kikerülhetetlen és másra át nem ruházható területe a lelkészi munká-

nak az igehirdetésért való küzdelem és a gyülekezeti látogató szolgálat 

végzése. Ha a találkozásokat nem értékeli kellőképp a lelkész, akkor 

elerőtlenedik, hitelét és örömét veszti a lelkészi élet. Semmi sem pótolja 

a személyes közeledést. Dsida Jenő egyik versében így beszél erről:

„Nem így kellene, hűvös, árnyas

szobából, kényelmes íróasztal

mellől szólani hozzátok, jól

tudom. Menni kellene házról 

házra, városról, városra, mint

egy izzadt, fáradt, fanatikus 

csavargó. Csak két égő szememet,

szakadozott ruhámat, porlepett

bakancsomat hívni bizonyságul

a szeretet nagy igazsága mellé.

És rekedt hangon, félig sírva,

kiabálni minden ablak alatt:

Szakadt lelket foltozni, foltozni!

tört szíveket drótozni, drótozni!”

(Dsida Jenő: Menni kellene házról házra)

E nélkül a mozgás nélkül nem létezik szolgálati öröm. A költő által meg-

énekelt érzület viszont valódi örömforrás.

Mitől élénkül meg az igehirdetés? Honnan merít erőt a lelkész a munká-

jához? Hogyan kaphat valódi visszajelzést a szolgálatáról? Mikor találja 

meg legbiztosabban a következő feladatát, a rövid vagy hosszú távú prog-

ramot? Miből él a lelkész? A „házról házra” kifejezés ma nyilvánvalóan 

mást jelent, mint például Dsida Jenő korában. De az nyilvánvaló, hogy 

„íróasztal mellől” nem végezhető el a lelkészi munka. Csupán médiumok 

útján nem lehet pótolni a „személytől személyig” folyó lelki és diakóniai 

segítő tevékenységet a gyülekezetben. A személyes törődés és a fi gyelem 

megőrzése lelkész és presbiter küldetésének egyik legfontosabb eleme. 

A presbiter szűkebb környezetében látja, tapasztalja az eseményeket. 

Feladata, hogy erről információt adjon a lelkésznek, és ő maga is részese 

Igehirdetés és 

látogatás

Személytől 

személyig
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legyen a törődésnek, a segítésnek, az odaállásnak. Az elszemélytelenedő 

folyamatok, az egyéni életterületre és saját érdekszférára korlátozódó 

életmód, amelyben a gyülekezeti tagok többsége él, újfajta közeledést is 

igényel ma a lelkésztől és a gyülekezeti közösségtől.

A családlátogatás érdekes pontja a gyülekezetépítésnek napjainkban. 

Sok gyülekezet panaszolja, hogy „nem látogat” a lelkésze. Sokkal ke-

vesebb azoknak a gyülekezeteknek a száma, ahol erről a problémáról 

őszintén beszélgetnek. A lelkészek oldaláról is gyakran elhangzik, hogy 

a szó tradicionális értelmében nem igénylik ma az emberek a látogatást. 

Szükséges lenne megtalálni azt a mai módszert, amely működőképes, 

amelyet szívesen fogadnak a gyülekezet tagjai, és amelyet el tud végezni a 

lelkész. Az egészen biztos, hogy személyes kapcsolatot kell ápolni a gyü-

lekezet tagjaival, amit semmi nem pótol. Sok további probléma okozója, 

ha leszűkül az érintkezési felület a gyülekezeti tagokkal. A visszahúzódó 

és önmaga körül mozgó gyülekezeti életformára már csak azért sem 

szabad berendezkedni, mert egy zsugorodó élettérrel semmi esély sincs 

a meglévő vagy lehetséges gyülekezeti tagok megszólítására.

A lelkésszel szemben időnként teljesíthetetlen elvárások élnek az em-

berekben. Érdekesen foglalja össze a lelkésszel mint vezetővel szembeni 

igényeket és ezek gyökereit az Evangelischer Erwachsenenkatechismus 

(EEK),1 amely igyekszik mai nyelven és a mai érdeklődésnek megfelelő-

en bemutatni a keresztény hit alapigazságait és fogalmait. A klasszikus 

lelkészkép szerint a lelkész teológiailag kvalifi kált gyülekezeti tag, aki-

nek az a feladata, hogy Isten igéjét egy meghatározott gyülekezetnek 

az igehirdetés, lelkigondozás, tanítás, valamint a szavakkal és tettekkel 

történő személyes bizonyságtétel eszközeivel hirdesse. A többi szol-

gálattevővel együttműködve ösztönző és koordináló munkát végez a 

gyülekezetépítésben, és a gyülekezetben vezető szerepe van. Ez a klasz-

szikus kép – felületesen szemlélve – még mindig uralkodó ugyan, de a 

lelkészek egyre nagyobb része különféle kiegészítő képzések segítségével 

egy szolgálati terület ismeretében mélyül el, vagyis specializálódik, és 

bizonyos területekre helyeződik a munkájának fő hangsúlya. A klasszikus 

kép, amely szerint a lelkésznek a szolgálat minden területén egyformán 

rátermettnek kell lennie, egyre kevésbé létezik – és kérdés, hogy a való-

ságban létezett-e egyáltalán.

 1 EEK 643–654. o.

A sokoldalú 

lelkész
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Egyfajta misztikus levegő is körüllengi a lelkészt. A legrégibb – az ember 

legalapvetőbb szükségleteire emlékeztető – elvárások a lelkésszel szemben 

arra utalnak, hogy Isten és ember közötti közvetítőként tekintenek rá. A 

lelkész közbenjáróként lép Isten elé, hogy elhárítsa a szerencsétlenséget, 

közvetítse az áldást, és közbenjárjon a gonosz megfékezése érdekében. Ennek 

a közbenjáró papnak a hivatala az egyik legősibb hivatal, amely az emberi 

társadalomban kialakult. Épp ezért nagyon sok kultúrában előbukkan. Hogy 

a modern társadalomban is vannak ilyen elvárások, az azzal függ össze, hogy 

az emberi életet gyakorta bizonytalannak, törékenynek éljük meg, amely 

ki van szolgáltatva ellenőrizhetetlen hatalmaknak. Az élet krízisei jelentik 

például ennek a kiszolgáltatottságnak a mélypontjait. Ezért is igénylik ilyen 

helyzetekben az emberek a lelkészt. Ez a lelkészkép különleges közelségbe 

lép például természeti csapások, tragédiák idején, és rámutat arra a saját-

ságos spirituális igényre, amely ma jellemzi emberek sokaságát, és amely 

nem körvonalazható úgy, mint egy felekezethez vagy egyházhoz tartozás. 

A lelkigondozói szakzsargon szokta úgy emlegetni ezt a lelkészképet, mint 

a „fekete varázsló” képét, akinek párja az orvos, a „fehér varázsló”.

Melyek azok a jellegzetes szerepek, amelyeket a gyülekezeti tagok 

várnak el ma a lelkésztől?

Lelkigondozó. A reformáció a lelkészben elsősorban a szószékre lépő 

prédikátort látja; az egyháztörténet későbbi szakaszában mint vallás- 

és erkölcstanító kerül előtérbe. Ma egyre inkább a lelkigondozót látják 

a lelkészben. Ebben a funkciójában hivatalos védelmet is élvez: bíróság 

előtt sem kényszeríthető vallomástételre olyan ügyben, amelyről gyó-

nási titokként szerzett tudomást. A gyónási titok sérthetetlenségére az 

egyházi rend kötelezi őt. „Caregiving agent”-ként (gondviselőként) segíti 

az embereket abban, hogy életüket a Jézusban kinyilatkoztatott isteni 

szeretet értelmében alakítsák és valósítsák meg.

Gyülekezeti menedzser. Ma erőteljes az igény arra, hogy a lelkész vezesse 

a gyülekezetet (kibernetika). Bizonyos értelemben gyülekezeti menedzser 

legyen, aki segíti a közösségépítést, erősíti a csoportok egymás közötti 

kapcsolatát, mozgásban tartja a gyülekezetet, elősegíti a növekedését, és 

a keresztény hitet a nyilvánosság előtt hitelesen képviseli. 

Legyen közel az emberekhez. A lelkésznek mindenekelőtt kommunikatív 

személynek kell lennie, aki a legkülönfélébb emberekkel szót tud érte-

„Fekete varázsló”

Lelkigondozó

Menedzser

Emberközeli
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ni. Legyen nyitott, bátor személyiség, aki legfőképpen ott tud beszélni, 

ahol az evangéliumot életközeli módon kell – szavakkal és tettekkel – 

továbbadni. 

Eközben azonosulnia kell hivatása tartalmával, tehát nem kezelheti úgy, 

mintha csak foglalkozás lenne, hanem igazi hivatásként kell átélnie. A 

munka- és a szabadidő olyan szétválasztása, amely a modern életben 

magától értetődő, nagyon nehezen valósítható meg a lelkészi hivatással 

szembeni magas elvárások miatt. Mindazoknak, akik valami földöntúlit 

és tökéleteset várnak el a lelkésztől, jót tesz, ha egészségesen és józanul 

közelítik meg a lelkészi hivatást, valamint az emberi erőt és képességeket, 

amelyekkel azt be lehet tölteni.

A józan megközelítésre is egyre több példa látható. A feladatok ésszerű 

megosztása csökkenti a lelkész túlterheltségét. A magas elvárás miatt 

gyakran érzik túlterheltnek magukat a lelkészek. Munkaidejük túllépi 

a normális munkaidőt. Hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni? Szorosabb 

együttműködéssel a lelkész és a többi egyházi alkalmazott között? Vagy a 

feladatok redukciója által, amely folyamatban esetleg csak a legfontosabb 

feladatok maradnak? Ez utóbbi azt jelentené, hogy például önkéntesek 

vállalnának nagyobb részt az adminisztrációban, a hivatalvezetésben 

és egyéb igazgatás jellegű munkákban. Ennek fontos feltétele, hogy a 

lelkész kvalifi kált embereket tudjon megnyerni ezekre a feladatokra, és 

ne keltsen olyan érzést, mintha a lelki munka lenne a magasabb rendű, 

az önkéntesek pedig alacsonyabb szintű feladatra lennének felkérve. 

Lehetséges, hogy a kiszemelt önkéntes segítőknek bizonyos lelki, illetve 

teológiai jellegű képzésre is szükségük lenne. Mindehhez tervezés és 

komoly céltudatosság szükséges. De megéri célul kitűzni ezt a megol-

dást, mert leginkább ebben a modellben valósul meg az, amit Luther az 

egyetemes papság elvének hangsúlyozásával kifejezett.

A jókedv egyház

A rosszkedvű egyház címet viselő tanulmány bevezetőjében olvassuk a 

következő mondatokat: „E két, most leírt fogalom − kedv és egyház − kap-

csolódó említése bizonyára sokakban kelt – kelthet – egyfajta viszolygást, 

ellenérzést. Esetleg botránkozást is, hiszen az egyház – közelebbről: 

Magas elvárások

Feladatok 

megosztása

Kedv és egyház

Elet a gyulekezetben 2013.indb   157Elet a gyulekezetben 2013.indb   157 2013.12.12.   11:57:222013.12.12.   11:57:22



A gyülekezet vezetése158

Krisztus földi egyháza – nem valamiféle olyan gyülekezet, amelyben a 

jó- vagy rosszkedv és egyáltalában bármiféle kedv szerepet játszhatnék. 

Az egyház bármiféle hangulati beállítástól függetlenül teljesíti a maga 

felülről kapott feladatát. Hogy ezt jól vagy rosszul teszi-e, annak meg-

ítélése minden mást megelőzően az egyház fejének, Krisztusnak a kom-

petenciája. (…) Két tényezőről azonban nem szabad megfeledkeznünk. 

Egyik a földi egyház emberekre épített volta, a másik ez utóbbiaknak 

az a sajátossága, hogy magatartásukat – sok más körülmény mellett – 

hangulati tényezők sokoldalúan befolyásolják.”2

A rossz- vagy jókedvű közösséget azonban teológiai tényezők is befolyá-

solják. A rosszkedvet legtöbbször a rövid távú gondolkodás generálja egy 

közösség életében, például a negatív érzelmi eff ektusok megnövekedett 

szerepe. Olyan helyzet, amikor a pillanatnyi indulat irányít, például a 

kapott ütés visszaadása. Egy gyülekezet vezetésében az ilyen rövid tá-

vú gondolkodásra való hajlam kritikus következményekkel járhat. Vele 

szembe a teológiai jellegű, a hosszú távra, sőt örök távra tekintő veze-

tői bölcsesség állítható, a sub specie aeternitatis, vagyis a reménység 

dimenziója. Hogyan érhetjük el és őrizhetjük meg a „jókedvű egyház” 

életformáját és életstílusát? Hogyan lehet a reménység bölcsességével 

vezetni egy gyülekezetet? Honnan lehet lelkierőt meríteni ahhoz, hogy 

túllássunk a napi, apró vagy jelentős, rossz kedvet teremtő eseményeken? 

Az idézett tanulmány így válaszol: Ha „az óvodától az egyetemig húzódó 

intézményekből fokozatosan kikerülő és hovatovább felnőttkorba lépő 

egyháztagok nyomról nyomra szélesebb áradással megtöltik a templo-

mokat, ahol a – »semper reformari« elvet valló és ehhez képest megújuló 

– igehirdetés alkalmas lesz arra, hogy »azokat, amik háta mögött vannak, 

elfelejtvén«, a személyes Isten személyeket megszólító személyes szavát 

hallassa”.3 Másképp fogalmazva a „reménység hitvallása” teremti meg a 

jókedvű egyházat. A remény, amely abban bízik, hogy Isten megadja a mai 

munka holnapi eredményét, tudja a jó hír hordozójának tekinteni magát. 

A jó hír pedig – az evangélium – fölülemel pillanatnyi kellemetlenségeken 

vagy kudarcokon. Az a vezetés, amely hosszú távra gondolkodik, képes 

„jókedvű egyházat” teremteni. 

 2 Novák 1998, 151. o.
 3 Uo. 155. o.

Rövid és hosszú 

távú gondolkodás
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Presbiter és lelkész közös küzdelme

a kívülállókért

A belső kör erősítésén kívül mit lehet tenni a gyülekezetépítés során a 

„külső kör” megnyeréséért? Hogyan segítheti ezt a folyamatot a gyüle-

kezet vezetése? Bonhoeff er írja, hogy „hagyományos keresztyén szavaink 

megüresedtek, erőtlenekké váltak”, ezért „keresztyén voltunk ma csak 

kettőben állhat: az imádkozásban és az igaznak, a helyesnek cselekvésé-

ben az emberek között”. Imádkozás és helyes cselekvés – bizonyára ma 

is ezek az alappillérek.

A gyülekezet mint egyetemes papság körére tágítja ezt a gondolatot 

egy tanulmányában Pásztor János: „Amilyen mértékben megvalósul az 

egyetemes papság; amilyen mértékben átélik gyülekezeteink küldetésük 

méltóságát és nagy felelősségét, mindent meg fognak tenni annak érdeké-

ben, hogy a gyülekezet egész élete, azon belül minden család és minden 

egyén a maga helyén részes legyen az egész közösség lelki áldozatokkal 

való áldozásának a többiekért, a nem hívőkért, a világért. Tudatában kell 

lenni annak is, hogy az egyházon belül megélt és gyakorolt szeretettel, 

egymással és a kívül valók iránti törődésével, életnek beszédét (Fil 2,16; 

Károli-ford.) tárja a világ elé, és hirdeti annak dolgait, aki a sötétségből 

az ő csodálatos világosságára hívta ki népét… Nincs olyan tag, akinek 

ne volna része az egész test küldetésében.”4 Nincs olyan presbiter, akinek 

ne jutna a küldetésben megfelelő, hozzáillő feladat, felelősség és terület. 

A gyülekezet vezetése a lelkész és a presbitérium közös felelőssége és 

feladata, amely azonban nem választható el a Szentlélek munkájától. 

Nincs olyan eseménye a gyülekezeti életnek, amely ne a Lélek erejével 

történne meg. Szellemesen és megszívlelendő módon fogalmazza ezt 

meg Rudolf Bohren: „Jaj nekünk, ha a Heidelbergi káté, Luther atya és az 

Írás szó szerint mellettünk szól, a Lélek pedig ellenünk!”5 Ahogyan 1Kor 

12,11b szerint is a Lélek adja a lelki ajándékokat, mindenkinek úgy, amint 

akarja, úgy a Lélektől kapott feladatként kell átélnie a vezetés szolgálatát 

lelkésznek és presbiternek egyaránt. 

 4 Pásztor 2000, 5. o.
 5 Varga 1998, 131. o.

Imádkozás és 

jó cselekedet

A Lélek erejével
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Kettős irányban hat ez a szolgálat: centripetális erővel és centrifugális 

erővel. A centrifugális erő a világ felé hat, kifelé mutat és mozgósít, hogy 

a keresztény közösség jelenlétével hatni tudjon a környezetében. „Elűzi 

a Szent Lelket [a gyülekezet], ha megelégszik azzal, hogy a saját prob-

lémáját kezelje” – mondja Bohren.6 A centripetális erő a belső irány, az 

összegyűjtés Lelke, amely megteremti az egyes gyülekezet belső egységét. 

„Pontosan azért, mert a gyülekezet olyan sokoldalúan van megajándékoz-

va, mert egy színes univerzumot ábrázol, mert sok ajándéka van, fontos 

az összegyülekezés, az egység, a koordináció. A gyülekezet vezetése azt 

jelenti: összefogni az erőket!”7

Három kérdést tesz fel ezzel kapcsolatban Bohren:

1. Milyennek kell lennie annak a gyülekezeti vezetésnek, amely hisz a 

Szentlélek vezetésében?

2. Melyek az eltávolítandó akadályok, amelyek gátolják a Szentlélek mun-

káját közöttünk?

3. Mit kell tennünk ma, ha a Lélekért való könyörgést valóban komolyan 

vesszük?

Ezekre a kérdésekre hét pontban adja meg a saját feleletét:

1. A presbitériumnak minden dolgában az igén kell tájékozódnia.

2. Képessé kell válni az új dolgok befogadására, vagyis nem abban áll 

a presbitérium felügyelete, hogy fékezi a lelkészt vagy az új dolgok 

hordozóit.

3. Anyagiak intézésében sem szakadhat el a gyülekezet Isten igéjétől. 

„Ha a számok lesznek egyedül fontosak, akkor a bürokraták pátosza 

megszentségteleníti Isten nevét. Milyen könnyen kerülünk a pénz 

öntörvénye alá!”

4. A templomba nem járók lelki ajándékát szükséges felfedezni és hasz-

nálni, a kívülállók betagolására fi gyelni.

5. Egységben, összetartozásban és új együttélési forma megtalálásában él 

a presbitérium, ha a Lélek vezetése alatt él. A presbiter a lelkész barátja, 

fontos a jó kapcsolat közöttük. Istenfélő módon kell viszonyulniuk 

 6 Uo. 132. o.
 7 Uo. 132. o.

Centripetális és 

centrifugális erő

Három kérdés

Hét felelet
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egymáshoz. Lelkész: bízom a presbitériumban. Presbiter: bízom a 

lelkészben. 

6. Ha hisz a presbiter abban, hogy a Szentlélek az egész gyülekezetet 

igénybe veszi a vezetésben, akkor tisztelnie kell, sőt önmagánál na-

gyobbnak, fontosabbnak kell tartania a gyülekezetét.

7. Vannak presbiterek, akik megtértek, de mit használ nekik, ha utána 

tétlenek, passzívak maradnak, és a megtért voltuk azt diktálja, hogy 

ne küldessenek ki a világ „büdös levegőjébe”. (Bohren egy ki nem nyílt 

virághoz hasonlítja az ilyen magatartást: csak befelé tekintenek a szir-

mok, amelyeket a Szentlélek fénye bonthat ki.)

Nem véletlen, hogy a hazai gyakorlati teológiai irodalomban – különö-

sen református megközelítésben – sok, a gyülekezetvezetést kutató írás, 

tanulmány jelenik meg. A rendszerváltás utáni időszak óta jól látszik, 

hogy csak megújulásra kész és képes presbiterek és gyülekezeti vezetők 

végzik eredményesen a szolgálatukat. Sok helyen akadozik az összhang, 

és elmélyülő gyülekezeti konfl iktusok alakulnak ki a háttérben. Nem 

hagyható fi gyelmen kívül az sem, hogy a presbiteri szolgálat önkéntes 

áldozatvállalásként van jelen a gyülekezetekben. A túlzott háttérben ma-

radás, a mindent fejbólintással elintéző magatartás ugyanúgy veszélyes, 

mint a már majdnem főállású (esetleg fi zetett) nem lelkészi tisztviselő 

gyülekezetet „túlvezető” uralkodása. A cél természetesen az összhang, lel-

kész, presbiter és  gyülekezet összhangja, a kölcsönös integratív szolgálat. 

Reális és nem elodázható feladat a gyülekezetvezetés mai hatékony 

módjának kialakítása a gyülekezetekben. Nem megoldás a tradícióra 

hivatkozás, a múlt felidézése. Nem lehet több száz éves vezetési stílust 

megvalósítani egy mai gyülekezeti közösségben. Szinte biztos, hogy a 

régmúlt módszerein tájékozódó vezetés nem tudja integrálni a vezetés-

be a fi atalokat. Velük együtt a lendület, a bátorító jelenlét és a lelkesítő 

energia is eltűnhet a vezetésből. Integratív empátiára van szükség, hogy 

fi atal presbiterek be tudjanak kapcsolódni a gyülekezetek vezetésébe. 

Ez egyben segíti az egyháztól távolra kerültek számára is érthető gyüle-

kezetépítő szolgálat kialakítását. Márpedig nem lehet megújulást látni 

ott, ahol a valóban új tagok és a kívülről – sok esetben valóban távolról 

– érkezők nincsenek jelen közösségalkotó tényezőként. Missziói lendü-

letet hiába keresünk másutt, csak ott születik meg, ahol a mai életet és 

Kölcsönös, 

integratív 

szolgálat

Integratív 

empátia
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a jelenlegi helyzetet éli át az egyház igehirdetésében és lelkigondozói, 

diakóniai tevékenységében. 

Sok gyülekezet szenved ma attól, hogy mint tradicionális közösség még 

működik, de mint megújító erő már elvesztette az energiáját. Túl köny-

nyen lemondunk azokról, akik az evangélium elfogadására minden külső 

látszat ellenére is elindulhatnának. Nem a búskomorság, a megmerevített 

formák vagy az egyoldalú megőrzés a feladatunk csupán. Egy csökkenő 

létszámú egyháznak, mint amilyen a Magyarországi Evangélikus Egyház, 

szüksége van rugalmasabb és bátrabb gyülekezetépítési mentalitásra. A 

Szentlélek munkája adhat egyedül megújuló „külsőt és belsőt” – megjele-

nési formát és tartalmat − a gyülekezeti életben. Ismerhetünk statisztikai 

adatokat, magyarázhatjuk érvekkel alátámasztva a nehézségeket, kivezető 

út csak ott nyílik, ahol jellemzőbb a kitáruló ajtók és ablakok mozgása, 

mint a bezárkózó, félrevonuló vagy önmagával foglalkozó visszavonulás. 

Lehet, hogy ez gyökeres mentalitás- és hangulatváltozást igényelne a 

mindennapi gyülekezeti szolgálati területeken, lelkészek és presbiterek 

munkájában is, de ha az egyház valóban Krisztus gyógyuló közösségeként 

szeretne élni, akkor ez a változás kikerülhetetlen. A rosszkedvű egyház 

képétől el kell szakadni. Az evangélium örömére alapozó, jókedvű gyü-

lekezetben élő lelkésznek és presbiternek van esélye arra, hogy felszaba-

dultan, egymásban bízva közös munkát végezzen.

Felügyeli szolgálat az egyházban

„Krisztus testének nincsen tétlen tagja. Láttuk: a test tagjainak szükségük 

van egymásra, s kölcsönös szolgálatot végeznek egymás felé. Más szóval a 

kegyelmi ajándékok, amelyek a Szentlélek munkájának eredményeként a 

gyülekezetben megtalálhatók, nem öncélúak, hanem az egész gyülekezet 

hasznára és szolgálatára rendeltettek. Nem kell ennek prófétálásnak vagy 

nyelveken szólásnak lennie, lehet bármiféle segítség vagy egyszerűen a 

hit is, vagy mint a legnagyobb ajándék a mindenkor nélkülözhetetlen 

szeretet (1Kor 12,28–29 és 13. fejezet). Minden keresztyénnek el kell gon-

dolkodnia azon, hogy keresztyénsége hogyan válik mások, végső soron 

az egész gyülekezet hasznára. Hol helyezkedik el a kegyelmi ajándékok 

sorában az egyházi szolgálat? Mindenekelőtt: az egyházi tisztségviselő 

is a gyülekezet tagja. Mint minden keresztyénnek, neki is van kegyelmi 

Mentalitásváltás

Nincs tétlen tag
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ajándéka. Az ajándékok különbözőek, ennek megfelelően a feladatok és 

a tennivalók is.”8

Nagyon szemléletesek Pál apostol kérdései, amikor a keresztség alapján 

fennálló alapvető egyenlőséget állítja a rivalizációs problémákkal küsz-

ködő, hatalmi feszültségektől sem mentes korinthusi gyülekezet elé. A 

kérdések praktikusak: „Mindnyájan apostolok?  Mindnyájan próféták? 

Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendel-

kezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? 

Mindnyájan meg tudják azt magyarázni?” (1Kor 12,29–30). Ezek a „ka-

rizmatikus kérdések” aktuálisak ma is. Mert ma sincs, nem is létezhet 

egyetlen, egységesíthető felügyelőmodell evangélikus gyülekezeteinkben. 

Sokféle felügyelő, sokféle jó felügyelő van. Anélkül azonban senki sem 

találja meg helyét és sajátos küldetését, hogy fel ne tenné a kérdést önma-

gának: milyen ajándékot kaptam Istentől? Jó, ha a felügyelő még folytatja 

a kérdezést: milyen ajándékot kapott a gyülekezetem lelkésze Istentől? 

Épp a különbözőségekben nyugszik a közös szolgálat esélye. Itt közeledhet 

legjobban egymáshoz felügyelő és lelkész. Az egész gyülekezet is mindig 

ezen az alapon találja meg alkalmasságát a szolgálatra. A „belülről” jól 

ismert különbözőségek együttese bizonyságtevő erővé válhat a környezet 

számára a közös szolgálatban. Ha belülről vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy 

mindegyik gyülekezeti tag érzi, szükség van rá. Kívülről pedig az látszik, 

hogy a gyülekezet tagjai együtt képesek cselekedni: összetartoznak!9

 8 Voigt 1997, 119. o.
 9 „Az együttműködésre épülő egyházban mindenki tehetsége és adottsága felbecsülhetet-

len érték: készségesen fel kell kínálni s el kell fogadni azokat. A plébánia a híveké, nem 

pedig a pap tulajdona! A laikusok hivatása nem csak az, hogy segítsenek a papnak, hanem 

az, hogy testvéri kapcsolatban legyenek vele és egymással a közösségnek az Országot 

építő munkájában. A plébániai feladatok és a közösség szolgálatának módjai sokfélék és 

különbözőek. Nagyon fontos, hogy észrevegyük, értékeljük és segítsük őket.

    Óvakodjanak az olyan kísértéstől, amely a hitet magánügynek tekinti. A világ, amely-

ben élünk, el tud bánni a magánüggyé zsugorított hittel, ugyanis abban nem rejlik 

számára semmi fenyegetés. Az a hit viszont, amelyet mélyen és személyesen élnek, de 

közösségben, az egész közösségen belül hatalmas erővé duzzad a jó szolgálatában, és 

fontos tényezővé válhat a társadalom jólétének szolgálatában.” Crispian 1999, 173. o.

„Karizmatikus 

kérdések”
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A tisztség vállalásának folyamata

Christian Möller műveiben a gyülekezetépítésre, benne az egyes szolgá-

lati területekre, de a tisztségekre vonatkozóan különösen is hangsúlyozza 

azt a tételt, amely szerint egy négyes fokozatú skálát kell végigjárnia a 

tisztséget vállaló gyülekezeti tagnak:

A gyülekezeti tag úgy van jelen az egyház életében, hogy személy szerint 

átéli annak eseményeit. Nem szemlélődő kívülálló.

A hitvallás mondata elevenedik itt meg: „Hiszek Szentlélekben. Hiszem 

(…) a szentek közösségét.” A valóságkeresés állomásán lehet találkozni a 

„megtapasztalt egyház” és a „hitünkben élő egyház” közötti feszültséggel, a 

„hétköznapi gyülekezet” és a „vasárnapi közösség” közötti különbséggel is.

Különös hely ez a harmadik stáció, mert itt ébred rá az ember arra, és fe-

dezi fel azt, hogy mégis mozgásba hoz a gyülekezeti, egyházi élet, minden 

egyéb tapasztalat, esetleg csalódás ellenére is. A hit élményének fázisa ez, 

amit nem lehet kihagyni vagy elkerülni. A hit élményen keresztül lendít 

mozgásba. Ez a lépcsőfok a belső elszánás pillanata. Bibliai modellje az 

emmausi tanítványok rácsodálkozása: „Nem hevült-e a szívünk, amikor 

beszélt hozzánk az úton...?” (Lk 24,32) Vannak persze, akik sok élményt 

átéltek, mégsem váltak „tapasztalt” emberekké.

Az odaszánás pillanata, amikor személyében megszólítva érzi magát 

valaki egy gyülekezeti funkció betöltésére, és erre az elhívásra igennel 

válaszol. Modellje a jól ismert imádság: „Uram, ébreszd egyhá za dat, és 

kezdd rajtam.” E nélkül a stáció nélkül nincsen tisztségvállalás.10

Nagyon fontos ennek a bibliai jellegű fejlődésnek az átélése, megta-

pasztalása és elmélyítése. A felkészülésben is, a megfáradás legyőzésében 

is segítség lehet ez a folyamat. Ebben marad élő a kérdés: hogyan válik 

a szolgálatom (a tisztségem ellátása) az egész gyülekezet hasznára? Ha 

a tisztségviselő személyében megerősödik a Krisztusról szóló bizony-

ságtétel (szóban és életvitelben egyaránt), akkor csökken a veszélye 

annak, hogy szolgálata, tisztségének gyakorlása „kioltja” (lehetetlenné 

teszi) a kegyelmi ajándékokat a gyülekezetben. A tisztséghordozók ál-

 10 Möller 1994, 24–26. o.
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matlanságát éppen annak felismerése okozza, hogy munkájuk révén 

épül, újul és fejlődik vagy leépül, pusztul és zsugorodik egy közösség a 

Krisztus testében.

A gyökerekrl

Az Újszövetségben a gyülekezet felépítésének és vezetésének kérdése nagy 

hangsúlyt kap. A kiindulási helyzet ApCsel 2,37–47 üzenetének világa. 

Walter Lüthi magyarázata szerint a fejlődés abban rejlik, hogy megszü-

letik egy félelemmentes, vagyonközösségen alapuló együttélés, amely a 

születését bizonyos mértékig a körülmények nyomásának is köszönheti 

(gyengék–erősek, szegények–gazdagok, rabszolgák–szabadok). Az is igaz, 

hogy később éppen ez a mintaszerű jeruzsálemi közösség szorul mások 

támogatására… De az indulás, a kezdeti állapot nem más, mint a növeke-

dés: az üdvözülőkkel növeli az Úr a közösséget napról napra. Ez alapvető 

jellemzője a gyülekezetnek. Megmentett bűnösök együttéléséből alakul 

ki a gyülekezet, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy „bűnösök együttélése 

válik a megmentettek közösségének alapjává”.11 A félelmektől megszaba-

dult emberek együttélése az alapja az első gyülekezeti közösségnek. Ez 

az alapállás jelen van a kialakuló szervezeti fejlődésben és a tisztségek 

elkülönülési folyamatában is. A rászorultság és a szükség hozza magával 

a növekedés fázisában azt, hogy a különböző szolgálati területek önálló 

tisztségekké alakulnak. 

A szükség és a feladatok pontos körülírása határozta meg a létrejövő új 

szerepeket. Nem fordítva. Valamilyen tevékenységre van szükség, ezért 

létrejön a tisztség.

Világos szerkezetet mutat a diakónusok, a presbiterek és az episz ko po-

szok tisztségének fejlődési folyamata. Ez a folyamat mindig azt mutatja, 

hogy a gyülekezet érdekében, a rend miatt és az élő közösség hatékony 

jelenléte céljából van szükség új szerepekre, feladatkörökre.

A diakónus a keresztény szolgálat végzője, szolgálattevő, aki egy bizo-

nyos terület segítője, előmozdítója. Sajátos szolgálatot lát el, de nem a 

szó ma megszokott értelmében, hanem egyidejűleg ő a gyülekezet egyik 

 11 Lüthi 1958, 50–53. o.
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karizmatikus vezetője a presbiter és az episzkoposz mellett. Valószínűleg 

olyan személy, aki a gyülekezetnek főként anyagi ügyeivel foglalkozott, 

de szolgálata sehol sem korlátozódik erre a területre (lásd Fil 1,1; 1Tim 

3,8.12; 4,6 és Tit 1,9). Az apostoli konstitúció szerint a diakónusnak a 

püspök „fülének, szájának, szívének és lelkének” kell lennie.

A presbiter a  melléknév középfoka, a melléknév eredeti formája 

a  – „aki elöl megy”, az elöljáró. A tékozló fi ú példázatában ő az 

idősebb testvér (Lk15,25). Az életkor válik itt hangsúlyossá, az ősök, az 

apák hagyománya, a tiszteletre méltó és a tiszteletet megérdemlő helyzet 

rajzolódik ki benne. A gyökér a zsidóságba nyúlik vissza, ahol a közösség 

vénei az irányítók és bölcsek voltak, de nem szabad elfelejtenünk, hogy 

a „vén” nem mindig és nem mindenütt jelentett életkori meghatáro-

zottságot. Az Újszövetségben akkor szerepel, amikor már gyülekezeti 

szerkezetről van szó (ApCsel 11,30; 14,23; 15,2 és 1Tim5,17; Jak 5,14; 

1Pt 5,1). Levélkezdetként pedig a szerző személyét jelöli 2Jn és 3Jn-ban.

Az  megfi gyelő, felügyelő, felvigyázó; a profán görögben a há-

borúban kiküldött megfi gyelő, olyan személy, akire általában a „belügyek” 

irányítását és ellenőrzését bízták. Tanító, ellenőrző és fegyelmező hatás-

köre mellett gazdasági funkciója is van, és az új tagok felvételénél játszik 

fontos szerepet (a héber        a Damaszkuszi irat szerint az esszénus 

település vezetője). Érdekes az előfordulása ApCsel 20,28-ban, ahol a nyáj 

őrzőit jelenti („…őrizőivé tett titeket a Szentlélek…”). Bizonyos mértékig 

Krisztus megjelöléseként is használják, lásd 1Pt 2,25 alapján: 

   vagyis a lelkek (emberéletek, élő emberek) 

pásztora és felvigyázója.

Ebből a három gyökérből táplálkozik – a későbbi fejlődés során a pat-

rónusok és a köztiszteletnek örvendő elöljárók által betöltött – tisztség, 

a mai értelemben vett felügyelői szolgálat. 

Néhány mai vonás 

Jól írja ezt körül egy tanulmány, amely a gyülekezetvezetési szolgálat 

mellett külön is említi a cura inspectoralist, amelynek alapja az, hogy a 

gyülekezet és felügyelője együtt járják a Krisztus-keresés útjait. A fel-

ügyelő állandóan együtt van gyülekezetével. Vele van templomban, is-

Presbiter

Episzkoposz

Cura 
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kolában, a gyülekezet körében alakult egyesületek munkájában, és ott 

van mindenkor a bűnbánó és kegyelmet kérő hívek táborában is az Úr 

szent vacsorájának vételekor.12

A fent említett gyökerek mai megjelenését látjuk a felügyelői eskü 

szövegének részletében: „...az anyagi javak helyes kezelését segítem és 

ellenőrzöm, elnöktársamat és munkatársaimat kötelességük teljesíté-

sében támogatom...”13 A mondat igéi – segítem, ellenőrzöm, támoga-

tom – megvilágítják az alapirányt. A tisztség betöltőjének legfontosabb 

feladata, hogy a gyülekezet életműködését, az elvégzendő feladatokat, a 

megvalósuló eseményeket felügyelje, ellenőrizze és segítse. Ez azt jelenti, 

hogy nem a lelkészek tehermentesítésére, nem a lelkészi munka átvételére, 

hanem a támogatására szolgál a funkció. Nem valami helyett jött létre, 

hanem egy fejlődési folyamat során egy meglévő, kialakult hivatal mellé 

állíttatott új, segítő, támogató tisztségként. Egyfajta koegzisztencia az, 

amely a felügyelői tisztség helyét jellemzi a gyülekezetben. 

Magyar összefüggésben az egyháztörténeti alap az oltalmazás, a védelem 

felől közelíthető meg. A felügyelő patrónus szerepe volt hosszú ideig a 

legfontosabb. A 20. század harmincas éveinek végén egy összegzés így 

írja ezt körül: „Mint oltalmat adó erős tölgy alatt, a zsenge egyház élet-

lehetőséget találjon a felette zúgó, tomboló viharok viszontagságai kö-

zött. A világi vezetői elem részvétele nem az egyházkormányzati szinten 

kezdődött el, hanem a reális, valóságos patronátus rendszerében, hiszen 

ezeknek a patrónusoknak nagy szerepük van abban, hogy a lutheri tanok 

újra és ismét kihajtottak hazánkban.”14

Ma egyértelműen a vezetői, egyházkormányzati terület felé mozdult 

a felügyelői tisztség hangsúlya. Hagyományosan a paritás elvét szoktuk 

vele kapcsolatban emlegetni, ma talán érdemes kiemelnünk a „másképp” 

kifejezést. Ugyanazt a szolgálatot többféle módon végezni – ez a mai élet-

képes gyülekezet modellje. Az egyszemélyes, lelkész vezette gyülekezettől 

a több szolgálattevő, az ugyanazt a szolgálatot többféle módon végzők 

közössége felé kellene elmozdulniuk gyülekezeteinknek. Minél kisebb és 

szűkebb egy mai gyülekezet belső magja, a centrális szolgálati kör, annál 

szűkebb a jövőképe, a jövő esélye. Találó Túróczy Zoltán egykori püspök 

 12 Vö. Ajkay 1938, 94. o. 
 13 Agenda, 495. o.
 14 Vö. Ajkay 1937, 129. o. 

Patrónus
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kérdése: „Ki dolgozik az egyházban?”, és megszívlelendő a minimum 

„két ember rendszer” alapelve is. „Rendszerint azt szoktuk felelni erre 

a kérdésre: én dolgozom. Ezt a feleletet nem mindig az önteltség szüli. 

Van benne igen sokszor valami keserű panasz: kénytelen vagyok minden 

munkát egyedül végezni, mert egyedül vagyok…

Újabban egyre több támadás éri egyházunkat, különösen az oxfordi 

csoportmozgalom részéről, és éppen ennek a csoportmunkának a ta-

pasztalatai alapján, »egy ember rendszere« miatt. Valóban ez a munka-

módszer nem krisztusi munkamódszer. Ő maga is mindig csoportban 

dolgozott és csoportban dolgoztatott. Tanítványait kettesével küldte 

ki. A minimum, amivel dolgozott, a »két ember rendszer« volt. És ha 

őszinték akarunk lenni, akkor azt is meg kell mondanunk, hogy ha nin-

csenek munkatársaink, ez elsősorban nem környezetünkre, hanem ma-

gunkra nézve ítélet. Ha ugyanis az ember beszél a gyülekezetek komoly 

keresztyén elemeivel, azok sokszor vannak telve panasszal, hogy úgy 

szeretnének valamit az egyházért dolgozni, de nem tudnak mit kezdeni, 

mert a lelkész mindent maga akar elvégezni. Mi hát az oka annak, hogy 

nincsenek munkatársaink?”15

Két mai kihívás a felügyeli 

szolgálatban

Az ökumenikus közeledés

Ma a nagyobb közösség felé irányul a keresztény közösség, benne a fel-

ügyelő fi gyelme is, a kereszténység nagyobb rendszerében megvalósuló 

organikus cselekvő közösség felé. Nem elzáró rendszerek, kerítések épül-

nek, nem saját várunkba vonulunk vissza, hanem a „megbékélt külön-

bözőségek” jegyében igyekszünk megismerni, megközelíteni, elfogadni 

egymást. Ennek az ökumenikus, ugyanakkor identitásőrző funkciónak 

fi nom, árnyalt, pásztoroló szolgálat és stílus felel meg. Elképzelhetetlen 

a következő évezred egyházi élete az ökumenikus pásztoroló teológia 

kiteljesedése nélkül.

Külső és belső tényezők teszik ezt szükségessé, akkor is, ha az ökume-

nikus közeledés napjainkban nem olyan intenzív, mint néhány évtizede 

 15 Túróczy 1940, 48–53. o.

Ökumenikus 

pásztoroló 

teológia
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volt. Maga a globálissá váló világ is egységes keresztény fellépést követel, 

főként fájdalmait és terheit nem nézhetik a keresztény egyházak tétlen 

szemlélőként, hanem enyhítésükben és elhordozásukban részt kell vállal-

niuk. Erre azonban csak egységes fellépéssel és jelenléttel van esélyük. A 

világi vezetők, a lelkész mellett ugyanazt a szolgálatot „másként” végzők, 

épp a másfajta, többszálú helyi kapcsolódásukkal nélkülözhetetlenek az 

ökumené egymást kereső lépéseiben.

Misszió egy pluralista társadalomban

A társadalom, amelyben élünk, egyre inkább plurálissá válik, és mint 

ilyen missziói területet jelent. Ennek felismerése és a megfelelő lépések 

megtétele elodázhatatlan feladat falun, városon és világvárosban egy-

aránt. Ez alázatosabb egyházi megjelenést és emberközelibb teológiát, 

ugyanakkor hiteles Krisztus-tanúságtételt jelent. Ebben a formálódás-

ban a közösség és a vezető közötti kapcsolat nem alakulhat másképp, 

mint ahogy Leslie Newbigin, az ökumenikus mozgalom közelmúltban 

elhunyt kiemelkedő alakja látja.16 A mobilitás megőrzését, fejlesztését 

tartja legfontosabb feltételnek ahhoz, hogy az egyház betölthesse missziói 

küldetését. Feleletet keres arra a kérdésre, hogy milyen legyen a vezetők és 

vezetettek viszonya a közösségben, a gyülekezetben. A vezetők feladatát 

három kifejezéssel írja körül: felkészítés, fenntartás, táplálás (enabling, 

sustaining, nourishing).

Jelentős változásra lenne szükség ahhoz, hogy az egyház mindent alá 

tudjon rendelni annak az érdeknek, hogy misszióra képes, mobilis közös-

ség maradjon, illetve inkább azzá váljon. Ez olyan keretet és struktúrát 

is jelent, amely a mozgalmas, rugalmas közösséget segíti. Építkezni, 

terjeszkedni önmagáért az építkezésért és a terjeszkedésért – ez az egy-

házak egyik legveszélyesebb kísértése ma. Nem szabad másként építkezni, 

csak funkcióval, életképességet jelentő belső tartalommal, a gyógyító 

konszenzusra való törekvés valóságában. Newbigin három kulcsszava 

programmá válhatna ebben. Építkezni, de ne azért, hogy erősebb vagy 

kidolgozottabb legyen az egyházi struktúra. Építkezni azért, hogy a 

gyülekezetek az „enabling, sustaining, nourishing” szolgálatát el tudják 

végezni az egyháztagok, illetve a körülöttük élők irányában. Mégpedig 

 16 Newbigin 1996, 230. kk.

Felkészítés, 

fenntartás, 

táplálás
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a misszió ma nagyon hangsúlyos, teljes értelmében, amely tartalmazza 

– éspedig fontos helyen – a diakóniát, a peremre szorultak, a szenvedők, 

az agressziót elviselők, a nyomorultak vigasztalását és felemelését is, 

nem csak az evangélium hirdetését olyanoknak, akik ezzel a jó hírrel 

még nem találkoztak.

Ha a vezetői adottságokra és felvértezettségre kérdezünk ebben az össze-

függésben, akkor három fontos vonást találunk: bátorság, kezdeményezés 

és realitásérzék. Newbigin fent idézett könyve Máté evangéliumának 

vezetői modelljét elemezve kijelenti, hogy ott a funkció leírásának kulcs-

fogalma a „kövess engem” („central keyword: Follow me”). A „kövess 

engem” felhívás meghallása és a „kövess engem” felszólítás kimondása 

a felügyelői tisztség alapállása is. A mai világ minden kísértése meg-

környékezi az egyházat is. Semmitől sem „védettek hivatalból” a gyüle-

kezetek, legyen szó a hatalom kísértéséről, korrupciógyanús botlásról, 

önimádatról, irigységről vagy egymás ellen acsarkodásról. Ha megértjük 

a „kövess engem” kettős vonatkozását (meghallás és felhívás), az komoly 

segítséggé válhat a minket megkörnyékező kísértésekkel szemben. A 

rendteremtés, a gyógyulás folyamatát Pál apostol először mindig szelíden 

és alázatosan kéri, de keményebben is fogalmaz: „…hadakozásunk fegy-

verei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények 

lerombolására.” (2Kor 10,4)

A felügyeli tisztség társszolgálat

A felügyelői szolgálat teológiai értelemben is társszolgálat, a hűség, a biza-

lom és az egészséges együtt munkálkodás alapszabályai szerint. Vannak 

külső keretei: a törvényben és a tradícióban. Ezeknél azonban sokkal fon-

tosabb a belső tájékozódás szükségessége, amely a Szentírás, a személyes 

hitélet és az egyházi spiritualitás kapcsolati rendszerében gyökerezik. 

Ebben a rendszerben mozgás van, egymásra ható, egymást erősítő folya-

matok működnek. Az részesedik fenntartó, tápláló, megújító erejében, aki 

részévé válik, benne él. A gyülekezet nem lelkész tagjai és vezetői az egyház 

reprezentánsai a világban. Akkor hasznosak ebben a szerepben, és csak 

úgy maradnak meg benne, ha a kapcsolataik egészségesek, ha megvalósul 

a koegzisztencia a lelkésszel és a közösség életében való részesedés.

„Kövess engem!”

Keret és gyökerek
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Hogyan valósul meg a társszolgálat? A modern gyülekezet nem külön-

bözik a régitől abban, hogy motiváló, meghallgató és korrigáló funkciójú 

társvezetőkre van szüksége:

– Amit nem mondhat el egy lelkész, elmondhatja a felügyelő.

– A diktatúra éveiben sok felügyelőre nagy tapintattal és fi nom érzék-

kel vigyázott a lelkipásztora. Lehetséges, hogy most megfordult ez az 

őrző, pásztoroló küldetés: ma a felügyelő küldetése a vigyázás, őrzés, 

védelem a lelkész irányában.

– A gyülekezet gazdasági élete ma már a legkisebb közösségben sem 

lehet a lelkész közvetlen és kizárólagos munkaterülete.

– A tanítás tisztasága, az istentiszteleti élet rendje, a közösségi élet mi-

nősége lelkész és felügyelő közös felelőssége.

– Fontos, hogy a felügyelő ismerje a megváltozott lelkészi életpálya ne-

hézségeit és buktatóit (a pályán szerzett sérülések kezelése, feltárása 

és gyógyítása).

– A gyülekezeti élet szervezetét, a javítani- és tennivalókat csak „felülről”, 

áttekintő helyzetből lehet felmérni helyesen; ez a lelkész és felügyelő 

közös nézőpontja.

– Ideges, nyugtalan, sokszor zavaros környezetben őrizni, újra kialakítani 

a nyugalom és békesség légkörét – ez is a vezetők közös feladata.

– A felügyelőnek fel kell állnia a „hallgatók”, szemlélők (akiknek nincs 

kérdésük, nincs véleményük) táborából, és szólnia kell, mégpedig lel-

készhez, gyülekezethez egyaránt.

– Mit vár a lelkész? Hogy kétségtelen legyen, felügyelője hitben él, ige-

hirdetésből táplálkozik, és hajlandó az együttműködésre „hálátlan 

helyzetekben” is.

A felügyelő a maga sajátos helyzetéből fakadóan közvetít a külső vi-

lágból befelé és belülről sugároz kifelé.

Néhány kép az ideális felügyelrl

 − Megbízható útitárs

 − Hűséges segítő

 − Bizalmas meghallgató

 − Imádkozó kísérő

 − Őszinte kritikus

 − Bölcs tanácsadó

Megvalósulás

Az ideális 

felügyelő
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 − Állandó dialóguspartner

 − A békesség őrzője

 − A külső kép közvetítője

 − Az egyensúly megteremtője

 − A „felülnézet” képviselője

 − A hivatalba vesző lelkész misszionáriusa

 − A befelé forduló lelkész „kopogtató” vendége

 − Aki kimondhatja: „Kövessétek Krisztust! Kövessetek minket!”

Kiből lehet jó civil munkatárs, esetleg felügyelő ma? Biztos, hogy a legjobb 

felkészülés az aktív előélet az egyházi közösségben. Sokan az otthonról 

hozott alapokkal, de jó néhányan csak a felnőtt korban átélt elhívás alapján 

érkeznek meg. (Figyelemre méltó, ahogyan lelkészcsaládok gyermekei és 

unokái felbukkannak ma a presbiteri és felügyelői szolgálatban. Az elődök 

hűsége és értékes munkája újraéled egy-egy nemzedékkel később.) Szembe-

tűnő sajátosság az is, ahogyan a legkülönfélébb foglalkozású és társadalmi 

rangú embereket közös nevezőre helyezi a gyülekezeti tisztség vállalása. 

(Gyülekezeti felügyelőink között a gazdálkodó parasztembertől a nagy tu-

dású professzorig a társadalom széles köre képviselve van.) Ezzel a témával 

összefüggésben nem lehet kérdéses az egyházi iskolák szerepének fontossága. 

Stratégiai terület a nem lelkészi utánpótlás terén minden oktatási intézmény 

az egyházban. Sok időnek kell még eltelnie addig, amíg az 1950 és 1990 kö-

zötti éveket elfelejtetik az új, fi atal, szolgálatra elhívott és azt szívesen vállaló 

presbiterek és felügyelők. Ezért nevezi egy 1996-ban megjelent tanulmány a 

nemzedékváltást az egyházat érő egyik legnagyobb kihívásnak.17

Meghatóan vallott egy a közelmúltban elhunyt lelkész a civil szolgálatról, 

amikor tíz mondatban felelt egy igehirdetésében arra a kérdésre, hogy 

„miben vár egy mai lelkész segítséget egy mai presbitertől:

 17 „A mindenkori egyház szegletkövei azok, akik az intézményes egyház keretein belül 

maradva hűséggel kitartanak. Ők alkotják az egyháznak ezt a magvát. Korunkban, ami-

kor a társadalom vallásosságában is erősen megosztott, leginkább rájuk vár az a feladat, 

hogy az egyházat megfelelően jelenítsék meg a társadalomban. Ők azonban többnyire 

nyugdíjasok, erejük fogytán, így nagyon nehéz testre szabott feladatra találniuk. Emellett 

sokukba belecsontosodott a tradicionális egyházszemlélet, s az új, számukra túl modern 

szokásokat nehezebben tudják elfogadni. A fi atal és középgeneráció, amely leginkább lenne 

képes az egyház életében aktív szerepvállalásra, az egyház tanítása szerint vallásosak 

helyett a bizonytalanok, illetve a nem vallásosak körét gyarapítja.” Révay 1996, 343. o.

Alkalmasság

Tíz mondat 

a presbiterről
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Bibliás, imádságos, lelki életet él.

Családjában és családjával példamutató.

Hűtlenséggel egyházát meg nem szégyeníti.

Betegeket látogat, szegényeket gondoz, lelkészének jó tanácsot ad.

Segít ott, ahol templom van, de lelkész csak ritkán jut el oda.

Segít az elmaradók, elszakadók visszahozásában.

Hűséggel áll az Ige ügye mellett a gúnyolódók, türelmetlenkedők és 

lázongók, tévtanítók ellen.

Megbízatása nem jog, hanem kötelesség, szolgálat. Jön tanulni, hogy 

tanítani tudjon.

A Jézus Krisztus tanúja, aki kegyelemből él.

Anyagi téren hogy áll a gyülekezettel szemben?”18

Amikor tisztségekről, rangokról vagy szolgálatról gondolkodunk az egy-

házi életben, akkor nem felejthetjük el az apostoli tanítást: „Aki pedig 

dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, mert nem az a kipróbált ember, aki 

önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.” (2Kor 10,17–18) Ez az ige 

megóv minden elbizakodottságtól, de erőt és reménységet ad akkor is, 

amikor idősödő és erőtlenedő gyülekezeteket és tisztségviselőket látunk 

egyházunkban. 

Ki vezeti a gyülekezetet?

A felügyelő? A lelkész? A presbitérium? Mi a felügyelő feladata a korszerű 

gyülekezetvezetésben? Napjaink gyülekezeti élete és az egyházi közélet 

egyaránt azt mutatja, hogy szembesülnünk kell ezekkel a kérdésekkel. 

Végleges válasz megtalálására abban az értelemben nem vállalkozhatunk, 

hogy a lelkész vagy a gyülekezeti felügyelő, esetleg a presbitérium mellett 

döntsünk. A gyülekezeti realitás valóban ezt a három lehetőséget mutatja, 

közülük is a lelkész és a felügyelő kettőse válik a vezetésben láthatóvá 

és tapasztalhatóvá. 

Arról, hogy kié a döntő szó egy közösségben, vagy hogy valójában ki 

a vezető, ritkábban szólunk nyíltan. Jellemző a presbiteri gyűlés utáni 

hümmögés: „Mindig az ő akarata érvényesül…” A cinikus és viccelődő 

szófordulatokkal gyakran csak a tehetetlenségünket vagy a megold-

 18 Deméné 1999, 427. o.

Az erősebb győz?
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hatatlanságot leplezzük. Mert vannak rossz tapasztalatok az egymást 

támogató vezetés helyett a konkurenciaharcról, fontos döntések szemé-

lyi feszültségek miatti elmaradásáról, az „erősebb győz” alapon hozott 

döntések negatív következményeiről.

A vezetésről személyesen is el kell gondolkodnia mindenkinek, aki 

erre kap megbízatást. Minél magasabb és felelősségteljesebb s zintre 

szól ez, annál inkább szükség van a személyes megfontol ás mellett arra 

is, hogy testvéri közösségben osszuk meg gondolatainkat felelősségről, 

megbíz atásról és felhatalmazásról. Alkalmas vezetővé csak az válhat, aki 

együttműködésben és párbesz édben van környezetével, és a tapasztalatai 

ebből az élményből nőnek ki és újulnak meg, véleménye így formálódik.

Két kérdés az egyházi vezetésrl

1. Ki vezeti a gyülekezetet? Abban az esetben, ha a vezetést az irányítás, 

a döntés vagy a hatalomgyakorlás szempontjából közelítjük meg, ilyen 

asszociációink támadnak:

– aki a leghangosabban fejti ki a nézeteit;

– aki minden kérdésben megnyilatkozik;

– aki a leggyorsabban reagál;

– aki utalványoz, kiutal és rendelkezik;

– akinek tekintélye van a közösség tagjai előtt;

– akire hallgatnak az emberek, ha ő beszél, a többiek elhallgatnak;

– akinek a tervei szerint alakulnak az események;

– akié az első és az utolsó szó az üléseken.

2. Ki vezeti a gyülekezetet? Abban az esetben, ha a vezetést a korai ke-

resztény értelmezésből kiindulva a járás, az úton tartás, a kísérés és a 

gondoskodás tartalommal vizsgáljuk, ilyen gondolataink lehetnek:

– az, akihez bizalommal odamennek az emberek;

– az, akitől szívesen kérdeznek életükkel kapcsolatos dolgokat;

– akinek az életét példának, követendő útnak tekintik;

– akinek az alakjával, megjelenésével természetes módon azonosul a 

közösség;

– akinek a jelenléte nélkül hiányos, töredékes az együttlét (erőtlennek 

érzi magát a közösség);

– akinek biztonságot sugároz a megjelenése, beszéde és cselekedete;

Hatalomgyakorlás

Keresztény 

hagyomány
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– aki állandóságot testesít meg a közösségben;

– aki sokak számára elfogadható célokat fogalmaz meg, előre néző, to-

vábblendítő magatartással rendelkezik.

Amikor a gyülekezetben a lelkész és a felügyelő helyzetét vizsgáljuk a 

vezetés összefüggésében, akkor ennek a két vezetési formának a keveredé-

sével találkozunk. Nem lehet csak az egyiké az első és a másiké a második 

sorozat, hanem mindkét tisztségben keveredik a kettő. A hatalomgyakor-

lás – vagy nevezzük végrehajtásnak és konkrét megvalósításnak – jelen 

van a lelkész munkájában is, ugyanakkor a felügyelő szolgálatában is 

megjelenik a gondoskodó, lelkigondozói és kísérő karakter.

Ezen felül pedig, mivel a felügyelő és a lelkész együttesen, társhely-

zetben felelős a gyülekezet életéért, ezért a közösségi, partneri vezetési 

forma vizsgálata is a dolgunk.

Ha a protestáns hagyomány alapján gondolkodunk tovább, akkor a 

presbitérium tulajdonképpen ennek a kétszemélyes felelősséghordozói 

körnek a további bővítése. A megbízatás területe különböző, de a minő-

sége ugyanaz. Nem lehet a gyülekezetre nézően mást elvárni lelkésztől, 

felügyelőtől és presbitertől. Ugyanaz a Krisztus-követő életforma várha-

tó el mindegyiktől. Más a megbízás formája, de belső, lelki értelemben 

mindegyiknek azonos elszánással és odaadással kell végeznie a szolgálatát.

Lelkész és felügyel közös munkájának 

nehézségei

Nincsenek elég tisztán megfogalmazott kompetenciahatárok. Gyakran 

adódik olyan helyzet, amikor nem tudják az egyes szereplők a tényleges 

szereposztást. Összekeverednek a szolgálati területek. Mindegyik fél 

bizonytalanabb vagy éppen erőszakosabb lesz, mert küzd a saját maga 

által elképzelt szereposztásért. Nyílt vagy rejtett küzdelem az egymás 

melletti munkavégzésük.

Hiányzik az egészséges kommunikáció. Nem nevezhető párbeszédnek 

az a stílus, ahogyan lelkész és felügyelő egymással szót váltanak. Kevés 

információ áramlik egyiktől a másikig. Nem jó ízű és nem természetes a 

találkozásuk. Kínos csendek szakítják meg a beszélgetést. A működőképes 

vezetéshez nincs elegendő kapcsolati energia.

Kölcsönösség

Kompetencia-

határok

Kommunikáció
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A bizalom kölcsönössége hiányzik. Ez a hiány akkor a legjellemzőbb, 

amikor nem tudják felmérni és értékelni egymás karizmáját, képessé-

gét. De a bizalomvesztés oka az is lehet, hogy valamelyik fél csalódott a 

másik magatartásában. Átélt krízis után nem következett be gyógyulás 

és megújulás. Elmaradt az újrafogalmazás. A kétszemélyes vezetésnek 

velejárója az a feszültség is, amelyet ütközések okoznak, esetleg egyik 

félnek a gyülekezet részéről történő „kiemelése”, előnyben részesítése. 

Szabályos küzdelem alakulhat ki a népszerűségért. 

Nem egyértelmű a közös cél előttük. Nem vitatták meg, nem küzdötték 

ki, nem fogadták el kölcsönösen a közös irányt, hogy merre tart a vezetés 

közös útja. Nem közösek a tervek, a célok vagy a jövőkép. Akkor gördü-

lékeny a kétszemélyes vezetési rendszer, ha különböző adottságokkal 

ugyan, de egyértelműen azonos irányba tartanak. Nagyon fontos a rövid 

távú és a hosszabb időre szóló célok őszinte átbeszélése és kölcsönös elfo-

gadása. Az egységes megjelenítésnek és a külső környezet előtti hatásos 

képviseletnek ez az előfeltétele.

Hiányzik a kölcsönös elismerés és megbecsülés kifejezése. Vezető pozíci-

óban senki sem dicsekedhet azzal, hogy neki nem stílusa a köszönetmon-

dás vagy az elismerés kifejezése. A kétszemélyes vezetés számára fontos, 

hogy az együttműködésben egymás motivációja természetes eszközökkel 

és rendszeresen megújuljon azáltal, hogy a befektetett energiát és az 

elvégzett munkát kölcsönösen elismerik.

Milyen szempontok segíthetik 

az együttmködést?

Az egészséges partnerség alapvetően fontos a vezetésben. Előfordul olyan 

helyzet, hogy a felügyelő vagy a presbiter úgy érzi, ő csak a lelkész kezé-

nek meghosszabbítása, egyfajta segítő csupán. Ilyen esetekben nehéz a 

lelkésznek kifejeznie azt, hogy a világi vezetőnek is van saját elhívása és 

saját mandátuma, ennek alapján vált partnerré a megosztott felelősségű 

gyülekezetvezetésben. Szükséges, hogy önálló véleménnyel, kezdemé-

nyezőkészséggel rendelkezzen. 

Bizalom

Közös cél

Elismerés

Partnerség
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Lelkiségben is partneri, elfogadó viszonyra van szükség. A lelkésznek is 

fontos a saját lelki fejlődése számára, hogy visszajelzéseket kapjon a lelki 

munkájával kapcsolatban a vezetőtársától. Fontos elem az igehirdetésre tör-

ténő refl ektálás, a gyülekezet tagjaival történő kommunikáció stílusa vagy 

a lelkész körüli testvéri atmoszféra megteremtése. Nem az a cél, hogy a két 

vezető egymás lelkigondozójává váljon, de a közös lelkiség elengedhetetlen 

a gyülekezetvezetésben. Hiszen mindkét fél számára döntő a gyülekezet 

hitbeli, lelki fejlődése. Ennek pedig fontos tényezője a vezetők lelki össze-

hangoltsága és ennek reprezentálása a gyülekezet szélesebb körei előtt.

Az egyházban is érvényes a jó vezető két tulajdonsága: a szavahihetőség 

és a szervezet jövőjét meghatározni tudó képesség. De minden egyhá-

zi vezetővel – püspökkel és zsinati taggal, lelkésszel, felügyelővel vagy 

presbiterrel – szemben alapvető követelmény, hogy a saját képességei 

legjavával szolgáljon, és ekkor megvalósul a vezetés szinergiája, egymást 

erősítő hatása. Aki az egyházban vezető tisztséget vállal, annak tisztában 

kell lennie azzal, hogy sok, de nem minden múlik a munkáján, tevékeny-

ségén. „Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy 

az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést 

adja. Aki ültet és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja 

fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten 

szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor 3,6–9)

A gyülekezeti vezetők legfontosabb feladata az, hogy a gyülekezeti kö-

zösség mozgásban legyen, ne akadjon el, ne ütközzön akadályba, hanem 

állandó tevékenységben, dinamikus működésben éljen. Ne organizáció-

ként, hanem élő organizmusként, azaz állandó fejlődésben, növekedésben 

és változásban.

A további feladatok

– Erősítsék a gyülekezet jövőképét, legyen vízió a holnapról, a távlatról.

– Tartsák összhangban, illetve juttassák összhangra a különböző, egy-

mástól eltérő szolgálatokat és szolgálattevőket.

– Gondoskodjanak a felelősség decentralizálásáról, keltsék fel és tartsák 

ébren a megosztott felelősség, vagyis a részfelelősség érzését és válla-

lását a gyülekezeti tagokban.

– Őrizzék a gyülekezeti közösséget az evangélium megélésének útján.

Lelkiség

Hitelesség
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Mindehhez fontos azt is tudnunk és szem előtt tartanunk, hogy „az 

egyház számára tagokat megnyerni leghatékonyabban személyek ké-

pesek, nem a kampányok, plakátok, papírok. Olyan emberek, akik élik 

hitüket, van beszédkészségük, közel vannak az emberekhez és egyúttal 

Istenhez is. Akik kiállnak amellett, ami számukra kedves és drága, és 

ezt nem rejtik véka alá. Akik öntudatosan és hittudatosan beszélnek 

arról, amivel telve a szívük, és akik kedvesek mások előtt.”19 Ezzel kap-

csolatban azonban sohasem szabad megfeledkeznünk a legerősebb és 

leghatározottabb munkálkodóról, a Szentlélekről, aki bennünk lakozik, 

és éppen a mi cselekvő közreműködésünket munkálja. A Szentlélek a 

 Lelke. Bevon minket a maga munkájába; s miközben ő maga 

aktív, bennünket is aktivizál. Ezt nem mi hozzuk létre, mi csak kérjük, 

várjuk és elfogadjuk Istentől.

A lelkészi életpályamodell szükségessége

Lehetőségek a lelkészi mobilitás és pályaépítés területén – 
tapasztalati körkép

Egyre többet foglalkoznak ma a különféle hivatásokkal kapcsolatos ku-

tatások az aktuális életpálya kérdésével, egy-egy pálya helyzetét, esélyeit 

és kilátásait vizsgálják a mai társadalomban. A hagyományos pályák 

értelmezése is gyorsan változik ma. A pályaképek szintén jelentősen 

módosulnak. A lelkészi hivatás sem kivétel e téren, hiszen nagyon sok 

olyan jól látható tényező jelentkezik napjainkban, amely rámutat arra, 

hogy eddig nem tapasztalt, új, esetenként furcsa jelenségek mutatkoznak 

a lelkészi pályaképpel és életpályával kapcsolatban. Már a címe is érde-

kes annak a könyvnek, amely a német egyházban vizsgálja a lelkészkép 

alakulását a lelkészi életpálya összefüggésében: Elhívatva – de mire?20 

Sok ponton rámutat ez a könyv arra, mennyi változás következett be a 

lelkészi életpálya összefüggésében az elmúlt évtizedekben. Nem lehet 

többé a hagyományos és sokáig nagyon stabilnak látszó lelkészképben 

gondolkodni.

 19 Adolphsen 2004, 133. o.
 20 Schneider–Lehnert 2009.

Változások 

a lelkészi 

életpályán
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A magyarországi egyházi élet sem kivétel ez alól a folyamat alól. Aki 

fi gyelmesen követi az eseményeket, észreveszi, hogy nem szerencsés 

mechanizmusok érvényesülnek az állások betöltésénél. Nem egyértel-

mű a pályára készülők és a pályakezdők számára sem az, hogy milyen 

kompetenciák határozzák meg majd az érvényesülés vagy egyszerűen az 

előbbre lépés lehetőségét. Előfordul, hogy valaki kezdőként, tapasztala-

tok nélkül olyan álláshelyzetbe kerül, amelyre legjobb esetben is csak 

jó néhány év gyülekezeti helytállása jogosíthatná fel. A másik oldalon 

pedig sokan vannak olyan helyzetben a lelkészi pályán, hogy minden 

szempontból szükségük lenne váltásra, nagyobb kihívásra, mert már 

bőven bizonyították az erre való képességüket és rátermettségüket egy 

kisebb gyülekezeti közösségben, ám erre nem kapnak lehetőséget. Az 

okok pedig egyik esetben sem magyarázhatók érvényes szabállyal vagy 

racionális indokkal. A kiszámíthatóságnak ilyen szintű hiánya sok ne-

hézséget, bizonytalanságot jelent a lelkészi pályán ma és befolyásolja a 

lelkészek mentális állapotát és általános közérzetét is.

Mindebből világosan következik, hogy a mai egyházi életben a lelkészi 

pályán való helytállás és helytalálás kérdése nagyon izgalmas és aktuális 

gyakorlati teológiai kérdéssé vált. Az elhelyezkedés vagy a pályán mara-

dás és ezen belül az érvényesülés kérdése sok esetben a véletlen műve, 

vagy éppen a másik végleté: az ügyes(kedő) helyezkedésé, ami ebben az 

összefüggésben nem éppen etikus megoldás. Ez a kialakult helyzet nem 

tekinthető igazi motivációs eszköznek.

A fent vázolt problémát elmélyíti az a tapasztalat is napjainkban, hogy 

sem a felkészültség minősége, sem a teológiai kompetencia értéke nem 

számít olyan mértékben a pályán való előrelépés tekintetében, ahogyan 

az kívánatos és követendő volna. Nyilván szerepet játszanak ebben a 

tendenciában azok a beidegződések is, amelyek a hetvenes évektől jelent-

kező lelkészhiányos időszak „tűzoltó” megoldásainak máig maradandó 

nyomai az egyház működési mechanizmusában. Ez azonban ma már 

nem mentség. Nem ment fel annak a felelőssége alól, hogy még mára 

sem vált egyértelművé, hogy miféle teljesítmény, milyen felkészültség, 

milyen képesség vagy milyen egyéb jártasság és készség segítheti objektív 

módon a megfelelő munkahelyi helyzetekbe, a megfelelő pozíciókba a 

következő lelkésznemzedék tagjait. 

Ha praktikusan tesszük fel a kérdést, akkor az így hangzik: mi számít 

igazán egy lelkészi állás betöltésénél napjainkban? Ennek a kérdésnek má-

A kiszámítható-

ság hiánya

A szakmai 

felkészültség 

értéke
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sik oldala is van: mire számítson az, aki ezt a pályát választja hivatásként 

ma? Mire szól az elhívatása? Hogyan tud megvalósulni? Érdemes azért 

is odafi gyelni erre a témára, hogy a lelkészi pálya telítettsége ne a szak-

mai minőség visszaesését hozza magával, hanem éppen az ellenkezőjét: 

emelkedjen a szakmai felkészültség értéke és növekedjen, de legalábbis 

javuljon ezzel együtt a lelkészi pálya presztízse. Ehhez pedig szükség van 

a gyülekezetek és a lelkészek számára is egyaránt elfogadható lelkészi 

életpályamodellre.

Ennek a modellt alkotó folyamatnak nagyon lényeges eleme maga a gyü-

lekezeti közösség. A legfontosabb lelkészi munkahelyeket a gyülekezetek 

teremtik meg. Sok egyházban zsinati törvény szabályozza azt a minimális 

taglétszámot, amelyhez egy egész lelkészi állást lehet rendelni. Érdekes 

megfi gyelni, hogy ez a szám Amerikában 300 fő, míg Németországban 

átlagosan 1100 (az egyes tartományi egyházakban kisebb eltérések van-

nak).21 A szabályozásnak az a lényege, hogy csak akkor tölthető be egy 

egész lelkészi állás, ha a gyülekezet ezt a taglétszámot fel tudja mutatni. 

Kevesebb tag esetén fél-, harmad- vagy háromnegyedállás szervezhető. 

De a szabályozás a másik irányban is érvényes: megszabja azt a létszám-

határt, amely fölött a következő fél, háromnegyed vagy egész lelkészi 

állást meg kell szervezni. Sajnos a Magyarországi Evangélikus Egyház 

nem rendelkezik ilyen szabályozóval. Ennek hátrányos hatását érezni 

lehet az életképtelenül pici gyülekezetek küzdelmeiben is, de a túloldalon 

is: egy presbitérium nyugodtan megtagadhatja második lelkészi állás 

létrehozását racionális indok nélkül, akkor is, ha napnál világosabb, hogy 

a minőségi pasztorális szolgálat elvégzéséhez szükség lenne még egy 

lelkészre, és akkor is, ha eljutunk oda, hogy tehetséges fi ataloknak nem 

tudunk majd állást biztosítani. Sürgős lenne, hogy az ilyen szabályozás-

hoz szükséges előkészítő munka mielőbb megkezdődjön egyházunkban.

A gyülekezet súlyos szerepe már akkor is megmutatkozik, ha csak a 

saját rövidtávú érdekeinek megfelelően választ esetenként lelkészt, vagy 

ha képes arra, hogy nagyobb összefüggésekre fi gyelve, hosszabb távú 

koncepciót is szem előtt tartson. Az is kérdés, hogy kínál-e lehetőséget 

több pályázónak, vagy rövidre zárja a választás útját egy előre eldöntött 

személyre szóló meghívással. A napjainkban működő evangélikus zsi-

nat szélesítette a gyülekezet lehetőségeit, a gyakorlat mégis inkább azt 

 21 A számokat ismerteti: Grethlein 2008, 114–115. o.

A gyülekezet 

mint munkaadó 

közösség
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mutatja, hogy a minél kevesebb komplikáció és a kisebb kockázat felé 

szeretnek elmozdulni a gyülekezetek.

Gyülekezetépítési szempontból minden lelkészváltás önmagában is le-

hetőség a gyülekezeti élet megújulására abban az értelemben, hogy a 

megszokott és kialakított működés során átélhető egy olyan helyzet, 

amelyben egy új személy bátrabban kezdeményezhet, olyan területeket 

és személyeket érhet el, akikre és amelyekre korábban nem is gondolt a 

gyülekezeti közösség. Ugyanígy a lelkész személyes életpályáján is alap-

vető motiváló erő az új állásba kerülés lehetősége. Mindez persze akkor 

igaz, ha ennek a mozgásnak vannak egyértelmű kritériumai és szabá-

lyai. A felelősség ebben a vonatkozásban elsősorban az egyházvezetésé, 

hogy az állandóan megújuló törvények és szabályzatok segítsék egy jó 

gyakorlat kialakulását, és ténylegesen támogassák az egyház életműkö-

dési folyamatát. Egy természetes és egészséges lelkészi mobilitás sokat 

lendíthetne a gyülekezetek életképességén, de a lelkészek életkedvén és 

pályaszeretetén is.

Változások a lelkészi hivatásértelmezés 

terén

A lelkészi hivatásértelmezés területén is nagy változásokat hozott a 

legutóbbi időszak. Korábban a hivatás tartalmát egészen egyértelműen 

a betöltött hivatal funkciója és rendeltetése határozta meg. Magát a hi-

vatásra való felkészítést is a hivatal betöltéséhez szükséges képességek 

fejlesztése és a stabilnak tekinthető egyházi hivatal, nevesítve a lelkészi 

hivatalhoz tartozó elvárások és előírások határozták meg. Ma sokkal 

erősebb tényező a személy, a személyiség szerepe a lelkészi pálya ösz-

szefüggésében. Elsősorban nem a hivatalnak való megfelelés az, ami 

a gyakorlati lelkészségben domináns szerepet kap, hanem a személyes 

adottságok, a személyes vonzerő vagy a közösséget működtető képesség. 

Ezek megnyilvánulhatnak programok szervezésében, a csoportok létre-

hozásában és együtt tartásában, munkatársi gárda kiépítésében vagy a 

közösség irányításában. Ez az alkalmasság az evangélium kommuniká-

ciójának új területein való megfelelés.

Ezt a változást, a hangsúly eltolódását a hivatalról a személy irányába 

minden bizonnyal az egyház társadalmi súlyának csökkenése is okozta. 
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Nem annyira a hivatalt és magát a hivatást tisztelik az emberek, inkább 

becsülik a rátermett lelkészt mint személyiséget. Ennek természetesen a 

fordítottja is igaz: az alkalmatlan lelkészt egyre kevésbé menti a hivatás 

iránti tisztelet és tolerancia. Sokkal inkább a személyes képességekhez 

és adottságokhoz kötötten érvényesül ma egy lelkész, mint a korábbi 

időkben. Sikert is akkor ér el valaki a lelkészi pályán, ha a személyes 

hitének megélése bizonyos értelemben nyílttá, nyitottá lesz a közösség 

előtt, ezzel vonz és megszólít embereket a gyülekezeten belül vagy a 

gyülekezet közelében. Van-e olyan kisugárzó képessége a lelkésznek, 

amely eléri az embereket? Tudott-e a felkészülés során olyan praktikusan 

alkalmazható technikákra, módszerekre szert tenni, amelyek kitűnnek, 

és valóban felfi gyelnek rájuk az emberek? Mindez a szervezőkészség, a 

fellépés és a kiállás képességének igényét hozza előtérbe.

Joggal kerül elő így az a kérdés, hogy mennyire számít a teológiai tudomá-

nyos és szakmai felkészültség ma a lelkészi pályán. A kritikus, gondolkodó 

teológiai refl exió milyen mértékben szerepel valóságos elvárásként a 

pályán lévőkkel szemben? Ha pedig visszaesett ennek a kompetenciá-

nak az értéke, nem veszélyes-e ez a lelkészi szolgálat jövőjét illetően? Ez 

a folyamat a formai elemeket, a külső megjelenés alkalmasságát méri, 

és kevésbé vagy alig fi gyel a tartalmi, belső szakmai megalapozottság 

minőségére. Ha ez így van, akkor a folyamat veszélyezteti az egészsé-

ges életpályamodell kialakulását és annak konszenzusos elterjedését az 

egyházban. Így az esetlegesség és a személyes kapcsolatok intenzitása 

mozgatja a pályán a szereplőket, és kevés szerep marad az objektív ele-

meknek, mint például a teológiai tudás, az általános műveltség, a nyelvi 

kifejezőkészség, az intelligencia vagy a kritikus gondolkodás minősége, 

beleértve az önkritikát is.

Christian Grethlein gyakorlati teológusprofesszor egy a német lelkészek 

között több tartományi egyházban elvégzett felmérés elemzése során 

érdekes kompetenciasorrendről számol be. A felmérés során lelkészeket 

kérdeztek meg arról, hogy milyen fontosságot tulajdonítanak a lelkészi 

pályához kötődő alapvető kompetenciáknak. A hessen-nassaui tartomá-

nyi egyházban a legfontosabbnak a lelkigondozói kompetenciát jelölték 

(75%), ezt követi a saját teológiai álláspont (58%), majd a vezetői kompe-

tencia (45%), a pedagógiai ügyesség, jártasság (44%), és végül elég hátul 
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kapott helyet a tudományos teológiai érdeklődés (11%).22 A hannoveri 

tartományi egyházban 2004-ben elvégzett felmérés hasonló eredményt 

mutat. A lelkigondozói tevékenység (61%) kerül itt is az első helyre, ezt 

azonban az igehirdetési képesség (56%) követi.23 Érdemes azt is megfi -

gyelni, hogy a főként a gyülekezeti tagok által gyakran rendkívül fon-

tosnak tartott „kommunikátor” szerep mindkét esetben háttérbe szorul. 

Sőt a lelkészek megfi gyelése szerint nagyobb szükség van a személytől 

személyig való kommunikációra, amelyet a lelkigondozó végez, mint a 

nagy nyilvánosság előtt történő megszólalásra. Ez természetesen úgy is 

értelmezhető, hogy maga a lelkész húzódik vissza a nagyobb mozgástér-

ről az intimebb, személyes kapcsolatok világába, amit megint legalább 

kétféle módon lehet értékelni.

Magyarországon nem végeztek ilyen jellegű felmérést a lelkészek kö-

rében. Az evangélikus egyházról készített, Fábri György által vezetett 

kutatás lelkészekkel végzett interjúi ilyen formában nem tartalmaznak 

kompetenciasorrendet. Nagyon hasznos és tanulságos lenne a fent idézett 

német kérdéssort magyar lelkészeknek is feltenni. Meglátásom szerint 

a nagy kihívást az a kérdés jelentené, hogy milyen arányban viszonyul-

nának egymáshoz a jellegzetesen lelkészi (lelkigondozás, saját teológiai 

álláspont, tudományos teológiai érdeklődés stb.) képességek és a szervező, 

menedzseri adottságokat megjelenítő kompetenciák.

 22 A felmérést ismerteti: Grethlein 2008, 89. o.
 23 Érdekes megfi gyelés, hogy a lelkigondozói tevékenység primátusát kétféleképpen lehet 

értelmezni. Egyesek pozitívumnak tekintik, és azt látják bizonyítva, hogy a lelkészek 

(végre) odafordulnak az emberek felé. Mások pedig úgy értelmezik ezt az első helyet a 

fontossági sorrendben, hogy a lelkészek elfordulnak a teológiai tartalmaktól, és ezeket 

pasztorálpszichológiai kompetenciákkal helyettesítik, ez pedig nem pozitív folyamat. 

A hannoveri eredménynél szembetűnő ez a váltás. Grethlein 2008, 89–91. o.
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A lelkészi hivatáshoz szükséges

legfontosabb kompetenciák áttekintése

Napjaink lelki és szellemi tendenciái, a pluralizálódó társadalom, a 

sokszínűség és a szekularizáció előrehaladása túl azon, hogy időnként 

frusztráló hatással vannak a lelkészekre és a gyülekezeti tagokra egy-

aránt, egyúttal kihívást is jelentenek a szó pozitív értelmében. Segítenek 

abban, hogy megfogalmazódjanak a lelkészi szolgálat centrális feladatai, 

és kirajzolódjanak a szolgálat végzéséhez nélkülözhetetlen kompetenciák. 

Az öt legfontosabb kompetenciát vizsgáljuk a következőkben.

Teológiai kompetencia – tanúskodás

A lelkész elsősorban teológus. Legelső kompetenciája Isten dicsérete, igéjé-

nek magyarázása és a róla való beszéd. Isten dicsőítése mint a lelkész tevé-

kenysége azt jelenti, hogy a világot a teremtőjére, a gyülekezetet Urára, az 

egyes embert pedig Megváltójára emlékezteti. A nyilvános istendicséret az 

istentiszteleten történik. Az istentisztelet tehát a lelkészi szolgálat középponti 

feladata, nem valahol a prioritási lista alján, hanem a legelső sorában szerepel.

Az Istenről való beszéd az a specialitás, amelyről az egyháznak kell 

gondoskodnia, mégpedig úgy, hogy ez a beszéd el ne hallgasson. Nem 

elegendő persze, hogy a lelkész egyszerűen Istenről beszéljen, ahogy azt 

egy vallástudománnyal foglalkozó ember is megteheti, hanem tanúskod-

nia kell, mint elkötelezett és megszólított embernek. Így az Istenről való 

beszéd tulajdonképpen az Isten beszédének refl exiója.

Ebbe a kompetenciacsoportba tartozik az írásmagyarázat is. Tudományos 

képzettsége teszi erre képessé a lelkészt. Ma az a kihívás ebben a feladatban, 

hogy visszanyerjük a teológia és a spiritualitás egységét. Hogy a spirituali-

tás ne szakadjon el a bibliai kinyilatkoztatástól, a teológiai írásmagyarázat 

pedig lelki módon, az oratio, meditatio, tentatio feszültségében történjen. 

Ez azért is fontos, mivel Luther szerint e három tesz teológussá.

A tanú nemcsak beszél, hanem Krisztusra is mutat, a kifejezés Jn 1,39-

 24 A kompetenciák vizsgálata terén Schneider–Lehnert irányvonalait követjük: 2009, 

79–91. o.
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185A lelkészi hivatáshoz szükséges kompetenciák áttekintése

ben és 46-ban megjelenő értelmében, sőt reprezentálja, képviseli is Krisz-

tust, és ez nem római specialitás, hanem protestáns teológiai igazság is.

Missziói kompetencia – embereket szeretnénk meggyőzni

Nikolaus Schneider könyvében hivatali elődjének, a rajnai egyház korábbi 

elnökének, Peter Beiernek idézi egyszerű, ám zseniális mondatát az egy-

házi szolgálattal kapcsolatban: „Minden szolgálatotok azzal kezdődik, 

hogy Valaki egyszer elindult Galileából Jeruzsálembe.”25 Vagyis mindig 

róla van szó először, és csak azután bárki vagy bármi másról. Az ő nevét 

kell megismernie minden népnek. Ez a misszió.

A misszió tehát nem azt jelenti, hogy fundamentalista alapállásból a lehe-

tő legegyszerűbb étellel – amolyan „teológiai fast fooddal” – kínáljuk az 

embereket. A misszióban az történik, hogy lelkesen továbbadjuk mások-

nak azt, ami számunkra nagyon fontossá vált, és ami értéknek bizonyult. 

Milyen eséllyel kecsegtet ez a lépés? Erre a kérdésre nyilvánvalóan nincs 

válasz. De azt megállapíthatjuk, hogy a kereszténység pillanatnyi euró-

pai helyzete inkább előnyt jelent, mint hátrányt: a keresztény tradíció 

megtörése miatt szinte ismeretlen, új információként szólalhat meg a 

bibliai üzenet. Vonzása lehet annak, ami úgy idegen, hogy már szinte 

elfelejtették, idegenné vált, pedig a történelmünk és a kultúránk része.

A missziói kompetencia kreativitást rejt magában és vízióval rendelkezik. 

Van valamink, amit kincsként értékelünk, és ezt kínáljuk fel másoknak. 

Hogy megtegyük ezt a mozdulatot, egyfajta vállalkozói szellemre, kre-

ativitásra és fantáziára van szükségünk.

Lelkigondozói és diakóniai kompetencia – emberekről 
gondoskodunk

A lelkigondozói tevékenység a lelkészi szolgálat mindennapjaiban el-

sősorban a kazuális szolgálatokkal kapcsolatosan valósul meg. Ezek a 

szolgálatok két pólus között mozognak. Egyik a lelkigondozói kísérő 

 25 Schneider–Lehnert 2009, 82–83. o.
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szolgálat, amely a személyes életpálya átmeneti időszakaiban, az életpálya 

nagy mérföldköveinél történik. A másik póluson a missziós szempont 

található, mivel a kazuális szolgálatok alkalmával olyan emberekkel kerül 

a lelkész kapcsolatba, akikkel egyébként nem kerülne. Mindkét sarokpon-

tot lehet rosszul értelmezni, mindkét adottsággal lehet visszaélni, sőt a 

kettőt ki lehet egymással szemben játszani. Azonban maguk a kazuális 

szolgálatok komplexek és többdimenziósak, ezért tartozik hozzájuk a 

kétpólusú tevékenység. Egyrészt lelkigondozó jellegűek, igénylik a sze-

mélyes törődést és a passzázsrítusokat, másrészt – Christian Grethlein 

kifejezésével élve – kontextualizált evangéliumot26 jelentenek, amely az 

adott életrajzi szituációban szólal meg, az érintett személyek reménység 

szerint felismerhetik benne a saját életükre vonatkoztatva az evangélium 

segítő, vigasztaló, építő vagy továbbvezető aspektusát. Helmut Tacke27 

elmélete szerint ez hitre segítő és életre segítő folyamat egyszerre.

Hasonló szükség lenne az evangélium megszólaltatására olyan hétköz-

napi összefüggésekben, mint házasság és családi élet, az anyagiakkal 

való bánás, munkanélküliség, félelem, aggodalom, reménység, krízis, 

bűn, kudarc; és olyan konkrét lelki problémákban, mint a hit konkrét, 

személyes kérdései, kétségek, Isten-kapcsolat, imádkozás, kísértés, gyó-

nás és feloldozás stb. Ha a személyes lelkigondozásban a Jézussal való 

lelkigondozói találkozás explicit módon kifejezésre jut, akkor olyasvalami 

hangzik el, amit egyébként az ember önmagának nem mondhat el, hanem 

ami csak Istentől – extra nos – jöhet, ahogyan Th urneysen sokat vitatott 

tézise újrafogalmazható.

Diakóniai területen új esélye van a gyülekezeti diakóniának. Bizonyos 

területek intézményekre történő delegálása elkerülhetetlen és szükséges, 

de ez nem pótolja a gyülekezet diakóniai feladatainak tudatosítását és 

vállalását. Itt olyan banálisnak tűnő, hétköznapi eseményekről van szó, 

mint például az istentiszteletről hiányzó betegek délutáni meglátogatása 

vagy fi atal szülők segítésére gyermekfelügyelet szervezése. A hospice-

szolgálat lehet a példa, amely hatalmas önkéntes segítséget igényel, és 

pozitív eredményei kölcsönösen, minden oldalon észlelhetők.

Ennek a kompetenciaterületnek is teológiai aspektusa van: Krisztus 

 26 Idézi Schneider–Lehnert 2009, 86. o.
 27 Uo.
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reprezentálása nemcsak az igében és a szentségekben történik, hanem 

például Mt 25,40 értelmében a szeretet cselekedeteiben is. Figyelemre 

méltóak Jürgen Moltmann szavai: „A nyomorúságban lévő ember sem-

miképp sem a keresztény felebaráti szeretet vagy a kötelességteljesítés 

tárgya, hanem a közeledő Megváltó és ítélő rejtett jelenléte, amelyen 

üdvösség és kárhozat kérdése dől el.”28

Ez a kompetencia tehát azt jelenti, hogy megtanuljuk az emberek gond-

ját észrevenni, és épp ebben a tevékenységben Krisztussal találkozunk.

Apologetikai kompetencia – amit tanítunk és közvetítünk

Erre a kompetenciaterületre olyan kérdések tartoznak, amelyek azzal 

foglalkoznak, hogyan lehet Istenről beszélni, Krisztust képviselni a mai 

társadalomban. A terület nagyon széles, a tanítástól az etikáig terjed.

Egy szempontot emelünk ki az egyházban folyó képzési tevékenység terü-

letéről, az elementáris tanításra való igényt, illetve ennek szükségességét. 

A lelkészek tapasztalata szerint még az aktív gyülekezeti tagok is csekély 

hitismerettel rendelkeznek. Az intenzív felnőttoktatás lenne a felelet 

erre a viszonylagos tájékozatlanságra. Vannak kezdeményezések ezen a 

téren a Magyarországi Evangélikus Egyházban is (például pedagógus-

továbbképzés, presbiterképzés, gyülekezetimunkatárs-képzés), de óriási 

a hiány például a felnőtteknek szóló, ismeretterjesztő teológiai könyvek 

terén. Fontos, hogy a lelkészek rendelkezzenek az elementáris tanítás-

hoz, megfogalmazáshoz szükséges képességekkel, illetve képzettséggel. 

Az elementáris tanítás azt a fáradozást jelenti, amely a tudományos 

komplexitást anélkül redukálja a legfontosabbakra, hogy elveszítené a 

lényeget, ám ugyanebben a folyamatban megnyeri az életszerűségből 

adódó relevanciát. Az elementarizálás anélkül történik, hogy elveszne 

az alapigazság, amely szerint a hit mint a bizalom cselekedete nem áll a 

mi rendelkezésünkre, és azt saját magunk nem tudjuk megteremteni. Jn 

2,1–12 analógiájával élve: a vizet borrá változtatni nem tudjuk, de nagyon 

jót tennénk, ha friss vizet töltenénk az emberek kiürült víztartóiba. A 

mi dolgunk a feltöltés, a borrá változtatás valaki másnak a kezében van.

 28 Uo. 88. o.
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Interdiszciplináris kompetencia – részünk a nagy egészben

Fontos, hogy az egyház együttműködjön olyan társadalmi erőkkel, ame-

lyek elkötelezettek az élet és a világ emberségesebbé formálása iránt. 

Például lehet együttműködni környezetvédő szervezetekkel a teremtett 

világ megőrzése érdekében; a politikával a béke és az igazságosság meg-

őrzése érdekében; az egészségüggyel a fájdalom enyhítése és a gyógyulás 

elősegítése érdekében. Két területet külön is kiemelünk: a hospice moz-

galommal való együttműködést az emberséges halál segítése érdekében, 

illetve a katasztrófák idején történő lelkisegély-szolgálatban való egyházi 

közreműködést. Ezeken a területeken – és sok más helyen is – nemcsak 

igénylik, hanem nagyon szívesen fogadják az egyházak közreműködését.

Ennek érdekében a lelkészeknek kapcsolatban kell állniuk a helyi veze-

tőkkel és különféle intézményekkel, szervezetekkel. Vannak olyan gyü-

lekezeti tagjaink, akik aktívak ilyen civil szervezetekben. Az ilyen téren 

aktív gyülekezeti tagokat támogatnia kell a gyülekezetnek. 

A közéleti részvétel kölcsönös érdek. Egyrészt ismertté teszi az egy-

házat és mondanivalóját a környezetében, másfelől pedig olyan témákat 

hoz be a gyülekezet életébe, amelyek a hétköznapi élet fontos részei és 

ilyen módon a keresztény közösség témái is egyben. 

A lelkészi életpálya lehetséges állomásai

A lelkészi életpályamodell szempontjából nagyon fontos lenne biztosítani, 

de legalábbis felrajzolni egy fejlődési ívet. Így lehetne biztosítani azokat a 

feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő kompetenciák 

kibontakozhassanak és érvényesülni is tudjanak a lelkészi életpályán. 

A pályakezdés állapotában nagy szükség van az emberismeret és az 

önismeret olyan megalapozására és begyakorlására, amelyre a legjobb 

helyzetet bizonyosan egy kisebb gyülekezeti közösségben lehet meg-

tapasztalni. Az is fontos eleme ennek az első szakasznak, hogy valaki 

rátaláljon arra az életvezetési stílusra, arra a magatartásra, amely a mai 

lelkészi munkavégzés meglehetősen szabad és önálló formájának meg-

felel. Az önkontrollnak alapelemmé kell válnia ebben az időszakban. 

Régebbi idők hosszú segédlelkészi évei ma már nem léteznek, sok esetben 

azonnali önállósággal indul el a pálya. A kezdésre a legtöbb esetben a 

A lelkész közéleti 

kapcsolatai

Felrajzolható 

fejlődési ív

Társadalmi 

együttműködés
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visszajelzések hiánya is jellemző, és ez természetesen nehezíti a szakmai 

fejlődést. A fokozatos továbblépés, a nagyobb és összetettebb feladatok 

felé való törekvés a helyes irány az életkor és a tapasztalatok növekedé-

sével párhuzamosan.

Ez a folyamat azonban sok esetben nem valósulhat meg, mert a kezdeti 

körülmények jóval többet nyújtanak és kívánnak, mint az kezdésként 

ideális volna. Így sokszor kis gyülekezetben eltöltött hosszabb megala-

pozás nélkül hirtelen a pályája elején is kerülhet valaki egészen nagy 

gyülekezetbe, az ezzel járó komplikált feladatokkal együtt. Itt a hirtelen 

leterhelés és a nagy igénybevétel sok esetben személyes problémákhoz 

vezethet. A fokozatosság elvére valamint az anyagi és szellemi megbecsü-

lés lépcsőzetességére különösen is oda kellene fi gyelni annak érdekében 

is, hogy a pályának legyen inspiráló, felfelé ívelő vonulata. Szükségszerű 

volna, hogy a továbblépésnek feltétele legyen az is, hogy ki milyen ta-

nulmányi fejlődésen ment át, és milyen speciális ismeretekre tett szert 

egy-egy életszakasz ideje alatt. Ha erre nem jut elegendő fi gyelem, akkor 

nagyon mechanikussá és gépiessé válik a lelkész munkavégzése, és nem 

tudja átélni a fokozatos fejlődéssel járó örömöt. A lelkészi pályán is nagy 

szükség van a siker megtapasztalására. Ez adhatja meg a bátorságot a 

különböző életszakaszokban új kezdeményezésekhez, változtatásokhoz. 

Az igehirdetési területnek erre az állandó változásra, megújulásra külö-

nösen nagy szüksége van.

Szükséges volna, hogy a lelkészi életpálya lényeges eleme legyen a tíz-ti-

zenöt évenkénti gyülekezetváltás lehetősége. A mai evangélikus egyházi 

gyakorlatban, ahol hihetetlen nagy különbségek vannak az egyes lelkészi 

állások anyagi, létszámbeli és életkörülményi színvonala között, nem 

jó a lelkészi személyiség fejlődése szempontjából az a tendencia, amely 

szinte leállítja a lelkészek mozgását a gyülekezetek között. Az egyház 

vezetésének és a gyülekezetek világi vezetőinek együttes és átgondolt 

feladata lehetne ennek a kérdésnek a szakszerű kezelése. Segít ezen a 

meghatározott időre szóló lelkészválasztás, de csak akkor, ha valóban 

van is lehetőség mozgásra és gyülekezetváltásra a lelkészi pályán.

A fokozatosság 

elve

A gyülekezet-

váltás lehetősége
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 1.  Mit tehet egy gyülekezet vezetése az egészséges kommunikáci-

ós légkörért?

 2.  Milyen azonosságok és különbözőségek jellemzik a lelkészi és a 

presbiteri szerepet a gyülekezetvezetés és -irányítás területén?

 3.  Mekkora szerepe lehet a lelkész családlátogató munkájának az 

elszemélytelenedés egyre erőteljesebben jelentkező hatásával 

szemben?

 4.  Hogyan határozható meg a presbiteri szolgálat lényege a 21. 

század gyülekezetvezetési gyakorlata számára?

 5.  Minek minősíthető a felügyelői tisztség teológiai szempontból? 

Milyen világi vezetői magatartás segíti leginkább a gyülekezet 

épülését, növekedését?

 6.  Fogalmazzon meg egy magatartási kódexet a mai gyülekezeti 

vezetők számára!

 7.  Milyen kísértések nehezítik ma a lelkész és a világi vezető 

együttműködését?

 8.  Mit tehetnek a gyülekezeti vezetők azért, hogy a gyülekezeti kö-

zösség állandó mozgásban, egészséges változásban éljen?

 9.  Miben mutatkozik meg egy lelkészválasztás gyülekezetépítő 

jellege?

 10.  Miért fontos világosan látnunk egy prioritási sorrendet a lelké-

szi hivatáshoz szükséges legfontosabb kompetenciák között?

 11.  Mik lehetnének a lelkészi életpálya lehetséges állomásai egy 

megújuló egyházban?

A téma 

megértését 

segítő kérdések
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Kilátások és feladatok – felmérések tükrében 193

Kilátások és feladatok – felmérések 

tükrében

Érdemes fontolóra venni azokat az új kutatási eredményeket, amelyek a 

Fábri György és Fábri István vezetésével 2010-ben elvégzett, a Magyar-

országon élő evangélikusokra vonatkozó szociológiai felmérés alapján 

állnak a rendelkezésünkre. Joggal lehet nagy jelentőséget tulajdonítani 

ennek a munkának, hiszen az 1500 evangélikus, akit felkerestek és meg-

kérdeztek, jól minősíthető, széles mintavételnek számít az evangélikusság 

mai méretéhez képest. 

Hasonlóan fontos az a kutatási anyag is, amelyet a Magyarországi Evan-

gélikus Egyház Zsinata statisztikai munkacsoportjának 2010. évi jelentése 

tartalmaz. Sólyom Jenő már hosszú idő óta rendszeresen feldolgozza 

az evangélikus egyházban begyűjtött éves statisztikai jelentéseket, és 

időközönként rá is mutat ezek segítségével néhány nagyon világos és 

fi gyelembe veendő változásra. Értékes adatok mellett a munkacsoport 

ajánlásai és elemzései is sok lényeges információt tartalmaznak, és a 

gyülekezeti élet jövőjére vonatkozó alapvető megállapításokat is közölnek.

„2007. szeptember 14-ei ülésén a Magyarországi Evangélikus Egyház 

Zsinata négytagú statisztikai munkacsoportot küldött ki azzal a man-

dátummal, hogy gyűjtse össze a Magyarországi Evangélikus Egyház 

statisztikai adatait, és azokat további feldolgozásra alkalmas formában 

állítsa elő. A munkacsoport tagja lett Andorka Árpád, a Déli Egyház-

kerület, Kissné Kárász Rózsa, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület és 

Zsugyel János, az Északi Egyházkerület képviselője, valamint a zsinat 

akkori lelkészi elnökének felkérésére Sólyom Jenő. Az egyházkerületi 

képviselők voltak felelősek az egyházkerület statisztikai adatainak össze-

gyűjtéséért, az összesítést segítségükkel Sólyom Jenő végezte. A feladat 

két részből állt. Egyrészt az egyházi statisztikai adatok összegyűjtéséből, 

másrészt azok valamilyen módon való rendezéséből. A munkacsoport 

Két kutatás

Statisztikai 

munkacsoport
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tisztában van azzal, hogy az egyházi munkát nem számokkal kell mérni, 

nem lehet azzal minősíteni, de a számok felhívhatják a fi gyelmet problé-

mákra. Ezért helytelennek gondoljuk azt a felfogást, amely szerint nem 

kell törődni a gyülekezeti statisztikákkal. Véleményünk szerint azoknak 

megvan a maguk helye. A statisztikai adatokat nem szabad túlértékelni, 

de az egyházi stratégia kidolgozásánál hiba lenne azokról elfeledkezni.”1

Fábri György, a szociológiai felmérés vezetője a kutatási anyagot értékelő 

elemzésében megfogalmaz egy nagyon fontos megállapítást:

„Evangélikusnak lenni Magyarországon jó dolog lehet: a jövőt ugyan ki-

csit borúsnak látjuk, de amit ma ad nekünk az egyház, és amit mi adunk 

neki, azzal összességében elégedettek vagyunk. Ez a megnyugtató vagy 

éppen aggasztó tanulsága az egyháztagok körében végzett kutatásunk-

nak, amelyben az egyéni hitélet, az egyházi alkalmakon való részvétel, 

a gyülekezeti, egyházszervezeti aktivitás, a lelkészi munka, az evangé-

likusság jellemzői, értékrend és felelősségvállalás, valamint az egyház 

társadalmi szerepvállalása, az egyházstratégia ismertsége témakörét 

feldolgozó kérdések szerepeltek.”2

A gyakorlati teológiai megközelítés számára nagyon kifejező már a tanul-

mány címéül szolgáló kérdés is: Nekünk így is jó? Ugyancsak sokatmondó 

a két kiemelt jelző: megnyugtató és aggasztó. Ha mélyebben tanulmá-

nyozzuk a kutatási eredményeket, gyorsan meg lehet látni és érteni ennek 

a két szónak a feszültségét. Látszólagos megelégedés mutatkozik sok 

területen az egyház működését érintő felszíni kérdésekben, ugyanakkor 

néhány, a jövő szempontjából nagyon is fontos, mélyebb, adott esetben 

különösen fajsúlyos területtel kapcsolatban komoly az aggodalom. Esetleg 

a megkérdezettek olyan dolgokkal is elégedettek, amelyekkel nem kellene 

elégedettnek lenniük, és olyan változtatásokat is elutasítanak, amelyek 

szükségesek volnának. A gyülekezeti, egyházi életmegnyilvánulások és 

mozgások, a rendezvények száma, mozgató ereje terén kielégítő a helyzet 

ma, de az utánpótlás, a templomi és a gyülekezeti aktivitás vagy a missziói 

 1 A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata statisztikai munkacsoportjának 2010. 

évi jelentése. http://www.evangelikus.hu/teologia/statisztikaijelentes2010/jelentes.

doc/view.
 2 Fábri 2010.
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képesség területén aggasztó a helyzet. De ide lehet sorolni a spirituális 

mélységet vagy a személyes hitélet tartalmát és elkötelezettségét is, mint 

ahol ugyancsak nagyok a hiányosságok.

Passzív rzés vagy elrelépés?

Általánosságban az is megmutatkozik, hogy a feltűnő elégedettség el-

lenére mégsem jellemző nagyfokú aktivitás és missziói lendület ma az 

evangélikusságra. Akik aktívan részt vesznek az egyházi életben, azok 

megtalálják a legtöbb területen azt, amire szükségük van, de nem látszik 

igazán az elmozdulás a fejlődés, a növekedés és a távoliak, „a kívülállók” 

iránti felelősség irányába úgy, hogy ez alapvető motiváció lehetne ma. 

A beletörődő, belenyugvó magatartás az általánosabb, amely nem ítéli 

különösebben drámainak a helyzetet. Hiányzik a missziói elszántság és a 

bátor kilépés az egyház és a gyülekezet jelenlegi keretei közül. Mondhatni, 

uralkodóvá vált az a tendencia, hogy elegendő fenntartani, őrizni azt, 

ami jelenleg még megvan. Mintha nem lennénk tisztában azzal, hogy a 

gyülekezeti és egyházi életben csak a fejlődés, a növekedés és az állandó 

missziói aktivitás lehet a járható út. Ezek nélkül nincs igazi dinamizmus. 

Vagy előrelépés, vagy visszafejlődés van. A stagnálás a visszafejlődés-

sel azonos. Általános magyarországi jellemzőként is felfoghatjuk ezt a 

közömbösségre és passzivitásra való hajlamot. Csakhogy a csökkenő 

taglétszámot mutató evangélikus egyháznak éppen ezen a mentalitáson 

kellene gyorsan változtatnia. Annak ellenére, hogy nagyon sok gyüleke-

zetben az öregedés és a létszámvisszaesés már az istentiszteleti alkalmak 

megtartását és az alapvető közösségi életet is veszélyezteti, mégsem 

tapintható ki alapvető nyugtalanság ezzel a jelenséggel kapcsolatban.

Ha minden történelmi nehézséget beszámítunk, akkor is hatalmas a visz-

szaesés: a magyar evangélikusság 1930 körül még 6% fölött volt az összné-

pességhez viszonyítva, ma pedig egyedül csak a népszámlálási adat mutat 

3%-ot, a keresztelések már csak 2,5%-ot. A valóban aktívak létszáma ma 

már ennél jóval alacsonyabb. Könnyen belátható, hogy a jövőre nézve 

nagyon veszélyes ez a tendencia. Ezzel a folyamattal szemben tudatos 

elköteleződésre lenne szükség, amely a jelenlegi gyülekezeti tagok megőr-

zésén túl éppen az ő aktivitásukat fokozná olyan mértékben, hogy vonzó 

gyülekezeti közösségek jelenjenek meg a vallás iránt ma is érdeklődők 

Passzív 

elégedettség

A létszám 

drasztikus 

visszaesése
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előtt a gyülekezetek külső környezetében. Mert ez a külső kör létezik, és 

megszólítható. Ezt a lehetőséget igazolja Máté-Tóth András valláskutató 

megállapítása is:

„Látható ugyan, hogy az egyre fi atalabb generációk némely országban egyre 

kevésbé követik a vallásosság szüleik vagy nagyszüleik által gyakorolt vagy 

vallott módját, de az is, hogy a magukat valamilyen módon vallásosnak 

tartók aránya egész Európában viszonylag stabil, a kelet-közép-európai 

országok döntő többségében pedig kifejezetten jelentős.”3

Ez a réteg egyértelműen jelen van a magyar társadalomban, elérhető és 

megszólítható a gyülekezetépítés és -növekedés számára.

Spirituális élet és életkérdések

A gyülekezeti élettel kapcsolatos két legnagyobb problémaként a fenti ku-

tatásban megkérdezettek a templomba járás gyakoriságát (25,8%), illetve 

a gyülekezetek rossz anyagi lehetőségeit (13,6%) jelölik meg. A harmadik 

helyre szorul az, hogy az egyháztagoknak nem elég mély a hitük (12,6%). 

A megkérdezettek 10%-a jár minden vasárnap rendszeresen templomba, 

22% pedig két-három hetenként. 

Meghökkentő adat a gyülekezetépítés szempontjából az a 64,6% nyilatkozó, 

aki úgy ítéli meg, semmi sem tudja motiválni őket arra, hogy többet járja-

nak templomba. A kifogásoknál 32% egészségügyi okokat nevezett meg, 

30% pedig egyszerűen időhiányt. A kötődés minőségét jelzi az is, hogy 

a megkérdezettek 60%-a nagyon ritkán vesz úrvacsorát. Ezen a ponton 

lehetetlen nem továbbkérdezni. Vajon valóban olyan kicsi vonzereje van 

az istentiszteleteknek, hogy elképzelhetetlen a gyakoribb részvétel? Ha 

így van, vajon mi a pontos ok? Unalmasak az istentiszteletek? Nem ger-

jesztenek változást a résztvevőkben: ugyanolyan állapotban mennek ki a 

templomból, mint ahogyan bejöttek? Esetleg a tempón, a nyelvezeten, a 

zenén kellene változtatni? Vagy a személyesség irányába elmozdulni? Egy 

biztos, ennek az erős alulmotiváltságnak sürgősen keresni kellene az okát, 

és természetesen ezzel együtt a változtatás lehetőségét, a fölfelé vezető utat.

 3 Máté-Tóth 2008.

Istentisztelet-

látogatás
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Egyértelműen aggódnak azonban a megkérdezettek amiatt, hogy kevés a 

konfi rmáló és a hittanra járó tanuló. Ez elárulja azt, hogy a válaszolók több-

sége fontosnak tartja a felnövekvő nemzedékek vallási aktivitását, és aggódik 

annak meglétéért. Ez egyetemes aggódás, de kérdés, áll-e következetesség 

mögötte: például anyagi áldozatban, önkéntes munkával megtesznek-e min-

dent a gyülekezetek annak érdekében, hogy jobban elérjék a fi atal nemze-

déket. Ha ez az odaszánás nem áll az aggódás mögött, akkor nem sokat ér.

Figyelemre méltó azon válaszadók alacsony száma, akik személyes problé-

máikkal a lelkészhez fordulnának. 56% azért nem fordul a lelkészhez lelki 

problémáival, életkérdéseivel, mert ezeket saját maga oldja meg inkább. Az 

a kevés megkérdezett azonban, aki már megtett ilyen lépést, elégedett volt 

a lelkész segítő teljesítményével. Vajon mi a magyarázata ennek az ered-

ménynek, amely homlokegyenest szembemegy az uralkodó tendenciával, 

amely szerint – az igények miatt – egyre nagyobb hangsúly esik a lelkészi 

munkában a lelkigondozó szolgálatra? Tájékozatlanok a megkérdezettek? 

Nem gondolják, hogy természetes dolog, ha életkérdéseikkel a lelkészt 

keresik meg? Elképzelhetetlen a bizalmi kapcsolat? Vagy nem tartják 

hiteles személynek a lelkészt? Esetleg mindent megmagyaráz a „magam 

szoktam megoldani” válasz, vagyis a zárkózottság a lelki problémákkal 

vagy életkérdésekkel kapcsolatban? Az istentisztelet után ez a másik olyan 

csomópont, olyan kihívás, amely mellett nem lenne szabad az egyháznak 

szó nélkül elmennie. Nem várható javulás a gyülekezeti élet, az aktivitás 

területén, ha a konkrétan előkerült problémák vizsgálatában senki sem 

mélyed el, és nem keressük közösen a válaszokat és a felfelé vezető utat.

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy valóban új egyházi stratégiára van 

szükség a jövő érdekében, és nem lehet nyugodtan, álló helyzetben maradni 

vagy járni a régi, megszokott utakon. Sokkal nagyobb energiát kell fordí-

tani új emberek megszólítására, és semmiképp sem szabad beletörődni a 

hagyományos keretek bénító szorításába. Épületek és ingatlanok őrzése 

helyett egészségesebb egyházi képet mutatna az, ha alkalmakat, progra-

mokat és új lehetőségeket tudna felkínálni egy-egy gyülekezeti közösség a 

maga környezetében. Már abba az irányba is fontos lenne határozottabban 

elmozdulni, hogy egy gyülekezet bátor és fi gyelemfelhívó megjelenéssel 

tudja meghirdetni a tevékenységét helyi szinten. Országos összefüggésben 

erre ma már sok jó példát láthatunk (dinamikus gyülekezeti honlapok 

vagy például az Evangelikus.hu portál), de fontos lenne ezeket a lépéseket 

Fiatal nemzedék

Életkérdések és 

lelkigondozás

Új stratégia
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A jelen és a jöv gyülekezete198

a legalapvetőbb területen, a helyi gyülekezetek környezetében is megvaló-

sítani. Azonban – minden fi gyelemfelhívó és információt továbbító, fontos 

tevékenység ellenére – mindenképpen a tartalmi és lelki munkának kell a 

középpontban állnia. A teológiai színvonal vagy a spirituális mélység nem 

hiányozhat ma ezekből az aktív mozgásokból a gyülekezeti, egyházi életben.

A vasárnapi istentisztelet mellett több energiát kell fektetni a hétköznapi 

együttlétek szervezésébe és érdekes, életközeli programok kialakításába. 

Az életvezetés segítése, tanácsolása iránti igény valóság a mai környe-

zetben, és erre az igényre válaszként nem elegendő csak az egyházi kul-

tikus tevékenység. Minden gyakorlati teológiai vizsgálódás arra mutat, 

hogy a lelkészi munka súlypontja – legalábbis ami az igényeket illeti – a 

lelkigondozás irányába mozdul el.

Több fi gyelemfelkeltő és szokatlan rendezvényre is szükség van, hogy az a 

réteg, amely semmilyen módon sem hajlandó a jelenlegi keretbe beilleszked-

ni, el ne szakadjon a jövőben teljesen az egyháztól. Emelkedő tendenciát mu-

tat a nagyobb, kerületi vagy országos rendezvények látogatottsága (például 

missziói napok), de nem biztos, hogy a hétköznapi élet szempontjából ezek a 

leghatásosabbak, ha nem egészülnek ki helyi kezdeményezésekkel – például 

néhány egymáshoz közel eső gyülekezet összefogása is hoz újulást, változást. 

Eredményesen mozdíthatják ki a gyülekezeteket a közös kezdeményezések. 

Jó példa erre a pesti gyülekezetek tagjai számára szervezett zarándoklat, 

amelynek egymás kölcsönös megismerése volt a célja. Ez annyit jelentett, 

hogy egy szombati napon autóbuszokkal végiglátogatták az észak-pesti 

templomokat egy nagy csoporttal, amely az összes pesti gyülekezet tagjaiból 

állt össze. Az utazó csoport tagjai egymással is ismerkedhettek, és komoly 

mennyiségű információval, sőt élménnyel gazdagodtak a meglátogatott 

gyülekezetek életével, helyzetével kapcsolatban. Bebizonyosodott ennek az 

akciónak a során is, hogy semmiképpen sem elegendő a virtuális élmény 

vagy kapcsolat, hanem szükség van a valóságos találkozásra és beszélge-

tésre. Ezek a valós élmények pótolhatatlanok a gyülekezeti élet területén 

ma is. Az ehhez elengedhetetlenül szükséges közösségi dinamizmusra utal 

Csermely Péter megfogalmazása is: „Fontos tehát, hogy gyülekezeteink ne 

zártak, hanem folytonosan megújulók, egymással és a külvilággal új és új 

kapcsolatokat keresők, együttműködők legyenek.”4

 4 Csermely 2009, 28. o.

Hétköznapi 

alkalmak

Új stílusú 

rendezvények
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A kutatásnak az a megállapítása, amely szerint a magyarországi evangéli-

kusok túlnyomó része hitéhez hű, elsősorban evangélikus családban nőtt 

fel, és gyermekeiket az evangélikusok szinte valamennyien megkeresz-

teltetik, az valóban a család fontosságára utal. Kiugróan magas arányban 

jelölték meg a családot magát legfontosabb értékként. Ez azt mutatja, hogy 

inkább családszeretőek az evangélikusok, mint a társadalom általában. Ez 

fi gyelmeztet arra is, hogy a családgondozás, családi istentiszteletek, családi 

hétvégék vagy éppen a hagyományos lelkészi családlátogatások elhagy-

hatatlan részei a mai lelkészi tevékenységeknek egy élő gyülekezetben.5

Lelkészi munka

A lelkészek gyülekezetépítő munkájával kapcsolatban az a probléma 

is előkerült a kutatásban, hogy sok lelkész úgy érzi, nem kap elegendő 

segítséget a gyülekezeti tagoktól a munkájához. A lelkészekkel készített 

mélyinterjúkból ugyanakkor az is kiderül, hogy a lelkészek többségének 

az a véleménye, hogy hatalmas befektetést igénylő munka az önkéntesség 

megteremtése a gyülekezetben. Úgy tűnik, nagyobb energiabefektetést 

igényelne a gyülekezeti tagok mozgósítása, mint a megküzdés az egyedül-

léttel. A középkorúak elérése a legproblematikusabb, ők azok, akik szinte 

teljesen hiányoznak a gyülekezetekből. A lelkészek magára maradása 

ebben az értelemben újra megalapozza, kikényszeríti a lelkészcentrikus 

gyülekezeti modellt. Ez az út pedig nem eredményezhet növekedést, 

legfeljebb újabb és újabb problémákat a lelkész életében és munkavégzé-

sében. Ez a helyzet csak fokozza a lelkészi magányt, elszigetelődést vagy 

az elvárások és a teljesítés örök feszültségét a lelkészi szolgálatban. Itt 

belső konfl iktus, majd kiégés jelentkezik előbb vagy utóbb. Ez a veszély 

is utal arra, hogy érdemesebb a több energiát igénylő utat választani, és 

nem feladni a küzdelmet a gyülekezeti tagok aktivizálásáért.

De arra is következtetnünk kell, hogy kisebb lelkészi körök gyülekezeti 

határokon átívelő, közös munkavégzése nagyon is indokolt. Jó ez a lelkész 

számára is, jelenthet egyfajta szupervíziót, de sokat adhat a két-három 

gyülekezet közösségének is abban az értelemben, hogy jóval színesebb 

 5 Vö. A család az evangélikusság középpontjában. http://www.evangelikus.hu/interaktiv/

blog/felmeres/a-csalad-az-evangelikussag-koezeppontjaban?set_language=en&cl=en.

Családi háttér

Elmagányosodás

Lelkészek 

együttműködése
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alkalmak szerveződhetnek az együttműködés útján. Főképp a fi atalabb 

generációknak jelenthet ez sokat, az ifj úsági és gyermekmunka területén 

látunk is sok jó példát az együttműködésre.

Az is kitűnik a felmérésből, hogy a lelkészi munka összefüggésében az 

igehirdetésé a prioritás. A megkérdezettek több mint nyolctizede úgy 

tekint a prédikációra, mint a lelki béke forrására és az Istennel való talál-

kozás lehetőségének segítésére. Az igehirdetéssel kapcsolatos elvárások 

között teljesen háttérbe szorul a cselekvésre indítás, a társadalmi kérdések 

megválaszolásának segítése vagy a politikai kérdések tematizálása. Ez 

a tendencia azt mutatja, hogy az igehirdetések úgy tudnak gyülekezet-

építővé válni a jövőben, ha bennük a lelkiség, a teológiai igényesség és a 

személyes hitélmény kifejtése erősödik meg.

Kritikusnak nevezhető az érdektelenség arra nézve, hogy az igehirde-

tésben előkerüljenek társadalmi kérdések. Mivel nélkülözhetetlen a ke-

resztény hit életközelisége, a mindennapi kérdésekhez való kapcsolódása, 

ezért a társadalmi kérdésekkel való szembesülés, a véleménykialakítás 

és az állásfoglalás segítésére külön alkalmakat, speciális együttléteket 

érdemes szervezni. Nem lehet lemondani arról, hogy a keresztény hit 

találkozzon a hétköznapok problémáival. A hagyományos előadás mellett 

kedvelt forma lett például az asztali beszélgetés vagy a kerekasztal-be-

szélgetés műfaja. Ritkábban szervezett, de több szereplő megszólalását 

biztosító alkalmak lehetnek inkább a vonzóak és hatásosak.

Az istentisztelet, ha néha kevésbé vonzó és a fi atalabbak által ritkábban 

látogatott alkalom, mégis centrális esemény. Arculatának fejlesztése, mo-

dernizálása elkerülhetetlen feladat a gyülekezetépítés összefüggésében.6

Gyülekezetméretek és következményeik

A zsinati kutatócsoport anyaga rámutat arra, hogy nagyon jelentős a gyü-

lekezetek létszámbeli eltérése, emiatt az egyes közösségek mozgástere 

és életlehetősége nagymértékben különbözik egymástól. Komolyan kell 

 6 Lelkészek az egyházban és a gyülekezetekben – A szociológiai mélyinterjúk és a kérdő-

íves felmérés eredményei. http://www.evangelikus.hu/interaktiv/blog/felmeres/. 2011. 

március 30.
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venni azt is, ami az evangélikusság összlétszámának alakulásából ma 

levezethető tanulság. „A 300 ezer evangélikus (200 ezer egyházközségi 

tag, 100 ezer egyházfenntartó) 258 egyházközséghez tartozik. Egyenletes 

eloszlás esetén minden egyházközségben 1200 körül lenne a népszámlálási 

lélekszám, 800 körül az egyházközségi tagok száma, és 400-an fi zetnének 

egyházfenntartói járulékot. Ehelyett egy furcsa, széles eloszlást látunk.”7 

Komoly stratégiai feladatot jelent az a helyzet, hogy a népszámlálás sze-

rint az egyik gyülekezet területén többezres, akár tízezret is megközelítő 

evangélikus él, míg a másik végletben éppen csak eléri ez a szám a száz főt. 

Ekkora aránytalanság nehézzé teszi a lelkészi szolgálat és munkavégzés 

meghatározását és követelményrendszerének egységes kezelését, ilyen 

körülmények között lehetetlen az azonos élet- és szolgálati feltételek 

biztosítása. Nem lenne szabad mindkét helyzetben hasonló struktúrájú 

és működésű adminisztrációt, hivatalvezetést sem elvárni. Ez egy kis 

közösségben túlfeszíti a kereteket, a nagyban pedig keresztény közös-

séghez alig illeszkedő hivatalossághoz és gazdasági előnyhöz vezethet. 

Ebben az értelemben nagyon is indokolt a szolidaritási elv alkalmazása 

a közös terhek hordozása terén.

Nem véletlen, hogy Európában több egyház is teljesen újrafogalmazta az 

utóbbi időben az önálló gyülekezet kritériumait abban az értelemben, 

hogy mennyi a gyülekezeti taglétszám lehetséges minimuma, és hol van a 

maximum, amely még egyetlen gyülekezetbe összefogható. Nyilvánvaló, 

hogy a többezres létszám esetében komoly kérdés, hogy egy lelkipásztori 

álláshoz mennyi gyülekezeti tag rendelhető hozzá úgy, hogy a pasztorális 

és a gyülekezetépítő munka minőségileg megvalósulhasson.

Ez a gyülekezeti lét kritériumainak megalkotására vonatkozó és a jövő 

egyházának érdekében fellépő igény ma az egyik egyértelműen látható 

irány. A másik, hogy a gyülekezetek gazdasági stabilitásának biztosítása 

csak úgy alakítható ki, ha valóban komolyan odafi gyelünk a statisztikai 

adatok üzenetére.

 7 A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata statisztikai munkacsoportjának 2010. évi 

jelentése, 12. o. http://www.evangelikus.hu/teologia/statisztikaijelentes2010/jelentes.

doc/view. 2011. április 5. Készítette Sólyom Jenő.

Az önálló 

gyülekezet 

kritériumai
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A valós jövőképpel nézünk szembe akkor, amikor a hívektől szárma-

zó bevételek nagyságára is vetünk egy pillantást a zsinati statisztikai 

csoport munkájában. „Ha ezek a számok helyesek, országos átlagban a 

hívek a gyülekezetek bevételének 20%-át adják, további 10% származna 

gazdálkodásból, 70% pedig egyéb forrásból. A legjobb esetben is – két 

egyházmegyében – 40% a hívek hozzájárulása, de néhol csak a 10%-ot éri 

el. Az egy egyházfenntartóra jutó összeg országos átlagban nem éri el a 

8000 forintot, az egy egyháztagra jutó összeg pedig az évi 4000 forintot.”8 

Ebből látható az, hogy a gyülekezetek önfenntartó és önellátó képessége 

már ma sem realitás a jelenlegi életforma és struktúra fenntartásához. 

Rámutat ez az adat arra, hogy nehezen kerülhető meg a gyülekezeti élet 

gazdasági kérdéseinek teljes átgondolása és összehangolása a jövőben. 

Sajnos az utolsó húsz évben nem sikerült az adakozást, az áldozatkész-

séget a gyülekezeti életben olyan szinten tartani, hogy a megnövekedett 

feladatokhoz elegendő forrásként jöhetne számításba. Inkább aktívak a 

hívek a céladományok terén vagy egy-egy alkalmi projekt érdekében, de 

kevésbé az általános és mindennapi gyülekezeti, egyházi élet fenntar-

tása céljából. A tudatos és nagyobb anyagi áldozatot vállalók inkább az 

idősebbek, a fi atalabb adakozó rétegek csak a megújult életű gyülekezeti 

közösségekben jelennek meg számottevő nagyságrendben és dominán-

san. Erősen kérdéses ma a következő generáció gazdasági értelemben 

vett képessége, hajlandósága, hozzáállása a gyülekezeti életforma szem-

pontjából. Különösen izgalmas kérdés ez a falusi gyülekezetek számára.9  

Végre pontosan meg kell határozni, hogy egy adott földrajzi helyszínen 

milyen létszám, mekkora erőforrás és milyen missziói képességnek kell 

rendelkezésre állnia ahhoz, hogy valóságosan működjön a gyülekezeti 

élet. Mindkét felmérés – a szociológiai és a statisztikai is – igazolja ennek 

a lépésnek a fontosságát és időszerűségét. Több európai egyház is küzd 

ezzel a kérdéssel már évek óta, és vannak megoldási kísérletek. Érdemes 

lenne a tapasztalataikat tanulmányozni és a gyakorlatukat átültetni a 

magyar viszonyok közé.

 8 A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata statisztikai munkacsoportjának 2010. 

évi jelentése, 28. o.
 9 További részletek ebben a témában: Hajdú 2006.

A gyülekezetek 

gazdasági ereje
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Készség a változtatásra

A gyülekezetépítés akkor eredményes leginkább, ha a közösségekben 

ébren van a változásra való készség és a változtatás igénye. Ha a túlélés 

technikájának keresése az uralkodó mentalitás és magatartás, az előbb 

vagy utóbb akadálya lesz a tényleges fejlődésnek, az igazi megújulásnak, 

amely pedig egyenlő az életben maradással. Minden erővel érdemes 

ezen a területen is törekedni arra, hogy ne maradjon egyedül a lelkész 

a terveivel, szolgálatával és tevékenységével a gyülekezetben. Az egész-

séges gyülekezeti közösség életjele az, hogy nem is engedi meg a lelkész 

egyedül maradását, magányosságát a gyülekezetépítés folyamatában, 

hanem aktívak a lelkész körüli munkatársak, és a gyülekezethez tartozók 

vállalják, hogy ők is alkotói, megvalósítói a gyülekezeti életnek. Nemcsak 

a szemlélődés vagy az ötletadás szintjén, hanem valódi tevékenységgel.

Észre kell vennünk, hogy a gyülekezetek társadalmi környezetében egyre 

többen érzik annak a szükségét, hogy tartozzanak valahová, és otthonra 

találjanak valahol egy közösségben. Nagyon sok ember számára fontos 

ma az, hogy szerepe és munkája legyen egy nagyobb közösség összefüggé-

sében is. Ha ezt felismerjük és komolyan vesszük, az motivációt jelenthet 

sok gyülekezetépítő elképzelés megvalósítására. Természetesen rá kell 

találni a mai ember megszólításának hatásos módjára. A gyülekezetben is 

élnie kell egymás irányában az érdeklődésnek, a megszólításnak, a dicsé-

retnek és az elismerésnek vagy az őszinte féltésnek, fi gyelmeztetésnek és 

aggódásnak. Ezek nélkül teljesíthetetlen a missziói küldetés, és gondolni 

sem lehet építésre, fejlődésre és növekedésre. 

Egy tanulmány megdöbbentő módon teszi fel a kérdést: miért hagyják 

el ma az emberek az egyházat? Azzal a kérdéssel való szembenézésre 

ösztönöz a tanulmány, hogy egy-egy történelmi egyház taglétszáma va-

jon miért csökken napjainkban, miközben a rendszerváltás után alakult 

kisközösségeké egyre inkább növekszik. A fogyás okainak taglalásánál 

megemlíttetik többek között az igehirdetés teológiai és lelki súlytalansá-

ga, valamint a világos missziói vízió hiánya és a mindenekelőtt Krisztusra 

mutató lelki munka megvalósulásának töredékessége.10

A kérdésre adandó egyértelmű felelet helyett inkább arra vállalkoz-

 10 Sipos 2011.
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hatunk ma, hogy aláhúzzuk még egyszer a célt: a gyülekezet minden 

életjelenségét annak fényében kell értelmeznünk, hogy bízunk Isten 

Szentlelkének működésében, de nem vagyunk restek elvégezni azt, amit 

emberi képességeinkkel, adottságainkkal, egy szóval karizmáinkkal fel-

ajánlhatunk és megtehetünk. A növekedés megvalósulhat kis létszámú 

közösség életében éppúgy, mint egy nagy tömeg mozgásával. A lényeg 

mindig az marad, hogy hatalmas elmozdulás, ha egyetlen embert is köze-

lebb vezet a tevékenységünk a hit útján Istenhez. A gyülekezeti közösség 

újulásának az a titka, hogy örül ennek a látszólag kis eredménynek, és 

erőt merít ebből a következő kisebb vagy nagyobb lépéshez.

Az önkéntesség szerepe a gyülekezeti 

életben

Az önkéntes szolgálat a keresztény közösség sajátossága

A gyülekezeti életnek évszázadokon keresztül az volt az egyik legjellem-

zőbb tulajdonsága, hogy az odatartozók aktivitása az önkéntes szolgálato-

kon keresztül bontakozott ki. Szinte minden tevékenység a gyülekezetben 

önkéntes jelleggel folyt. Ez számított természetesnek. A hivatásos alkalma-

zottak száma nagyon alacsony volt sokáig, és csakis a legszükségesebbekre 

korlátozódott. Az önkéntesség legkorábbi mintája a keresztény egyház 

történetében a szerzetesrendekben keresendő, ahol az egyik legfontosabb 

érték a szabad akaratból, önkéntesen történő szolgálatvállalás. Maga a 

belépés is ebbe a kategóriába tartozik. A kolostorokban mindig első helyen 

szerepelt az önkéntesség vállalása abban az értelemben is, hogy a tevékeny-

ség nem fi zetésért történik. Maga a munkavégzés, a hivatásgyakorlás is 

úgy valósul meg itt, hogy nem jár érte ellenszolgáltatás. Az önkéntesség 

gyökerei nagyon mélyre nyúlnak az egyház életében.

Már a korinthusi gyülekezetet is arra szólítja fel Pál apostol, hogy fedez-

zék fel a különböző képességeket és adottságokat egymásban és önma-

gukban. Mindennek az a célja, hogy a különféle kegyelmi ajándékokkal 

mindenkinek lehetősége nyíljon aktivitásra a gyülekezetben. Már ebben a 

korai időszakban is felfedezhető egy bizonyos szolgálati rend és a felada-

tok tudatos elosztása, de nem feledhetjük el, hogy ez második lépésként 

Az önkéntesség 

gyökerei

Karizmák 

és tisztségek
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szerepel a gyülekezetek életében, abban az időben, amikor megszilárdul-

nak és megszerveződnek a keresztény gyülekezetek. Az első időszakban 

kizárólag a karizmák használatáról volt szó, és hozzá kell tennünk, hogy 

a hivatalos szerveződés sem zárta ki azt, hogy mindenki a benne rejlő 

értékeket ezen felül is kamatoztassa a közösség életében. Az igényt vagy 

szükséget észre kellett venni a gyülekezethez tartozók életében, és szabad 

elhatározásból gyorsan segítséget kellett nyújtani. 

Minderre az a hála motivál, amely abból fakad, hogy ráébredünk a saját 

életünk áldásaira. Ez a belső öröm indít a másokért való aktív cselekede-

tekre. Az apostoli levelek és az Apostolok cselekedeteinek leírásai tükrö-

zik ezt a mentalitást, hozzáállást. Az életsegítés és a testvéri szolidaritás 

szerepe itt prioritás. Nem a külsőség vagy a liturgikus közös cselekvés 

uralkodik, és rendelkezik összetartó erővel, hanem a mindennapi élet 

gyakorlati és hitbeli közössége.

Mindez nemcsak lehetőség, hanem a Lélek egysége kötelezi is a gyü-

lekezet tagjait arra, hogy mindazt, amivel ők maguk rendelkeznek, ne 

vonják meg a többiektől a közösségben. („A Lélek megnyilvánulása pedig 

mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.” 1Kor 12,7, illetve 1Kor 

12,4–11 összefüggése) Az egyháztörténet folyamán végig is kísérhető 

mind a mai napig ez a feszültség: az egymáshoz való viszony a minden-

napi életben és a kultikus, ünnepi alkalmak egymást kölcsönösen erősítő 

vagy éppen gyengítő helyzete.

Önkéntesek és hivatásos alkalmazottak

A 20. század első felében különösen is erősödött az a tendencia, hogy a 

gyülekezetek egyre több hivatásos munkavégzőt alkalmaztak. Nyugat-

Európában ez egészen a hetvenes évek végéig jellemző volt. Expanzív 

időszak volt ez az egyház szervezeti fejlődését tekintve. Erre az is lehe-

tőséget adott, hogy gazdaságilag megerősödtek a gyülekezetek, eközben 

kiépült a nagyobb gyülekezeti és egyházi struktúra, és ehhez szükség volt 

egyre több hivatásos alkalmazottra is. A szervezési és adminisztrációs 

munka is jóval összetettebb lett, mint korábban, ez is igényelte a jobban 

kiépített hivatalt és szervezetet, ahol a munkavégzés csak professzionális 

formában megvalósulhatott meg. Oktatási és szociális vagy egészségügyi 

Hála

Kötelezettség

Hivatásos 

alkalmazottak
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intézmények fenntartóivá váltak a gyülekezetek is, nemcsak a közegyház, 

és ezeknek az irányítása és működtetése jelentős létszámú hivatásos 

alkalmazottat követelt meg az egyházközségekben.

Magyarországon az államosítás szinte egyik napról a másikra szüntette 

meg ezt az állapotot, és egy teljesen más működési mechanizmusra kellett 

berendezkedniük a gyülekezeteknek 1949 után. Ebben a kényszerhely-

zetben szükségszerűen az önkéntes szolgálatok váltak döntővé. Szerepük 

felértékelődött a nehéz külső és belső körülmények között. Hivatásos al-

kalmazásban szinte csak a lelkészek maradhattak meg, itt-ott fennmaradt 

néhány kántori állás, és esetleg néhány nagyobb gyülekezet alkalmazott 

adminisztrátort. A kisebb létszámúvá vált presbitériumok tagjai vállalták 

ekkor magukra – legtöbb esetben teljesen fi zetség és ellenszolgáltatás 

nélkül – a gondnoki, temetőgondnoki tevékenységet vagy akár az irodai 

adminisztrációs munkát. Nem is beszélve a vasárnapi iskolai vezetőkről, 

akik önkéntesek voltak, csakúgy, mint az egyházfenntartást begyűjtő 

hívek. Sok esetben mindez nem nyilvános szervezésben történt; a kor 

adta lehetőségek miatt, de szinte ösztönösen működött a beteglátogatás 

szolgálata is önkéntes alapon. Az épületek rendben tartása, ápolása és 

gondozása is szinte teljesen ilyen alapra helyeződött át.

1989 után a gyülekezetek infrastruktúrája megerősödött, és a lelkészi 

hivatalok munkája is összetettebbé vált, ennek megfelelően ezeken a te-

rületeken egyre több alkalmazottra lett szükség. Az iskolai hitoktatásban 

is merőben más helyzet állt elő, mint a korábbi időkben. A diktatúra négy 

évtizedében szinte teljes mértékben csak lelkészek végezhették az iskolai 

hitoktatást, ők is speciális engedéllyel. A rendszerváltás után, a gyorsan 

megnövekedett hitoktatási óraszám és csoportszám miatt hivatásos hit-

oktatók is munkába álltak, sok gyülekezetben pedig óraadói megbízással 

látták el ezt a munkaterületet. A gyülekezeti gyermek- és ifj úsági alkalmak 

megtartásában nagyon jelentős önkéntes munka van jelen napjainkban is. 

Szervezési, táboroztatási feladatok vagy akár nyári napközis programok 

elképzelhetetlenek a komolyabb önkéntes tevékenység nélkül.

Két évtizeddel a rendszerváltás után ismét több területen látszik, hogy a 

kisebbé vált gyülekezeti létszámok és a szűkebb helyi anyagi lehetőségek 

miatt is nagyon komolyan kell venni azt a lehetőséget, amely az önkén-

tesek foglalkoztatása terén nyílik.

Államosítás

Hitoktatás

Az önkéntes 

tevékenység 

kibontakozása
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Ezen a külső jelzésen túl látható módon jelentkezik az igény is, hogy 

sok olyan ember van ma a társadalomban, akik éppen az önkéntesség 

speciális helyzetét értékelve nagyon szívesen aktivizálódnának egyházi 

területeken is. Munkanélküliségbe kényszerültek vagy szabad energiával 

rendelkező és mások élete felé nyitott fi atal és középkorú értelmiségiek, 

de ide sorolhatók azok is, akik részmunkaidőben foglalkoztatottak, és 

szeretnének hasznosan élni a környezetükben mások segítésével. A nehéz 

kérdés természetesen az, hogy nyílik-e erre valóban lehetőség. Mobilis-e 

annyira egy mai gyülekezet, hogy jól tudja kezelni ezt a helyzetet? Meg-

találja-e azokat a lehetőségeket, és kiépíti-e azokat a munkaterületeket, 

ahol az önkéntesek tevékenysége kibontakozhat? Mert az önkéntesek 

szolgálatának megszervezése és irányítása egyaránt professzionalizmust 

igényel. Gyülekezeti diakóniai szolgálatok, a családsegítés vagy a házi 

gondozás különösen is olyan területek, ahol más módon nem is képzelhe-

tő el az egyházi aktivitás növekedése, csak önkéntes segítőkkel. Világosan 

látnunk kell azt, hogy az önkéntes munka egyházi elterjedéséhez szükség 

van arra, hogy ehhez értő szakemberek tájékoztatást, tanácsadást és fo-

lyamatos módszertani útmutatást adjanak a gyülekezeti vezetők számára.

A hatalmasat fejlődött intézményes diakóniai szolgálati ág is egyre na-

gyobb mértékben igényli az önkéntesek értékes közreműködését. A Ma-

gyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Szolgálatának alapelveiben 

is megjelenik ez az igény: „Célunk az önkéntesek diakóniai szolgálatba 

állítása és számuk folyamatos növelése. Az önkéntesség tudatos elter-

jesztésével a gyülekezetépítést és az egyház más munkaágait is erősíteni 

kívánjuk (oktatás, ifj úsági munka, szolgáló közösségek szervezése).”11

A diakóniai területeken lehetőség nyílik a speciális képzésre is, hogy 

a tevékenységhez szükséges alapvető ismereteket elsajátíthassa az, aki 

ebben a szolgálatban majd önkéntesként akar részt venni. Fontos a fel-

készítés ezekre a tevékenységekre, hogy a különböző szolgálatokra érvé-

nyes szabályokat megismerhessék az önkéntesek. Példa erre az, ahogyan 

Szombathelyen, Szarvason, Nyíregyházán és több más gyülekezetben is 

megvalósították a Kapu, illetve Háló programot.

 11 A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Szolgálatának alapelvei, 5–6. o.

Önkéntesek 

a diakóniában
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„Az egyház szolgálatától az önkéntes munka elválaszthatatlan. Gyüle-

kezeteinkben szép számmal működnek önkéntes csoportok, gyakran 

egymással rivalizálva és kevés kapcsolatot tartva. A gyülekezetépítés 

nagy lehetősége a diakóniai munkát végző önkéntesek hadba állítása. 

Egyházunk sikeresen alkalmazta a Kapu programot mint minősített 

önkénteseket képző metodikát. A programot az egyházi keretek közötti 

speciális igények fi gyelembevételével továbbfejlesztik, így egyre több 

gyülekezetben alkalmazható lesz.”12 Ahol ez már megvalósult, ott az 

önkéntes tevékenységben részt vevők maguk vallottak arról, hogy milyen 

mértékben lettek gazdagabbak lelkileg ebben a munkálkodásban. Az 

ismeretszerzés idején és a kibontakozó tevékenység során is a személyes 

életük lett tartalmasabb és aktívabb. Önismeretet és élettapasztalatot 

adnak ezek a tevékenységek minden vállalkozó kedvű ember számára. 

A gyülekezeti közösségben pedig kiegészül mindez az együtt szolgáló, új 

típusú közösségben megtapasztalható lelki élménnyel is. A beteglátogató 

maga is erősödik azzal, ahogy a fi zikai segítségen túl a beszélgetésben 

mély emberismeretre tehet szert. Az idősek közötti beszélgetések pedig 

egyértelműen alakítják ki a több toleranciát, a mélyebb megértést és a 

készséget az élet nehézségeinek feldolgozásához a fi atalabb nemzedékhez 

tartozókban. Ezért is fontos része az oktatásnak, nevelésnek az, ha már 

középiskolás korban jelen van a szervezett szociális munka az iskolában.13

Nagy lehetőséget hordoz magában az is, hogy az Európai Bizottság 2009 

júniusában tett javaslata és az Európai Tanács 2009 novemberében ho-

zott határozata alapján, 2011 az önkéntesség európai éve lett. A 2011-es 

dátum azért is szimbolikus jelentőségű, mert éppen tíz évvel korábban a 

2001-es évet az ENSZ nyilvánította a nemzetközi önkéntesség évének.14 

Ezekkel a meghirdetett nagy programokkal nyilvánvalóan az a legfőbb 

cél, hogy az egész társadalomban növeljék az önkéntesség népszerűségét, 

segítsék jobban tudatosítani az ebben rejlő társadalmi értékeket, növeljék 

az állampolgárok részvételét bennük, és segítsenek a gazdasági válság 

leküzdésében is.

Ebben a folyamatban jelentős szerepet játszhatnak a keresztény egyhá-

zak és gyülekezetek. Az uniós országokon belüli hagyományok ezen a té-

 12 Gregersen-Labossa 2010, 186–187. o.
 13 A diakóniai tanulásról további információk: Adam 2008.
 14 http://www.onkentes.hu/.
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ren is nagyon eltérőek. Több országban az önkéntességnek nagyon fejlett 

gyakorlata létezik (Ausztria, Hollandia, Szlovénia vagy Nagy-Britannia), 

máshol pedig nagyon alacsony szintű az érdeklődés és maga az önkéntes 

tevékenység is (Bulgária, Görögország, Olaszország vagy Lettország). 

Egy-egy ilyen kampányévnek a meghirdetése azonban elmozdulásokat 

hozhat ezen a téren, és növelheti az aktivitást. 

A magyarországi helyzetről egy nagyon alapos felmérés és kutatás után 

2006-ban Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek címmel 

megjelent könyv ad értékelést.15 Ebben bemutatják azt, hogy 2004-ben 

Magyarországon a 14 éven felüli lakosság 40%-a, mintegy 3,5 millió fő 

kapcsolódott be az önkéntes tevékenységek végzésébe. Arra is rámutat-

tak, hogy az önkéntesek által elvégzett munka mennyisége tíz év alatt 

több mint harmadával emelkedett. Fontos ennek a tanulmánykötetnek 

a függvényében azt is látnunk, hogy milyen kritériumok határozzák meg 

azt, hogy mi minősül önkéntességnek, és mi nem.

„Az önkéntes munka, az önkéntesség megjelenése egy adott társadalom-

ban a történelmi helyzetek, a politika, a vallás és a kultúra függvénye. 

Három jellemző tulajdonsággal általánosságban is meghatározható:

1. Önkéntes tevékenységet elsősorban nem anyagi ellenszolgáltatásért 

végeznek, de a kiadások megtérítése vagy jelképes fi zetség megenged-

hető.

2. A tevékenység »önkéntes«.

3. A tevékenység más személyek, csoportok, rétegek vagy a társadalom 

egészének hasznára irányul (bár köztudott, hogy az önkéntesség je-

lentős haszonnal jár az önkéntes személyére nézve is).”16

Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet rendszeresen vagy alkal-

manként a közös jó érdekében végeznek emberek személyes akaratból 

és ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes elsősorban nem a saját család-

ján vagy rokonságán segít, hanem munkálkodása hozzáadott értékként 

jelenik meg az őt fogadó szervezetben. Folyhat ez nonprofi t, civil szer-

vezetben vagy állami és egyházi intézményekben, ritkábban cégek és 

vállalkozások keretein belül.

 15 Czike–Kuti 2006.
 16 Uo. 24. o.

Magyarországi 

helyzet
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Jó fi gyelmeztetés az egyházi, gyülekezeti önkéntesség érdekében is az a 

plakáton olvasható szlogen, amely ezzel a szöveggel hirdeti az önkéntes-

ség évét: „Ne csak nézd, hanem vegyél részt!” Vonatkozik ez a mellettünk 

élő és rászoruló emberek életére vagy a nagyobb közösségek jobb műkö-

dését segítő akciókra, projektekre.

A gyülekezeti élet egyik nagy kérdése ma az, miként lehet aktivizálni 

a jelenlévőket úgy, hogy tevékenységükkel részt is vegyenek a közösség 

életében, és érezzék, mennyire fontos az, amit tenni tudnak.

A gyülekezet saját belső életének határain túl az azon kívül álló em-

berek és területek fontosak az egészséges gyülekezeti élet szempontjából 

is. A gyülekezet belső életét javítja az, ha különböző külső területeken 

aktivitást mutatnak a tagjai, és ezzel reprezentálják a keresztény közös-

séget a nagyobb társadalmi közösség előtt is.

Egy élő gyülekezeti közösség szívesen vállal külső feladatokat és szolgá-

latokat, hiszen ezzel az identitása csak erősödik, és a belső összetartó 

ereje egyértelműen növekedik. A modern kor missziói lehetőségei is ilyen 

vállalásokon keresztül bontakozhatnak ki a legeredményesebben. Jóléti 

háttérből éppúgy lehet ebben a tevékenységben részt venni, mint amikor 

valaki munkanélküli vagy friss nyugdíjas, és nem könnyű alkalmazkodnia 

a megváltozott élethelyzethez.

Különösen is felkínálható az önkéntesség azok számára a gyülekezetben, 

akik egyéni élettörténetük nehéz időszakát élik meg, sok minden bizonyta-

lanodott el bennük és körülöttük rövid idő leforgása alatt. Az élet értelmét 

és célját kereső, gyülekezethez kötődő emberek nagy százaléka örömmel 

veszi egy idő után azt, ha a lelkész ilyen irányú motivációt sugároz a számá-

ra. A lelkész bátor kezdeményezése és nyitottsága szükséges ahhoz, hogy 

az önkéntesség értékére és szépségére ráébredjenek a gyülekezetek tagjai 

napjainkban. Érdemes elgondolkodni azon, hogy Magyarországon 2009-

ben 427 ezer regisztrált önkéntes összesen 60 millió órát teljesített önkéntes 

munkával. Ez körülbelül 28 ezer főállású foglalkoztatott munkaidejének 

felel meg, munkájuk becsült értéke pedig eléri az 56 milliárd forintot.17

Ennek a statisztikai adatnak és a korábban említett 3,5 milliós aktivitás-

nak az alapján jogos az a kérdés, amelyet Lupták György tesz fel egy cik-

kében: „Az egyházstratégiai felmérésnek a fentiekkel ellentétesnek tűnő 

 17 http://mohaonline.hu/nyomtatobarát?18756. 2011. március 19.

Kik a lehetséges 

önkéntesek?

Kontraszt

Ne csak nézd!
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adata, miszerint a megkérdezett evangélikusok 72,1%-a nem vesz részt 

semmilyen önkéntes munkában… Igaz lenne, hogy a nem keresztények 

aktívabbak, mint az evangélikusok? Hajlandóak vagyunk áldozatokra 

az óvodánkért, lakóközösségünkért, de a gyülekezetünkért nem?”18 Le-

het, hogy erősnek tűnik a kérdés ilyen megfogalmazása, de nagyon jól 

ráébreszthet arra, hogy nem elhanyagolható terület napjainkban a gyü-

lekezeti közösségek kereteiben a jól szervezett és mozgatott önkéntesség. 

Hogy ez mennyire nem új dolog, azt ebben a tanulmányban egy érdekes 

példa fejezi ki. „Mindenesetre nekem sokáig belső problémát jelentett, 

hogy az egyesületben hirtelen önkéntességnek kezdtük nevezni és agyon-

adminisztrálni, agyonjogszabályozni, agyontréningezni azt a dolgot, 

amit korábban Krisztus egyházában belső elhívásból szolgálatnak hív-

tunk. Egyszer a volt gyülekezeti lelkészem megkért, hogy segítsek be az 

iratterjesztésben. Nem volt tréning, nem volt tanfolyam, nem volt bizal-

matlanság! Segítettek, megtanultam, és hűségesen csináltam talán egy 

évtizedig is minden vasárnap mindhárom istentiszteleten. És akkor mi 

van azzal a nénivel, aki évtizedek óta hazahordja az oltárterítőt kimosni, 

lehet, hogy csak azért, mert az édesanyjától vette át e feladatot… Hát ezek 

szerint mind önkéntesek voltunk, vagyunk, pedig csak azt tettük, amire 

Krisztus elhívott, vagy amit egy belső hang sugall?!”19

Az önkéntesség nagyszerű lehetőség, amelynek az igazi célja sohasem a 

bürokratikus lépések vagy a szervezeti struktúrák számának a növelése, 

hanem az emberi élet ajándékainak jobb kihasználása és a szabad energia 

és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Ebben pedig igazán jó 

partner lehet egy keresztény gyülekezet közössége. A hit megélésének 

igazi gyakorlati területe lesz ez a gyülekezetben.

 18 Lupták 2011. Lupták György a 2010-es, Fábri György vezette egyházszociológiai 

felmérésre utal. A hivatkozott válaszokat lásd Fábri 2010, 109. o.
 19 Lupták 2011, 56. o.

Önkéntesség 

vagy szolgálat
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Képzés és továbbképzés az egyházban és 

a gyülekezetben

A téma komplex voltára való tekintettel két területre koncentrálunk a 

témakörön belül: a gyülekezeti tagok gyülekezeti, illetve egyházi kere-

tekben történő képzésére és a szervezett lelkésztovábbképzésre.

Miért aktuális ma a képzés és a továbbképzés 
kérdése az egyházban?

Vitathatatlan, hogy az egyházi élet sokszínűbbé vált az utolsó két évti-

zedben. Sokkal több területtel foglalkozik egy lelkész a gyülekezetében, 

mint tette korábban. Sokkal színesebb, illetve szerteágazóbb a munkája. 

A gyülekezetek jelentős részében tapasztalható egy bizonyos megújulás, 

amelyet elsősorban a visszakapott épületek renoválása és a gyülekezeti 

centrumok kialakítása jelez. Ennek a pozitív külső változásnak azonban 

sok esetben kiáltóan hiányzik a tartalmi, szellemi, lelki kísérője. A gyü-

lekezeti alkalmak megújulása, fl exibilitása nem vált természetessé. A 

gyülekezetek jelentős része nagy energiát fordított épületekre, adminiszt-

rációs munka megszervezésére vagy pályázatok elnyerésével új projektek 

kialakítására. De nem általános, hogy legalább ennyire foglalkozott volna 

a gyülekezeti élet tanítási, spirituális és tartalmi kérdéseivel, illetve ezek 

korszerű témáival és közvetítési módjaival.

Jelen vannak a magyarországi evangélikus gyülekezetekben is azok a 

krízistípusok, amelyeket Wolfgang Huber püspök sorol fel Az egyház 

korszakváltás idején című könyvében.20 Az általa felsorolt hét krízisből 

hattal nekünk is szembe kell néznünk ma. Ezek a következők:

– az egyháztagság krízise (általános fogyás, visszaesés tapasztalható, 

különösen vidéki kistelepüléseken);

– az egyház pénzügyi krízise (az egyház önálló gazdasági ereje gyengül);

– a munkatársi krízis (kevés a képzett, lelkileg is felkészült, elsősorban 

önkéntes munkatárs);

 20 Vö. Huber 2002, 205. kk.

Sokszínű 

gyülekezeti élet

Az egyház krízisei
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– a szervezeti krízis (a szervezet egyre bonyolultabbá válik, viszont a 

bázison, a gyülekezetekben nem fejlődik az egyház);

– a krízismenedzselés krízise (gyülekezetépítést tanácsoló, segítő csoport 

és munkaág hiányzik);

– az orientáció krízise (a minden gyülekezeti tag számára elfogadható 

jövőkép elemei nem rajzolódnak ki).21

Akármelyik irányból kezdenénk vizsgálni ezeket a területeket, a fogyó 

létszám vagy a túlzott bürokratizmus, de akár a hiányzó munkatársak 

felől, mindig elmondhatnánk: „az adott helyzetre nem vagyunk igazán 

felkészülve”. A felkészülés bepótlása lehet az egyik sürgető ok, motiváció 

a képzés és továbbképzés területén a mai magyar egyházi életben. Fontos 

kezdeményezés ezen a téren az egyházkerületi és egyházmegyei tovább-

képzési napok megjelenése az utóbbi években. Ahhoz, hogy kezelni tudjuk 

a kríziseket (hogy valójában elkezdjünk érdemben foglalkozni velük), 

ahhoz hihetetlen mértékben szükségünk van folyamatos beszélgetésre 

az egyház különböző szereplői között. Természetesen zajlik egyfajta di-

alógus, de ennek nem lenne szabad kimerülnie a különböző kegyességű 

és egyházpolitikai beállítottságú csoportok belterjes vitájában. Kríziske-

zelési technika nem alakulhat ki, csak akkor, ha azt megelőzi egy közös 

tanulási folyamat. Színvonalas felnőttképzés nélkül nem várható el, hogy 

a következő generáció soraiból ugyanúgy kikerüljön világi vezető az egy-

házban, mint korábban. Ennek a hiánya ma már több területen érezhető. 

Az egyház belterjessége, beszűkülése ellen is tanulási folyamattal lehet 

eredményesen védekezni. Szükséges volna elérhetővé tenni a Biblia és 

az életkérdések keresztény megközelítését a hagyományos formákon túl 

is. A Huber püspök által megjelölt kritikus pontoknak csak némelyikére 

reagáltunk. Valószínűleg valamennyi pontnál meg lehetne találni azokat 

a jeleket, amelyek a képzés fontosságára utalnak.

Azért is szükséges a képzések fejlesztése, mert ez hozzásegítheti az egy-

házat ahhoz, hogy tényleges partnerré váljon a társadalom különböző 

rétegei számára. Nagyon szűk az a terület a mai magyar társadalomban, 

ahol érezhető az egyház aktuális problémafelvállalása, cselekvése és gyors 

elméleti, teológiai reakciója. Az egyház érzékelhető társadalmi jelenlétét 

 21 Ami pedig nem érint minket Magyarországon, az az egyesülés (NSZK–NDK) krízise, 

bár a rendszerváltás megélése sem kisebb krízis.

Felzárkóztató 

képzés

Társadalmi 

partnerség
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illetően egyéni akciók nem segítenek, csak az összefogott és egységes 

fellépés. Az evangélikus egyház életére jellemző a diaszpóraszituáció. 

Ahhoz, hogy egységes társadalmi fellépésről beszélhessünk, az elszór-

tan élő gyülekezeteknek és egyháztagoknak szükségük van arra, hogy a 

nagyobb közösség élményéből bátorságot merítsenek.22 

A képzés és továbbképzés célja nem más, mint a központi üzenet újra-

felfedezése, újrafogalmazása és komolyan vétele, azaz az evangélium 

másképp és korszerűen!23 Bátrabban kell tanulni azt, hogyan fejezhető ki a 

keresztény tanítás lényege a mai környezetben. Nagyon veszélyes helyzet, 

ha a serdülőkori konfi rmációval elintézettnek tekintjük a hívek tanítását 

és tanulását, mintha utána nem lenne szükség a tanulásra, mégpedig 

az élethosszig tartó tanulásra. Rendkívül fontos, hogy kimozduljunk 

abból a hamis nyugalmi helyzetből, amely el akarja hitetni velünk, hogy 

az egyszer megalkotott véleményünk vagy elért eredményünk felidézé-

se és ismételgetése elegendő tudás. Ez olyan egyoldalú és a lehetséges 

partnert fi gyelmen kívül hagyó gondolkodás és stílus, amellyel ma nem 

lehet eredményesen képviselni egy egyházat, gyülekezetet. A frázissal 

teli prédikációk, a környezettel nem érintkező előadások vagy a bárhol, 

bármikor és bármilyen helyzetben elmondható egyházi megszólalások 

jelzik ezt a veszélyt. Az egyház és benne a gyülekezet nem mozdulat-

lan, hanem egészséges esetben inkább jellemzi a műhelyszituáció, mert 

konkrét élethelyzetek adják naponta az új, nyugtalanító és folytonos 

újragondolásra késztető impulzusokat. Bátorság kell ahhoz, hogy ezeket 

felfedezzünk, észrevegyük és reagáljunk is rájuk.24

 22 Az evangélikus országos találkozók, illetve ezek ifj úsági változata, a Szélrózsa iránti 

érdeklődés igazolja ennek szükségességét. A közelmúltban ezeken a találkozókon si-

került leginkább olyan témákat feldolgozni, amelyek szélesebb társadalmi érdeklődést 

váltottak ki.
 23 Érdekes kapcsolódás, ahogyan épp ilyen szempontból újra felfedezték a protestáns 

egyházak Ernst Lange teológiáját. Vö. Fekete 2004.
 24 Klaus Douglass Új reformáció című könyvének magyarországi sikere is mutatja, hogy 

érdemes lenne ebbe az irányba elmozdulni. Jól döntöttek azok a gyülekezetek, ame-

lyekben megvitatták alkalomról alkalomra ezt a könyvet. Ugyancsak pozitív példát 

jelentenek ebben az összefüggésben azok a gyülekezetek is, amelyek egy bibliaórai 

sorozaton végigtárgyalták Christian Möller Ha az Úr nem építi a házat című gyüle-

kezetépítési könyvét.

Evangélium 

korszerűen
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Megújuló tanulási kedv

Bátorságra és leleményességre van szükségünk ahhoz, hogy megeleve-

nedjen a Magyarországi Evangélikus Egyházban és gyülekezeteiben a 

tanulási kedv. Jellemző, hogy erősen kötődünk a mindennapi megszokott 

munkavégzéshez, annak bejáratott útjaihoz, ritkán merünk kezdemé-

nyezni és valami újat kipróbálni. Pedig egyre szélesebb kör előtt világos, 

hogy a folyamatos és széles rétegeket elérő közös tanulás nélkül nem tud 

megújulni az egyházi és a gyülekezeti élet, nem növekedhet megtartó 

és vonzó ereje. 

A rendszerváltás idején megnőtt a felnőttkeresztelések száma a tör-

ténelmi keresztény egyházakban. Az a tény, hogy azóta is jellemzően 

jelen van a felnőttek keresztelése a gyülekezetekben, a tanulási kedv 

jelenlétére utal. Azonban önkritikusan meg kell jegyeznünk azt is, hogy a 

gyülekezetek, illetve a lelkészek nem kezelik minden esetben súlyuknak 

megfelelően ezeket az alkalmakat. Jellemző egy bizonyos „nagyvonalú-

ság”, amelyet sok esetben könnyelműségnek is nevezhetnénk. Sok gyü-

lekezetben még mindig inkább formai esemény a felnőttek felkészítése a 

keresztségre, de egyéb kazuális szolgálatokra is (például esküvő), és csak 

ritkán mélyül el tartalmi értelemben, bár kétségtelenül pozitív változás 

indult el ezen a téren.25 

Hasonlóan az európai tendenciához Magyarországon sem növekszik 

az egyháztagok száma, még ha nem is olyan akut az egyházból történő 

kilépések problémája, mint például Németországban. A fogyás az evan-

gélikus egyházban a legerősebb Magyarországon a történelmi felekezetek 

közül. Biztos, hogy nem lehet csupán a tanítás „lazaságával” magyarázni 

ezt a sajnálatos tényt, de valószínű, hogy a létszámcsökkenéshez az is 

hozzájárul, hogy nem fordítunk elég nagy fi gyelmet a különféle kazuális 

szolgálatok kapcsán hozzánk forduló felnőttekre. Pozitív példát jelentenek 

ezen a téren a megújult, illetve újonnan alakult, elsősorban református, 

illetve római katolikus gyülekezetek, amelyek rendkívül komolyan veszik 

a csatlakozók felkészítését például a keresztségre, és hosszú ideig tartó 

 25 Két kiemelkedő pozitív példát említünk ezen a téren. Egyik a szombathelyi gyülekezet-

ben zajló felnőttoktatási program, amely a keresztelésre, illetve konformációra készít 

fel, másik az a jegyesoktatási program, amely évek óta zajlik a budavári gyülekezetben. 

Előbbiről lásd: Gregersen-Labossa 2000. Utóbbiról lásd Bence 2004.

Tanulási kedv

Kazuális 

szolgálatok és 

tanítás
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oktatás után válhatnak csak a gyülekezet teljes jogú tagjaivá. Égető a kér-

dés: hogyan lehetne megszabadulni attól az ügyintézésízű magatartástól, 

amely még mindig jelen van a gyülekezetekben és a lelkészi hivatalokban, 

és amely szabályosan elzárja a beépülés, a gyülekezeti kötődés esélyét a 

frissen érkezők elől?

Ezt a tapasztalatot leginkább a „tanítási kedv” hiányának lehetne nevezni. 

Mindennapi gyülekezeti életünkben azonban megtapasztaljuk a tanu-

lási kedv hiányát is. Mindamellett megnövekedett az utóbbi években a 

tanító jellegű gyülekezeti rendezvények száma, és műfaji szempontból is 

örvendetesen színesedik a kép,26 folyamatosan szükség van újabb lehető-

ségek felfedezésére. Ilyen lehet például a működő gyülekezeti hitoktatás 

mellett a hittanra járó gyermekek családjának a megszólítása speciális 

rendezvények, családi istentiszteletek, szülői összejövetelek stb. formájá-

ban. Újnak nevezhető kezdeményezés a gyülekezeti bibliaiskola program 

is, amelyet sok gyülekezet indított el, és sok helyen komoly érdeklődés 

követi. Ugyanez elmondható az ALPHA-kurzus elnevezésű programról 

is, amelynek segítségével elsősorban új csatlakozók alapképzése és a 

gyülekezeti életbe való bekapcsolása zajlik.27

A gyülekezeti kereteken túl érdemes felfi gyelni arra, hogy a presbiterek és 

a gyülekezeti munkások (önkéntesek) számára a Magyarországi Evangé-

likus Egyház speciális képzéseket indított el. Erre nagy szükség volt, mert 

nem ritka eset, hogy a gyülekezeti tisztségre vállalkozók nem ismerik 

igazán a feladatot, amelyet elvállaltak, és annak tartalmi hátterét sem. 

Márpedig nem elég formailag betölteni az egyházi tisztségeket, hanem 

annak tudatos vállalással kell történnie.28 2010 októberében indult az 

országos presbiterképzés, amely így fogalmazta meg küldetését:

 26 Egyéb irodalom mellett épp ilyen jellegű gyülekezeti rendezvények – például kerek-

asztal-beszélgetések – céljait szolgálják a Gyülekezetpedagógiai füzetek (1–4. köt.).
 27 Mindkét műfaj rendszeresen szerepel a Magyarországi Evangélikus Egyház által kiadott 

gyülekezeti munkaprogramokban. Ez is azt mutatja, hogy bevált ez a képzési program, 

és minden évben szükség van az újabb tartalmi vezérfonalra.
 28 „Egy 1999-ben készült felmérés alapján a presbiterek legalább 20%-a egyik hitvallá-

sunkat sem olvasta, azt talán már mondani sem szabad, hogy egyharmaduk (!) nem 

olvas naponta Bibliát – erről nem készült felmérés, de tudjuk, templomba sem jár 

rendszeresen.” Ritoók 2004.

Presbiterképzés

Új tanítási 

műfajok
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„Segítség lehet ez mindazok számára, akik szívvel-lélekkel vállalják a 

presbiteri tisztség felelős szolgálatát. Krisztus tanítványaiként egy életen 

át tanulásra van szükségünk és elhívásunk. Csak így lehetünk vezetői 

a ránk bízottaknak, jó sáfárai az egyház kincseinek, munkásai a jövő 

egyháza építésének.”29

A képzés egy őszi és egy tavaszi hétvégét foglal magában, tartalmi tárgy-

körei pedig a következők: ószövetségi bibliaismeret, újszövetségi biblia-

ismeret, egyházismeret, egyháztörténet és hitvallások, istentisztelet és 

kegyesség, gyülekezetépítés és misszió, gyülekezetismeret és gyakorlat.

A gyülekezetimunkatárs-képzés 2007-ben indult a Magyarországi Evan-

gélikus Egyházban. A képzés azoknak szól, akik gyülekezetükért, Isten 

ügyéért tenni akarnak, a Biblia és az evangélikus egyház tanításában 

mélyebb ismeretekkel kívánnak rendelkezni, valamint az egyházközségi 

munkában, a családlátogatásban és a diakóniai önkéntesség terén aktívan 

szerepet akarnak vállalni. A képzést széleskörű érdeklődéssel fogadták 

az egyháztagok, 2011-ben már három helyszínen zajlik ez a keresztény 

alapismeretek elmélyítését és az önkéntes szolgálatra való felkészítést 

célzó tanfolyam.

Mit nyújt a lelkészi életpálya számára a rendszeres 
továbbképzés?

A Magyarországi Evangélikus Egyházban 2004 őszén indult a szervezett 

lelkésztovábbképzés a Lelkészakadémia kurzusainak30 keretében. A Lel-

készakadémia munkáját két súlypont jellemzi: a teológiai továbbképzés és 

a lelki elmélyedés. Egyrészt előkerülnek napjaink legérdekesebb teológiai 

kérdései – ez nyilvánvalóan a magas szintű teológiai továbbképzést cé-

lozza –, ugyanakkor a gyülekezeti munkában közvetlenül használható új 

ismeretek és tapasztalatok is rendszeresen előkerülő témák (erre kiváló 

példa a népszerű adventi kurzus, amely homiletikai súlypontú, és az 

 29 http://del.lutheran.hu/kozlemenyek/esemenyek-1/presbiterkepzes-2010-2011.
 30 Néhány cím a kurzusok közül: Reformáció és szabadság; Szekták és új vallási moz-

galmak; Megváltás – másképp?; Ihletett irodalom; Passiótörténetek – a szenvedés 

dimenziói; A lelkész és a lelkigondozói identitás; Az ünnep vonzásában.

Munkatársképzés

Lelkészakadémia
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ünnepi textusokra való felkészülést segíti). A másik súlypontot a lelki 

elmélyedés jelenti, ez különféle meditatív, spirituális utak megismeré-

sét és gyakorlását jelenti. Egyre kevesebben vannak ma az evangélikus 

egyház lelkészei között, akik nem érzik a továbbképzés fontosságát és 

aktualitását, bár a Lelkészakadémiának az a tapasztalata, hogy egy réteg 

szívesen, rendszeresen vesz részt a kurzusokon, de vannak, akik elzár-

kóznak ettől a lehetőségtől.

A Lelkészakadémia mellett szervezett teológiai munka a havonkénti 

lelkészi munkaközösségi üléseken, illetve az évi két lelkészkonferencián 

zajlik. Növekvő népszerűséget élveznek a lelkészek között a különféle 

mentálhigiénés és pasztorálpszichológiai továbbképzések; ez mutatja 

a lelkészi munka súlypontjának a lelkigondozás irányába történt elto-

lódását is. Továbbra is nagy jelentőségű mindezek mellett az önképzés 

lehetősége, és fontos cél, hogy a motiváció, a tanulási kedv megszülessen, 

illetve életben maradjon.

Mit segít egy lelkész életében a továbbképzés? Azonnal hozzátehetjük a 

második kérdést is: mit segít egy gyülekezeti tag életében, ha szervezett 

tanításban részesül? Néhány szempont, amelyet érdemes fi gyelembe 

venni:

Sok lelkész nagy problémája az elszigeteltség. Ellene nem lehet másképp 

védekezni, csak tudatos kilépéssel, a lehetséges találkozások átélésével. 

Sokan végzik úgy a lelkészi szolgálatot ma, hogy az esetek többségé-

ben nincs kivel megbeszélniük a kudarcokat vagy az örömöket. Ahhoz, 

hogy a mélyebben lévő belső kérdések megfogalmazódhassanak, időre 

van szükség egy közösségben. Erre nem elegendő néhány órás együttlét 

(például LMK-ülés). Nem megoldás az elszigeteltség gyógyítására az, ha 

a saját gyülekezete határát erősíti és falait védi valaki, ha nem érdeklő-

dik a szomszéd lelkész munkája iránt sem. A különféle továbbképzések 

kimozdítanak, tágítják a szellemi horizontot, segítenek megbirkózni a 

kudarcokkal és a problémákkal, és lehetővé, sőt elkerülhetetlenné teszik 

a találkozást más lelkészekkel.

A megfáradás leküzdése érdekében is fontos eltávolodni a mindennapok 

feszültségétől, és a saját lelki élet számára időt és teret biztosítani. Ez 

ismét nem történhet másként, csak ha a lelkész kilép a gondok közül és 

Előnyök

Kilépés az 

elszigeteltségből

Távol 

a gyülekezettől

Egyéb 

továbbképzési 

lehetőségek
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a mindennapi élet környezetéből, és ha „elengedi” azokat a kérdéseket, 

amelyeket megoldhatatlannak lát esetleg már régóta. Meg kell szaba-

dulniuk az aktív lelkészeknek attól a nyomasztó érzéstől, hogy pótolha-

tatlanságuk miatt hosszabb ideig nem lehetnek távol a gyülekezetüktől. 

Foglalkozhat a továbbképzés egy központi teológiai témával – nem baj, 

ha látszólag távol áll azoktól a kérdésektől, amelyekkel a résztvevők 

a mindennapi munkájukban foglalkoznak. Egy érdekes területre való 

szellemi „kirándulás” kiváló segítség lehet a szellemi és lelki fáradtság 

leküzdésében. De választhat egy-egy továbbképzési kurzus olyan témát 

is, amely közel áll a mindennapi munka területeihez. Ebben az esetben 

nagyon hangsúlyos a tapasztalatcsere, az egymásra fi gyelés. A lelkésztárs 

meghallgatása már önmagában is segítség ahhoz, hogy a résztvevők saját 

gondjaikat, megfáradásukat más megvilágításba helyezzék, és nagyobb 

eséllyel birkózzanak meg vele.31

A munkavégzéshez szükséges kedv és bátorság megszerzésében is segít-

het a továbbképzés. Nem könnyű a lelkészi pályának azzal a jellemzőjével 

együtt élni, hogy az eredmény és a siker ritkán rajzolódik ki láthatóan az 

elvégzett munka közben vagy után. A helyzetet ronthatják rossz beideg-

ződések, rossz hangsúlyok, például az elismerés utáni állandó vágy, de 

ronthatja a gyülekezet rossz beidegződése is: a visszajelzés teljes hiánya. 

A lelkésztársakkal folytatott beszélgetések és a továbbképzési csoport 

tagjainak élettörténete segíthet új irányt találni. A lelkészi pályán a kedv 

és a bátorság szorosan összefügg az önbizalom kérdésével. A gyülekeze-

ten kívüli találkozások, a váratlan, nem megszokott reakciók egyaránt 

korrigálják és fejlesztik az önmagunkról alkotott képet is.

Végül, de nem utolsósorban új tartalmi források megtalálására is lehe-

tőség nyílik a továbbképzés során. A prédikálás és a különféle csopor-

tokban végzett munka visszatérő gondja, hogy a lelkésznek találnia kell 

olyan forrásokat, amelyekből meríthet, és amelyek segítségével változ-

hat és frissülhet a felkészülése. Egyik oldalon információdömping vesz 

körül minket, ha azonban a ténylegesen használt forrásainkra gondo-

lunk, úgy tűnik, mintha szűkülne a valóban jól használható informáci-

ós anyag. A továbbképzés legfőképpen azt szolgálja, hogy megtanuljuk 

újrafogalmazni üzenetünket, mondanivalónkat, ez pedig csak küzdelem, 

 31 Vö. Elmer 2004.

Kedv, bátorság, 

önbizalom

Új források
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energiabefektetés árán sikerülhet. A szervezett továbbképzés előnye az a 

különbség, amely az íróasztal fölötti magányos töprengés és az élmény-

szerűen átadott tartalomban való részesedés között van. Minden lelkész 

abban a szorításban él, hogy napról napra, hétről hétre „fogyasztható” 

mondanivalóval kell előállnia. Hogy ő maga utánpótláshoz jusson, ah-

hoz természetesen szükség van az egyéni tanulmányi munkára, de a 

továbbképzésben való élményszerű, közösségi részesedés frissülést és 

újulást hoz, ami nélkülözhetetlen, annál is inkább, mert ugyanezt várja 

minden lelkésztől a környezete.

Az utóbbi időben népszerűvé válnak olyan, gyülekezetek által szerve-

zett hétvégék vagy gyülekezeti napok, amelyek keretében a résztvevők 

elmélyednek egy-egy teológiai kérdésben, a keresztény hit egy-egy té-

májában, és így maguk is épülnek, de járulékos elemként olyan váratlan 

impulzusokhoz is jutnak, amelyek a gyülekezet jövőjét és programjait 

pozitív módon befolyásolhatják. Ezt a formát tekinthetjük a szervezett 

lelkésztovábbképzés lehetséges gyülekezeti párhuzamának, és ugyan-

olyan fontosnak és frissítőnek bizonyulhat ez gyülekezeti vonatkozásban, 

mint lelkészek körében.32

Módszertani kitekintés

A legtürelmetlenebb kérdéseket módszertani összefüggésben szoktuk fel-

tenni. Miért nincs egyszer s mindenkorra érvényes, jó „recept” a képzés és 

továbbképzés tárgykörében? Újra és újra megtapasztaljuk, hogy egyetlen 

módszer sem hat csodaszerként a gyakorlatban. Ha új keretekkel és me-

todikával próbálkozunk, könnyen csalódhatunk, mert kevesen fi gyelnek 

fel rá, idegenkednek az újtól, és úgy tűnik, a hagyományos eszközökkel 

ugyanolyan jól el lehet boldogulni. Érdemes egyáltalán kísérletezni és 

próbálkozni új, érdekes, esetleg másoktól átvett módszerekkel?

A kérdés azért fontos, mert minden lelkész és minden gyülekezet maga 

alakítja ki, változtatja és frissíti azt a metodikai eszköztárat, amellyel 

a leghatékonyabban tud dolgozni. Hogy ez működjön, folyamatosan 

találkoznunk kell új elképzelésekkel, amelyek inspirálnak, és amelyek-

 32 Egyre több gyülekezet szervez ehhez hasonló programokat, csak példaként említjük meg 

a budahegyvidéki vagy a zuglói gyülekezetet, de hasonlóról számol be pl. Bjtös 2007.

Kell az új 

módszer?

Gyülekezeti 

továbbképzés
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ből egy-egy elemet kiválasztva frissíteni tudjuk saját eszközeinket. Két 

szabályt azonban mindenhol érvényesnek lehet tekinteni:

– Egyszemélyes lelkészi munkára építve nem lehet gyülekezeti képzési 

projektbe kezdeni. Csak a teammunkának van esélye. Ez legalább 

három-négy főt jelent.

– Úgy kell szervezni a továbbképzést, hogy a program végén a részt-

vevők számára feladatokat, megbízásokat tudjunk adni. Nincs értel-

me gyülekezeten belüli képzésnek, ha nincs folytatása a gyülekezet 

mindennapjaiban. Ez a tagok részvételét jelenti az aktív gyülekezeti 

programokban.

Teammunka és a képzésen túlmutató konkrét célkitűzés, feladat: ez 

a két szempont megkerülhetetlen az eredményes gyülekezetpedagógiai 

munkában.

Vizsgáljunk meg egy módszertani mintát, egy gyülekezetpedagógiai 

fejlesztési koncepciót, amelyet Mindmapping-Methode elnevezéssel is-

mertet Heide Aßmann és Carsten Haeske.33 Az elképzelés lényege egy 

térképszerű terv, amely megrajzolja a gyülekezet életét (munkaterületeit) 

minden lehetséges elképzeléssel együtt egy többéves periódusra előre-

tekintve. Lényeges kritérium, hogy minden terv és lehetőleg minden 

gyülekezeti munkaterület (alkalom) rákerüljön a rajzra. Első látásra hihe-

tetlenül bonyolultnak látszik a megadott séma, de a fokozatos megoldás 

(a térkép megrajzolása lépésről lépésre) során világos rálátást kapunk 

az egész gyülekezeti életre. Sokszor bele sem gondolunk, hogy mennyi 

feladat létezik egy átlagos gyülekezeti életben. A vizualitás előnyeit itt jól 

ki lehet használni. A tervezést természetesen nem a lelkész végzi egye-

dül. Mire elkészül maga a rajz, már hosszú, közös és folyamatos munkát 

végzett a gyülekezet. Ezáltal közösséget épített, felelősséget ébresztett, 

aktivizált és talán felfedezett rejtett lehetőségeket. Maga a módszer el-

sősorban gyülekezetépítési tervre készült, de a hat lépés, amelyet ajánl, 

megfontolandó egy továbbképzés esetére is.

Az alapkérdések tisztázása, az irányelv megtalálása a kiindulópont. Ez 

több kezdeti munkatársi megbeszélés témája lehet. Majd a hat lépést 

 33 Assmann–Haeske 2004.
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végig kell vezetni a gyülekezet egész működési skáláján, de az egyes 

csoportoknak önmagukra vonatkozóan is. Ezek a következők:

1. Vízió – Mit szeretnénk?

2. Analízis – Milyenek vagyunk?

3. Célcsoportok – Kik vállalkoznak rá?

4. Célok – Hova szeretnénk eljutni?

5. Megvalósítás – Hogyan lehetséges véghezvinni? Milyen lépéseket kell 

tennünk?

6. Kiértékelés – Mi történt? Hova jutottunk? Mit változtassunk?

Ez a hat lépés állandóan ismétlődik, és munkastílussá is válik.

Az ehhez hasonló módszerek alkalmazásához, lépéseinek megtartásához 

mindenekelőtt önfegyelemre és fegyelmezett összehangolódásra van 

szükség a gyülekezetben. Sokszor maga a lelkész szakít ígéretes módsze-

rekkel, és választja a gyülekezeti munka strukturálatlan módjait, mert 

hiányzik az önfegyelme ahhoz, hogy következetesen kitartson egy általa 

választott, jónak tartott módszer mellett. A gyülekezeti gyakorlatban már 

azzal is nagy változás érhető el, ha csupán egyetlen évre megpróbáljuk 

alkalmazni azt a módszert, hogy a tervezés és a megvalósítás, majd a kiér-

tékelés területén széles gyülekezeti réteget aktivizálunk. A mindmapping 

módszerhez hozzátartozik az is, hogy látható rajzzal, plakáttal minden 

szakaszban nyomon követhető a gyülekezet rétegei és alkalmanként az 

egész gyülekezet számára. Ez a teammunka fáradságosabbnak tűnik, 

mint az egyszemélyes változata, de bizonyosak lehetünk abban, hogy 

sokkal hatékonyabb. Ezzel a példával válik láthatóvá az, hogy a gyüle-

kezetben végzendő képzést csak gyülekezetépítési összefüggésben lehet 

vonzóvá és eredményessé tenni. Hiába hirdetünk meg speciális témákkal 

speciális alkalmakat, ha azok nem kötődnek az adott gyülekezet napi 

életéhez és megújulási tervéhez.

Mondanivalónknak az a summája, hogy gyülekezeti képzés és gyüle-

kezetépítés szerves egységben valósulhat csak meg. Ez abban nyilvánul 

meg, hogy a képzésben részt vevő gyülekezeti tagok számára egyre job-

ban láthatóvá válik az a szerep, amely lehetővé teszi számukra a hely 

és a feladat felismerését egy gyülekezeti közösségben. Természetesen 

a lelkész rugalmasságára és alázatára is szükség van ahhoz, hogy ez az 

aktivizálódás megvalósuljon. A jövő gyülekezetére nézve gondolnunk kell 

Képzés és építés

Fegyelem
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arra, hogy azok válnak leginkább aktív gyülekezeti taggá, akiknek van egy 

konkrét, személyre szóló megbízatásuk, és rendelkeznek az ennek telje-

sítéséhez szükséges ismeretekkel. A lelkészi pálya ebben az értelemben 

valóban elmozdul a menedzser típusú munkavégzés felé, de nyitottsággal 

és szakmai hitelességgel nélkülözhetetlen segítőkre talál. Nem mentesül 

a lelkész a programok kitalálásának és a tartalmi vezetés felelősségének 

súlyától, de a megosztott szolgálatvégzésre egy-egy módszer kipróbálása 

nélkül esélye sincs.

Gyakorlati konzekvenciák

Nagyon megérné komolyan venni az elindult képzési programokat: a 

továbbképzést a lelkészek mellett a gyülekezeti tisztségviselők és segítők 

számára is. Azért is szükséges ebben az irányban továbbgondolni a jövő 

szolgálati területeit, mert nem valószínű, hogy tovább lehet növelni a tel-

jes munkaidejű egyházi alkalmazottak számát, hanem éppen az önkéntes 

szolgálatvégzők segíthetnek a feladatok elvégzésében. Gyülekezeti és köz-

egyházi szinten egyaránt szükség van arra a felfedező munkára, amelynek 

keretén belül rátalál az egyház azokra az emberekre, akik vállalkoznak 

erre a küldetésre. Csökkenő létszámú egyház csak egy kisebb apparátust 

mozgató, de nagyon koncentrált munkavégzésű struktúrával számolhat a 

jövőben. Az aktivizálható és a továbbképzéseken felkészített gyülekezeti 

tagok önkéntes szolgálata lehet az a forrás, amely gazdag lehetőségeket 

rejt. Minden ide összpontosított energia bőségesen megtérül. 

Ha a lelkésztovábbképzések lehetséges pozitív következményeire gondo-

lunk, akkor látnunk kell, hogy a rekreáció és a szakmai tanulás egyszerre 

valósul meg a lelkészakadémiai kurzusokon. Ezt a kettőt nem lehet szét-

választani. Nálunk jóval nagyobb egyházak is sikeresen alkalmazzák ezt 

a módszert már évtizedek óta.

Az egyes kurzusok segítik azt a magatartást, amely az egymás iránti 

toleranciát megteremti. Szükség van a belső feszültségek kibeszélésére, 

de az egyéni szolgálati élet múltjának és jövőjének átgondolására is. Egy 

továbbképzésen mindig megjelennek a sokat beszélők, a valódi extro-

vertált egyéniségek is, de nem kis felelősség a továbbképzések vezetői 

számára az „ellenkező oldal” támogatása az egyes alkalmakon.

Az önkéntesség 

forrás

Rekreáció és 

tanulás

Tolerancia
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Az alázat is fontos eleme az önképzésnek: egy jól sikerült kurzuson való 

részvétel után még nem válik valaki a téma szakemberévé, hanem csupán 

arra lett alkalmasabb, hogy a jövőben bátrabban kutasson, olvasson és 

fáradozzon.

A gyülekezeti tagok számára tartott képzéseken is lényeges arra töreked-

ni, hogy a tanítás és az ismeretközlés mellett a közösségépítés gyakorlati 

lépései, alkalmai is megvalósuljanak. A tolerancia, az egymás elfogadása 

és a másik iránti érdeklődés helyzeteinek vizsgálata elmaradhatatlan 

része lehet egy-egy kurzusnak (interaktivitás, csoportmunka).

A lelki életre akkor nyílik igazán lehetőség ebben a munkafolyamatban, 

ha nem maguk a résztvevők akarják azt – görcsösen − megteremteni, 

hanem valóban elfogadják – hallgatókként – a szervezők szolgálatát. A 

résztvevők megerősödését és feltöltekezését a sokszínű lelkiség megje-

lenési formái nagymértékben segíthetik.

Egy továbbképzés akkor válik eredményessé a résztvevők életében, ha 

valóban az új iránti vágy motiválja őket már az érkezéskor is. Ki ne érez-

né ma azt a saját munkáját illetően, hogy az információdömping miatt 

néhány év alatt teljesen átalakul az az ismeretanyag, amelyet használnia 

kell? A munkamódszerek fejlődése pedig még ennél is gyorsabb. Lelké-

szi és gyülekezeti összefüggésben ez jelentheti azt, hogy az új tartalmi 

anyagok mellett a naprakész kommunikáció és programszervezés is 

rendkívül fontossá válik. 

Minden továbbképző alkalom előfeltétele, hogy a résztvevők az első 

perctől az utolsóig valóban jelen legyenek. Az egyházi továbbképzés sa-

játossága pedig az, hogy ezt megelőzően, majd pedig a folytatás munkáját 

kísérve alázattal gondolhatunk imádságban küldetésünkre az apostoli 

ige fényében: „Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg 

ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat 

is.” (1Tim 4,16)

Kell az új!

Jelenlét

Alázat

Közösségépítés

Lelkiség
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A bizalmi elv – a korszer gyülekezet 

mködési elve

A civilek egyházi szolgálatának alappillére

A lelki szükségletek hierarchiája

Az egyházban, illetve a gyülekezetben végzett vezetői munka bizonyos 

vonatkozásokban nagyon hasonlít az egyházon kívül végzett hasonló 

munkához, ám azonnal érezzük a másik oldalt is: mégis van benne valami 

alapvetően különböző, ami egészen sajátos. Ha alapul vesszük a Maslow-

féle piramist, az emberi szükségletek hierarchiájának modelljét, akkor 

azt mondhatjuk, hogy alapvetően öt szükségleti igényt kell motiválnia és 

kielégítenie egy teremtő, alkotó, munkavégzést biztosító cégnek, közös-

ségnek, munkahelynek. Ez természetesen érvényes a működésben lévő 

egyházra vagy gyülekezetre nézve is, mint emberi közösségre és alkotói 

helyszínre. Az öt igény – a megélhetés igénye, a biztonság igénye, az 

elfogadottság igénye, a megbecsülés (siker) igénye és végül (a piramis csú-

csán) az önmegvalósítás igénye – akkor is jelen van, ha a gyülekezetben 

elkötelezettségből, térítés és ellenszolgáltatás nélkül, önként vállalunk 

munkát vagy különféle faladatot.

Ha megpróbáljuk a Maslow-piramis szükségleteit a keresztény közösség 

iránti belső igények hierarchiájára transzponálni, például a következő 

szempontokat sorolhatjuk fel:

– hitbeli közösség megtalálása;

– nyugodt, stabil gyülekezeti élet;

– kölcsönös igény a karizmák iránt;

– természetes, egészséges visszajelzés az elvégzett munkáról;

– megelégedettség érzése és alapvetően reménységorientált jövőkép.

Ha ebben az öt – a lelki közösség iránti – igényben a közös értéket ke-

ressük, akkor leginkább a bizalomban találjuk meg. Egyházi közösség 

nem tud életben maradni a kölcsönösen meglévő bizalom nélkül. A 

keresztény közösség alapértéke az egyházi bizalmi elv. Természetesen 

az egyházon kívüli közösségi életben is nélkülözhetetlen a bizalom, a 

keresztény közösségnek azonban centrális összetartó ereje.

Emberi 

szükségletek 

hierarchiája

Lelki igények

Közös érték 

a bizalom
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A bizalom átélése az indulásnál

Minden gyülekezeti vezető – hasonlóan a lelkészekhez – átélt egy válasz-

tási, elhívási, mondhatjuk megszólítási történetet. Ennek a tudatosítása 

és rendszeres megerősítése naponkénti esemény. Az evangélikus teoló-

giai gondolkodás nem tesz lényegi különbséget a lelkészek és a civilek 

szolgálatát illetően az elhívás megtapasztalása és jelentősége értelmében. 

A különbséget akkor találjuk, ha a szolgálat kereteit, módját, konkrét 

tartalmát vizsgáljuk, de semmiképpen sem a belső megszólítottság ösz-

szefüggésében, a szolgálathoz való megérkezést illetően. A protestáns 

hagyományból egyértelmű az, hogy a civilek és a lelkészek egyaránt 

felhatalmazást kapnak a szolgálatra, csak annak iránya, tartalma és a 

felkészítés módja más. A szolgálat hordozója pedig maga a gyülekezet 

közössége.

A megszólítottság, az elindulás, a szolgálatra szóló kiküldés az a mö-

göttünk lévő biztos pont, amely mindig felerősítheti bennünk az aktív 

felelősségérzetet, amikor elbizonytalanodunk vagy megtorpanunk. A 

felhatalmazás, a fogadalom és az áldás azok a külső jelek, amelyek krí-

zis esetén is felsegíthetnek, továbbvisznek. A szolgálatba indítás maga 

egy átélt élmény: ahogyan egy szent térben és bizonyos értelemben a 

hétköznapitól eltérő, ünnepélyes módon megerősítést kaptunk a vállalt 

szolgálatba, hivatalba való beiktatással. Ennek a hivatalnak a jó és helyes 

értelmezése az alappillér.

A meghatározó ünnepi indítás után azonban a küldetés hétköznapi 

volta lesz az állandóbb, az ünnep órái pedig a ritkábbak. Ma különösen 

is átéljük azt, hogy az egyházi civil szolgálat bármelyik ága nem pusztán 

rangot vagy üres címet jelent – mint ahogyan azt hosszú időn át sokszor 

értelmeztük a múltban –, hanem feladatot, felelősséget, tervezést és 

megvalósítást. Az igazán élő és életképességét a napi gyülekezeti életben 

fenntartó közösség civil vezetői is vállalt hivatalukkal rendszeres elfog-

laltságot, időnként pedig komoly terhelést jelentő szolgálatot viselnek. 

Benne kell élniük abban a sebességben, amelyben maga a közösség igazán 

cselekvőképesé válik.

Azonosság és különbség

Azért is fontos szempont az indulási, vagyis az elhívatási azonosság, 

hogy az egészséges munkamegosztás, felelősségátvállalás vagy tervezés 

Hétköznapi 

helytállás

Mindenki a maga 

helyén

Megszólított 

emberek

Felhatalmazás, 

fogadalom, áldás
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mindegyik oldalt a maga megfelelő helyén találja meg. Ne cseréljék fel 

a szerepeket, ne azt várják el a lelkésztől, amit a civil vezetőnek kellene 

megtennie, a civil vezetőtől pedig azt, amit a lelkésznek kellene végeznie. 

Ne feszítse szét a testvéri, munkatársi kapcsolatot se a pozícióharc, se a 

szereplésért vívott rejtett vagy nyílt küzdelem, se semmiféle rivalizálás. 

Rengeteg konfl iktus forrása a szereptisztázatlanság és -keveredés. Jó 

tudatosítani: közös az elhívás, a megszólítottság, de más a feladat.

A bizalmi elv a közösségben megvalósuló irányítás 
alapfeltétele

Jézus tanítványainak közössége

A gyülekezeti vezetés legrégibb hagyománya, hogy közösségi módon 

valósul meg, és eredményes is csak akkor lesz, ha valóságos csoport 

áll mögötte. Bármennyire is egyszemélyes vállalásnak tűnik sokszor a 

lelkészi vagy akár a gyülekezetvezetői munka, mégis akkor érvényesül 

igazán, ha társat, segítőt vonz magához, és nem elszigetelten hajt végre 

valamit. Ez sohasem agresszív módon, erővel történik, sokkal inkább a 

maga természetességével érvényesül. A vonzás, a közösségbe hívás kész-

ségének elvesztése a valódi missziói képesség megszűnésével egyenlő. Az 

ilyen közösségteremtés nem más, mint visszatérés az eredeti modellhez, 

amelyet Jézus tanítványainak közössége jelent.

Jól tudjuk, hogy ez nem volt feszültségmentes közösség, hanem időnként 

viták, sőt párharcok helyszínévé vált, a sajátossága azonban az, hogy 

benne mindig volt lehetőség a valódi korrekcióra, a megbékélésre, az 

újbóli egymásra találás átélésére. A gyülekezet vezetésének az egyik 

alapvető felelőssége ennek a képességnek a megőrzése. A Jézus-tanítvány-

ság naponkénti újra felfedezése. Ez azt jelenti, hogy a lényegi elemeket 

ne előzhesse meg a lényegtelen sem a gyülekezetben, sem a magánéle-

tünkben. Az ilyen kapcsolódásban válik társsá, nem pedig ellenőrző, 

kontrollszeméllyé a világi vezető a lelkésszel szemben.

Nem történhet minden úgy a gyülekezet vezetésében, mint az egyházon 

kívüli világban, hanem tudatosan meg kell őrizni a sajátosan keresztény 

vonásokat. Ez elhatárolódást is jelent: például a teljesen racionális, ér-

dekközpontú, a kizárólag hasznossági elveken nyugvó szemlélettől és a 

Társas vezetés

Tanítványi kör

Sajátos vonások
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ma szinte mindent meghatározó, csupán gazdaságossági szempontokon 

tájékozódó felfogástól. A lelki szempontok, a Krisztus tanítványai kö-

zösségének megvalósulása mindent megelőző prioritás a gyülekezetben 

és az egész egyházi életben. 

Azért nagyon fontos a bizalom kérdésével foglalkoznunk, mert nagyon 

kevés kell ahhoz, egy pici, rendkívüli esemény, egy apró zavaró körülmény, 

hogy meginogjon az egyensúly, és a Krisztus tanítványaitól idegen maga-

tartás, eljárási mód és viszonyulás kerüljön be az egyházi közösségbe. Egy 

apró, szokatlan körülmény is okozhatja ezt, és akkor még nem is beszéltünk 

valóban megrázó, rendkívüli, a biztonságot veszélyeztető eseményekről és 

körülményekről, pedig ezekből is kijut napjainkban a gyülekezeteknek.

A bizalmi elv megvalósulásának, a bizalmi válság megoldásának, de már 

a kezelésének is alapvető feltétele a stabil kötődés és az egyházi élet kö-

zéppontjának világos szem előtt tartása és komolyan vétele. Sohasem a 

válsághelyzeten való tájékozódás vagy az erre történő érzékeny reagálás 

vezet tovább, hanem az a nyugodt vezetői alapállás, amely az egyházi élet 

centrumára tekint, és így a gyülekezet többi tagjának is biztonságot sugároz.

A bizalom összekapcsolódó körei

Többszörös bizalmi kör valósul meg a gyülekezetben, és ez teszi igazán 

működőképessé a keresztény közösséget. Érdemes önvizsgálatot végezni: 

milyen állapotban vannak ezek a kapcsolódások? A bizalmi elv csak ezek 

együttes hatásában érvényesül a gyülekezeti életben. Ez a lelki, önismereti 

tevékenység is része a gyülekezetvezetésnek.

Az egyik fontos kör a belső kapcsolódások bizalmi ereje. Ahogyan a gyü-

lekezet tagjai egymásra építenek, egymást vállalják, még eltérő nézetek 

ellenére is. Tudomásul veszik, hogy Krisztushoz kapcsolódásuk fölé 

emelkedik az egyéb, egymástól elválasztó szempontoknak.

A második az a terület, ahol a lelkész és a világi vezetők a gyülekezet közössége 

előtt meg tudják jeleníteni a bizalomra épülő közös cselekvést és megszóla-

lást. Láthatóvá és követhetővé kell válnia ennek a tevékenységnek. Ennek a 

kifejezője a lelkész és a felügyelő együttműködő párosa a gyülekezetek élén.

Belső kapcsolatok

Lelkész 

és felügyelő

Centrum

Zavaró 

körülmények

Többszörös 

bizalmi kör
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A harmadik körben az egyház gyülekezeten túli közösségének, az egyházi 

struktúra különböző szintjeinek az összekapcsolódásában valósul meg a 

bizalom elve. Ma egyre többször emlegetjük a megoldás lehetőségeként 

ezt a kört. Különösen akkor, amikor a gyülekezeti kérdések megoldását 

leginkább több gyülekezet közös cselekvésében látnánk biztosítva. Nem 

biztos, hogy ma a gyülekezetek önállóságát kell elsősorban hangoztat-

nunk. Lehetséges, hogy a jövő felé vezető út sokkal inkább a gyülekeze-

tek bizalmon alapuló együttműködése. Az életképességet valószínűleg 

jobban növelné a fokozódó bizalom a gyülekezetek egymás közötti kap-

csolatában. Az egymást rendszeresen kiegészítő és segítő gyülekezetek 

munkakapcsolata a legkorszerűbb gyülekezetfejlesztési elképzelésekben 

is felbukkan.34 Ez már a gyülekezetek közötti bizalomnak és a közegyházi 

bizalomnak a kérdése. Különösen igaz ez arra a helyzetre, amikor a na-

gyon eltérő anyagi és népességi adottságok meghatározzák a gyülekezetek 

életét és fejlődésének lehetőségét. Ilyenkor nem a statikus, hanem a di-

namikus, rugalmas bizalom épít, amely a bizalom alapján megoldásokat 

keres. Nem strukturális alapon érvényesül a bizalom, hanem a belső 

tartalmi felismerés talaján – ha tetszik, a hit talaján – fejlődik ki.

Van egy negyedik kör is, ez a társadalom összefüggésében vizsgált bizalmi 

mutató. Ha nem is a ranglista elején, de a közepén ott vannak az egyházak 

mint szervezetek, és a lakosság jelentős része megbízik bennük.35 A tár-

sadalom széles rétege bizalmat tanúsít az egyházi közösség mindennapos 

tevékenysége irányában. Még mindig létezik egyfajta alapvető tisztelet 

– ez erősen tradicionális alapon működik, de a meglévő bizalommal 

jobban is lehetne élni, mint ahogy mi tesszük. Természetesen azt is lát-

nunk kell, hogy ez nem azonos az egyházi életmegnyilvánulások iránti 

érdeklődéssel. Bár ezen a téren is lehet érezni pozitív változásokat, főként 

a megújulást kereső gyülekezetekben. A városi, kisvárosi közösségekben 

erősebb a vallásos érdeklődés, könnyebben motiválhatók és mozgathatók 

az emberek, de a falusi környezetben egyre nehezebben lehet – főként 

a fi atalabb rétegek – érdeklődését felkelteni és őket a hagyományos ala-

pokon nyugvó és tradicionális keretek között folyó egyházi munkába 

bekapcsolni.

 34 A téma egyéb összefüggéseit lásd: Réthelyi 2000.
 35 www.gfk.hu/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/press_20080821_h.pdf.

Egyházi struktúra

Bizalmi mutató
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Civilek szerepe a bizalom építésében

Pontosan ezek a változások és jelenségek mutatják, hogy egyre határo-

zottabban szükség van a gyülekezeti vezetésben – amely legfőképpen a 

gyülekezetnövekedés elősegítését, a gyülekezetépítést jelenti – a civilek 

munkájára abban az értelemben is, hogy a megszólítás, a gyűjtés és a 

hívogatás tevékenységében nélkülük, a laikus, önkéntes szolgálattevők 

nélkül ma már semmilyen formában sem lehet korszerű gyülekezetről 

beszélni. Arról nem is szólva, hogy a civil szolgálattevők maradnak ott a 

gyülekezetben folyamatosan, a lelkészi oldal pedig időközönként változik. 

A bizalom építésének és erősítésének legstabilabb hordozói a gyüleke-

zetekben – tényleges napi kapcsolataik révén – a civil szolgálatvégzők.

Döntő módon formálja a lelkészképet is az a mód, ahogyan a lelkészről 

a közvetlen világi munkatársai nyilatkoznak mások előtt. Ez a mai kör-

nyezetben, amely – Magyarországon különösen is – szereti a botrányízű 

információk és pletykák továbbadását, rendkívül fontos tényező. Civilek 

nagy felelőssége vigyázni a jó hírekre, és a korrekt véleményekre és őr-

ködni a terjesztett információk fölött a gyülekezet érdekében.

Átgondolandó kérdések

– Az egyházi kommunikáció módja, formái: miben különbözik az egy-

házi alkalmak és hivatalos ülések stílusa és légköre a világiakétól?

– A partneri helyzet előnye és hátránya: hogyan segít a jó, testvéri kap-

csolat a vezetésben, és miben okoz esetleg nehézséget?

– A bizalom nem bizalmaskodás: távolságtartás és közelség a gyüleke-

zetvezetők viszonyában. Milyen az egészséges arány?

– A lelkésznek is szüksége van a kontroll jogait is érvényesítő kritikai 

véleményre. Hogyan történik ennek elfogadása és feldolgozása? Ho-

gyan lehet javítani a ma kevéssé pozitív helyzeten?

– Becsületes információkezelés és terjesztés – ki terjeszt ma több, ellen-

őrzés nélküli rossz hírt: gyülekezeti vezetők, lelkészek vagy gyülekezeti 

Hangvétel

Partnerek

Távolság

Kontroll

Hírek terjesztése

Hívogatás

A lelkész hírneve
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tagok; fi atalok vagy idősebbek? Lehetnek a generációs feszültségek 

konfl iktusok okozói?

– Az érdeklődés kellő időben való kimutatása és preventív helyzetek 

szorgalmazása: a becsületes véleménynyilvánítás és a kölcsönösség 

megvalósulása a kapcsolatokban fejleszthető és tanulható.

– Az egészséges törődés szabályai: feladat, hogy a vezetők megtanulják és 

begyakorolják a kísérő szeretet éber és megtapasztalható kimutatását, 

valamint a hazug és álságos magatartásformák felszámolását.

– A meghallgatás alkalmai: legyenek rendszeres és nem hivatalos formák 

a kölcsönös meghallgatás gyakorlására.

– A közös tervezés és álmodás öröme: senki se sajátítsa ki magának a 

folytatás és a jövő látásának örömét és szépségét.

– A konfl iktusok felismerése: ne napoljuk el a kezdődő konfl iktusok 

kezelését, ne melengessük a problémákat abban bízva, hogy maguk-

tól megoldódnak, hanem félelemmentes, bizalmi közegben engedjük 

felszínre jönni őket.

– Gyülekezeten kívüli segítség igénybevétele: szükség esetén gyüleke-

zeten túli, szupervíziós lehetőségek igénybevétele, a kialakult helyzet 

objektívebb és higgadtabb megítélésére és természetesen a pozitív 

változtatás céljából.

– A kritikai refl exiók gyakorlása: akik közösen vezetnek egy gyüleke-

zetet, azoknak meg kell tanulniuk jóindulatúan és fenyegetés nélkül 

elmondani egymásnak a kritikai észrevételeket, és meg kell tanulniuk 

fogadni az ilyen észrevételeket. 

– Az érzelemmentesség és az egymás iránti érzelmek megfelelő megélé-

se: az egyensúly és az arány kutatása személyre és szituációra szabott 

módon.

– Az anyagiak terén az átláthatóság biztosítása: igény a korrekt ellenőr-

zésekre.

Prevenció

Őszinteség

Meghallgatás

Vízió

Konfl iktusok

Külső segítség

Kritika

Érzelmek

Anyagiak
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– Visszaélés esetén a becsületes eljárásmód biztosítása: a menekülés, a 

gyógyulás útjának felkínálása és keresése.

– A civil vezető feladata a lelkész tehermentesítése úgy, hogy valóban a 

lelki életre tudjon koncentrálni. Ki kell fejeződnie a közös örömnek, 

ha a lelkész valóban lelkész tud lenni.

– Védekezés a túlbonyolított és túlszervezett gyülekezeti struktúra el-

len. Ugyanakkor szükséges a becsületes hivatalvezetés biztosítása, a 

munkaidő betartatása és a normális  ellenőrzés elvégzése.

– A missziói célok és lendület közös ébresztése: legyen a gyülekezetnek 

missziói célja, ne engedjék a vezetők, hogy kialudjon a lelkesedés, és 

lankadjon az odaszánás. Ez kevésbé az akarat, mint inkább a gazdag 

spirituális élet eredménye.

– A továbbképzés és a fejlődés kölcsönös igénye és lehetővé tétele: a 

továbbképzésre fordított idő nem elveszett, hanem megnyert idő a 

gyülekezet egésze szempontjából. Ami pedig a továbbképzésen vagy 

bármilyen tréningen történik, az nem a lelkész vagy a felügyelő magán-

ügye, hanem közös ügy, egészen a beszámolókig, illetve az élmények 

kicseréléséig.

– Az önértékelés folyamatos végzése: mit végeztem el jól és mit rosszul? 

Hogyan képzelem a korrekciót? De érdeklődjünk egymás iránt is! Ez 

a bizalmi elv mindennapi megvalósulása.

– És végül: adjunk teret a Léleknek! Hagyjuk, hogy Isten Szentlelke adjon 

csodákat, fényeket, csúcsokat és eredményeket, és ne akarjunk mindent 

kézbe venni és bebiztosítani.

Igényesség

Önértékelés

Lélek

Becsületes eljárás

Tehermentesítés

Munkafegyelem

Missziói célok
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A téma 

megértését 

segítő kérdések

1. Mire hívják fel a fi gyelmet a szociológiai és statisztikai felméré-

sek a mai kor gyülekezetépítéssel kapcsolatos gyakorlati teológi-

ai gondolkodása területén?

2. Mitől lesz élő és dinamikus a gyülekezeti élet a 21. században?

3. Milyen veszélyt jelenthet a lelkészek életében az elvárások és a 

teljesítések állandósuló feszültsége egy lelkészcentrikus gyüleke-

zeti modellben?

4. Melyek a legszembetűnőbb különbségek ma gyülekezet és gyüle-

kezet között Magyarországon?

5. Milyen múltja van az önkéntességnek az egyetemes keresztény 

egyház történetében?

6. Mitől függ egy adott társadalomban az önkéntesség elterjedése 

és népszerűsége?

7. Milyen krízistípusokkal kell megküzdenie a mai kereszténység-

nek Wolfgang Huber elmélete alapján?

8. Miért fontos állandóan újra tudatosítani a gyülekezeti élet veze-

tőiben, hogy közös az elhívásuk és a megszólítottságuk, de más a 

feladatuk?
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Zárszó

Szeretjük idézni, ezért sok esetben közhelyként is hangzik: az egyház való-

jában a gyülekezetekben él. Bármennyire is elkoptattuk ezt a mondást, rá 

kell ébrednünk újra meg újra az igazságára. Ha van élet a gyülekezetben, 

akkor van lendülete és ereje az egyháznak is, önmagában és környezeté-

ben, valamint a társadalomban. Ezért is érdemes újra átgondolni azt, hogy 

egy egyházon belül milyen állapotban vannak a gyülekezeti közösségek, 

és milyen tendenciák uralkodnak az életműködésükben. Mozgásban 

vannak, stagnálnak vagy éppen fogyatkoznak, esetleg növekedésben él 

a közösség?

A gyülekezetépítés tudományterülete a lelkész és a gyülekezeti tagok 

kommunikációjának és együttműködésének a vizsgálata. Tervezéstől 

a kivitelezésig lelkész és közösség együtt él és alkot az élő gyülekezet-

ben. Ez természetesen ütközésekkel, konfl iktusokkal is együtt jár. A 

konszenzushoz vezető út pedig hitbeli, erkölcsi, szakmai felkészülést és 

tudatos magatartást igényel. A vezetés eredményessége függ az együtt-

élés gyakorlatának minőségétől – a gyülekezetben is. Ehhez szükség van 

szakismeretekre és a szellemi, lelki állapot állandó frissítésére is. Közös 

tervezés, együttes végrehajtás és az őszinte légkörben történő kiértékelés 

állandó megismétlése a gyülekezeti közösséget építő tevékenység. Ha 

eredményesen folyik ez a visszatérő cselekvéssorozat, akkor kialakul egy 

jó értelemben vett liturgiája is ennek a folyamatnak, és ekkor már csak 

a zökkenőkre kell különös gonddal odafi gyelni.

Ez a működési elv sokféle értelemben tudatosult az utóbbi években, 

főként mióta sok helyen intézményekkel és gazdasági tevékenységi 

formákkal bővült a gyülekezeti élet Magyarországon. Az átállás erős 

igénybevételt jelent, ezért időszakos felülvizsgálatként szükséges egy-

fajta szupervízió alkalmazása, hogy ennek segítségével a hivatás be-

töltése kiegyensúlyozott lehessen egyénileg és közösségben egyaránt. 
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Komplex kihívással kell ma szembenéznie lelkésznek és gyülekezetnek 

egyaránt. Faluban és városban más és más körülmények között, de 

mindkét területen a kihívások teljesen új rendszerében kell élnie ma 

egy gyülekezetnek. A régi módszerek egyre kevésbé elegendőek a 

helytállásra.

Szükséges időközönként beépíteni egy önként vállalt „kontrollállo-

mást” a gyülekezetet vezető lelkész és a gyülekezet munkájában aktívan 

részt vállaló tagok számára egyaránt, megteremtve ezzel egy ismétlődő 

lehetőséget arra, hogy elgondolkodjanak azon, milyen is az élet a gyü-

lekezetükben. Pozitívumok és negatívumok számbavétele egyformán 

fontos ebben a számvetésben. Néhány olyan önvizsgálati kérdés is sokat 

jelenthet, amelyeket ki-ki önmagának feltesz. Kiindulópontként álljon 

előttünk néhány ilyen kérdés.

A lelkésznek időközönként érdemes elgondolkodnia azon, hogy mely 

területeken mozog igazán otthonosan, magabiztosan a közösségben.

 1. Van-e olyan eleven kapcsolata a gyülekezet tagjaival, hogy visszajel-

zéseket is kap a munkájáról? 

 2. Jól érzi-e magát azon a helyen, ahol most dolgozik? 

 3. Érdekli még ma is a rábízottak sorsa?

 4. Milyen kérdések nyugtalanítják leginkább a gyülekezetével kapcso-

latban? 

 5. Van-e olyan terület, amelyen szüntelenül kudarcok érik? 

 6. Meg tud-e nevezni olyan eseményeket, amelyek kapcsán egyértelműen 

nagy örömöt érzett a gyülekezetével kapcsolatban az utóbbi évben? 

 7. Milyen a közösségvezetési módszere? 

 8. Megosztotta-e már nyíltan és bátran a gyülekezet nagy családjával 

az elképzeléseit, a terveit vagy a vágyait? 

 9. Próbált-e már átvenni másik lelkésztől jól bevált módszereket, ötleteket? 

10. Szabadidejében mennyire szakad el a munkájától? Hogyan tud kikap-

csolódni? 

11. Élményei adnak-e ötleteket a munkájához? 

12. Van-e olyan, a gyakorlati lelki életéhez kötődő, kialakult szokása, 

amelynek segítségével mindig újra meg tud erősödni, kedvet és hitet 

találni a folytatáshoz, amikor már kissé belefáradt a munkájába? 

13. Talál-e pár órán belül valakit, akivel megoszthatja a gondjait és örö-

meit, ha szüksége van erre? 
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14. Milyen sűrűn jut eszébe az, hogy esetleg jó lenne újítani, változtatni 

valamin a munkastílusában vagy a szolgálatvégzés módszerében? 

15. Inkább szorongást, félelmet érez magában a jövőjével összefüggésben, 

vagy pedig nyugodt, kiegyensúlyozott és pozitív folytatást lát maga előtt?

16. Ha lerajzolná, milyen színekkel ábrázolná a gyülekezetét és önmagát?

A gyülekezeti tagok, presbiterek és tisztséget betöltők számára is van egy 

kérdéssorunk.

 1. Mennyire áll közel vagy távol Öntől a lelkésze személye?

 2. Volt már rá példa, hogy valamit külön is megköszönt neki, és meg-

fogalmazta, hogy mi volt pontosan az, ami sokat jelentett az Ön és a 

közösség számára?

 3. Beszélget-e rendszeresen a gyülekezet többi tagjával arról, hogy mi-

lyen a gyülekezetük élete? 

 4. Imádságban is hordozza a lelkésze életét, küzdelmeit és munkásságát 

Isten előtt? 

 5. Van-e egy olyan speciálisan Önhöz kötődő tevékenység a gyüleke-

zetben, amelyet mindig elvégez, és érzi ennek a fontosságát?

 6. Tisztában van a gyülekezete jelenlegi helyzetével, gazdasági és lelki 

értelemben egyaránt? 

 7. Vannak-e olyan ötletei és tervei, amelyeket szívesen meg is valósítana 

a közösségben? 

 8. Amikor bántó vagy sértő magatartást vagy viselkedést tapasztal a 

gyülekezetben, akár a lelkész, akár a gyülekezeti tagok részéről, hall-

gatni szokott, vagy megszólal és elmondja a véleményét? 

 9. Azzal a mértékkel járul hozzá a gyülekezet életéhez adományaival, 

amely az anyagi helyzete alapján valóban elvárható Öntől? 

10. Minek tud legjobban örülni ma a gyülekezete életében? 

11. Mihez tudná hasonlítani gyülekezete mai életét, ha választania kellene 

egy tárgyat vagy egy szimbolikus eseményt az élet más területéről?

Ennek a könyvnek a tanulmányozása után érdemes lenne a fenti kér-

déseket megválaszolni és úgy magunk előtt tartani, hogy a válaszaink 

segítsenek az újulásban, a változásban. A gyülekezetépítés mindig az 

úton járás eseménye az életünkben. Az úton járó egyháznak Karl Barth 

állandó feladatává teszi az új dolgok vállalását.

Elet a gyulekezetben 2013.indb   237Elet a gyulekezetben 2013.indb   237 2013.12.12.   11:57:292013.12.12.   11:57:29



Zárszó238

„Útra akkor kel valaki, amikor valami eddigi elavult, ezért el kell hagyni, 

és ahol ennek a helyén egy új jelenik meg… Azzal, hogy az egyház útra 

kél, választott. Már előre megtiltotta magának a honvágyat az után, amit 

maga mögött hagy. Üdvözli és már szereti azt, ami előtte áll. Még itt van, 

de már nincs itt, még nincs ott, és mégis ott van már. Hosszú vándorlás 

áll előtte – harcok is, szenvedések is, éhség és szomjúság is. Nem lehet 

nem észrevenni: sóhajt. De még kevésbé lehet nem észrevenni: örül. 

Ennek megfelelően gondolkodik, beszél, cselekszik. Ebben a krízisben 

rejlik az egyház útra kelése, az egyházé, amely Istennek még fogságban 

lévő, már megszabadított népe.”1

Ennek a természetes krízisnek a következménye lehet az a fejlődés, ame-

lyet egy-egy gyülekezet átél működése során. Nem mindegy, hogyan 

kezeli és éli meg ezeket az időszakokat. 

A gyülekezeti élet jellemzője az is, hogy összetételének legalapvetőbb 

meghatározója minden időben a sokszínűség. Ahány ember, annyiféle. 

Nem mindegy, hogyan viszonyul ehhez. Akkor van élet a gyülekezetben, 

ha benne ez a sokszínűség megélhető valóság. Dietrich Bonhoeff er így ír 

erről: „Nagyon fontos, hogy a keresztyén közösség minden egyes tagja 

nélkülözhetetlen láncszeme legyen a közösségnek. Egy lánc csak akkor 

nem szakad el, ha a legkisebb szeme is megkapaszkodik a többiben. Az 

egész közösség sínyli meg, ha vannak olyan tagjai, akik tétlenül marad-

nak. Ezért úgy jó, ha mindenkinek van megszabott feladata, hogy a kétség 

óráiban se érezze magát haszontalannak és fölöslegesnek. A keresztyén 

közösségnek mindenképpen tudnia kell, hogy nemcsak a gyöngéknek 

van szükségük az erősekre: az erősek sem lehetnek el a gyöngék nélkül. 

A gyöngék félreállítása a közösség halála.”2

Erre a magatartásra akkor lesz képes a ma élő gyülekezet, ha egyre 

kevésbé van elfoglalva önmagával, és egyre nyitottabb és fi gyelmesebb 

a körülötte élők életére és küzdelmeire. Csak a megszólító erővel ren-

delkező közösség képes növekedésre és fejlődésre. Ehhez pedig nem 

elég egy-két ünnepi óra önmagában. A gyülekezeti élet ünnepi óráit is a 

hétköznapi tevékenység alapozza meg. Az istentiszteletre érkezők hozzák 

magukkal a mindennapi küzdelmeiket, az istentiszteletről távozók pedig 

viszik magukkal azt a külső és belső segítséget, biztatást és irányítást, 

 1 Barth 2006, 185–186. o.
 2 Bonhoeffer 1997, 82. o.
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amelyet a közösség ad nekik. Akkor lesz eleven élet a gyülekezetben, ha 

a mindennapi élet is otthonra talál benne.

Az úton járásban a gyülekezetépítő lelkészek és gyülekezeti tagok is 

akkor találnak magukra, helyükre és küldetésükre, ha hinni tudnak 

abban, hogy a legbiztosabb építkező és fejlesztő a Szentlélek Isten, aki 

minden időben ad terveket, társakat és bátorságot az egyházban, még-

pedig éppen az állandóan változó gyülekezeti közösségnek. „De akik az 

Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és 

nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31)
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Függelék

1. függelék

Gyülekezetépítéssel kapcsolatos tanulmányok, cikkek a Lelkipásztor című 

szakfolyóiratban (2002–2009). Összeállította: Kovács Viktor.

Szerző Cím Tartalom Év/szám Oldalszám

Zsugyel 

Adél

A kamaszkorú 

fi atalok istenképe és 

az egyházi ifj úsági 

munka lehetőségei

Istenkép. A kamaszkor. 

Vallási jelenségek a fi atalok vi-

lágában napjainkban. A sport 

vallási dimenziói. Hermész 

oltáránál – a fogyasztás temp-

lomaiban. A média paradi-

csomkertje. Mi lehet ezen a 

„piacon” az egyház

2002/8–9. 287–293. o.

Balog Eszter Az evangélikus ifj ú-

sági munka legfonto-

sabb alapismereteiről

Az evangélikus ifj úsági mun-

ka jelenkori kiemelt fontos-

ságáról. Az egyházi ifj úsági 

munkáról. Ifj úsági munka a 

Magyarországi Evangélikus 

Egyházban a 20. században 

– rövid történeti áttekintés. 

Bevezetés az ifj úsági munka 

legfontosabb alapismere-

teibe. Csoportpedagógiai 

alapismeretek. Fejlődéspszi-

chológiai alapismeretek

2002/8–9. 294–303. o.

2002
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Koczor 

Miklós

Az elfogyó gyüleke-

zetekről, fíliákról, 

szórványokról

A rendszerváltás. A 

fogyásról és annak keze-

léséről, amely „egyszerre 

egyházszervezési kérdés és 

evangélizációs, belmissziói 

feladat”

2002/10. 368–370. o.

Petri Gábor Misszió egy posztmo-

dern korban I.

A posztmodern és a misszió 

általában: helyzetelemzés. 

A posztmodern állapot 

sajátosságai

2002/12. 446–449. o.

Petri Gábor Misszió egy posztmo-

dern korban II.

Vallási pluralizmus: egy 

újonnan tapasztalt valóság. 

A kereszténység viszonya 

más vallásokhoz. 20. századi 

teológusok a keresztény 

hitről

2003/1. 8–11. o.

Petri Gábor Misszió egy posztmo-

dern korban III.

Bonhoeff er víziója. A 

misszionált ember és a 

társadalmi közeg. A misz-

szionárius mint az egyház 

képviselője. Van-e posztmo-

dern misszió?

2003/2. 47–50. o.

Szabó Lajos A „nem lelkészek”, 

mint a gyülekezet 

alakítói és építői

A mai gyülekezet vizuá-

lis megjelenése. A „nem 

lelkészi” gyülekezetalakítók 

hiánya. Bekapcsolódás a 

gyülekezeti közösségbe. 

Mikor válhatnak a gyüle-

kezet alakítóivá, építőivé a 

„nem lelkészek”? Ütközések 

és egymásra találások a mai 

gyülekezetekben

2003/5. 171–175. o.

Szabó Lajos Gyülekezetépítési ké-

zikönyv – lelkészek-

nek és presbitereknek

Könyvajánló: Christian 

Möller: „Ha az úr nem építi 

a házat…”

2003/8–9. 339–340. o.

Hempelmann, 

Reinhard 

Nem e világból valók 

vagyunk

A modernizáció és a sza-

badság kérdése. A vallási 

identitáskeresés formái. Az 

elfogadó/bekebelező vallá-

sosság és az erős autoritás 

iránti vágy. A vagabund val-

lásosság és teljes szabadság 

iránti vágy. A hit szabadsága 

és „világigenlése”

2004/2. 49–54. o.

2003

2004
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Rüppel, Gert Evangélizáció, 

kommunikáció és 

ökumenikus tanulási 

folyamat

Az evangélium kontextusba 

(kultúrába) való helyezésének 

fontossága. A „globális falu”-

helyzet. Ökumenikus tanu-

lási folyamat. Bibliaolvasás új 

szemmel. Hogyan kommuni-

kálható az evangélium?

2004/2. 56–59. o.

Mesterházy 

Andrea – 

Mesterházy 

Balázs

A megtérés dimenziói 

Indiában

Az indiai evangélizáció 

helyzete. Személyes hit és/

vagy intézmény. Kultúra 

és/vagy vallás. Utat kereső 

egyház(ak).

2004/2. 61–63. o.

Schaller 

Bernadett

Gyülekezeti mozaik A Nagymányok–Váraljai 

Evangélikus Egyházközség 

élete, programjai, stratégiája

2004/6. 212–213. o.

Sólyom Jenő Mikor és ho-

gyan szűnt meg a 

belmissziói munka-

program?

Gondolatok a Hitből hitbe 

c. kiadvány kapcsán. A 

belmissziói munkaprogram 

története és főbb állomásai

2004/7. 263–265. o.

Bozorády 

Zoltán

„Merre menjek én…” Jó úton halad az egyház? Te-

gyetek tanítvánnyá minden 

népet. Koncentrikus körök 

(közösségi forma). Kudarcok 

és élmények. Egy kísérlet: 

Emmaus szeretetotthon. 

A gyülekezet társadalmi 

szolgálata

2004/11. 408–412. o.

Szarka 

István

Istentisztelet a lélek-

nek és az értelemnek

A Tamás-mise története és a 

bakonycsernyei Tamás-mise

2004/11. 416–419. o.

Kalincsák 

Balázs

Ifj úság egy kis faluban A nemescsói ifj úság élete és 

építése

2004/11. 420–421. o.

Cserháti 

Sándor, ifj .

Itt vagyok(?) Egy nagyon aktív ifj úsági 

tag „lemorzsolódásának” 

esettanulmánya. Az ifj úsági 

munkaág válsága. „Miről 

akarunk bizonyságot tenni?”

2004/12. 455–456. o.

Szabó Lajos Misszió és gyüleke-

zetépítés Magyaror-

szágon

A tradíció szálai a jelenben 

felfedezhetők (pozitívumok, 

negatívumok a gyülekezet-

építés szempontjából). Mi 

jellemez ma egy magyar 

evangélikus gyülekezetet? 

Néhány aktuális kitörési 

pont a jövő gyülekezeti élete 

érdekében

2005/2. 55–59. o. 2005
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Balog Eszter 

(ford.)

Misszió a jelen kon-

textusában: átala-

kulás, megbékélés, 

megbízatás (Az LVSZ 

tanulmánya a misszió 

értelmezéséhez és 

gyakorlatához – Ösz-

szefoglalás)

A misszió kontextusa. A 

misszió teológiája. A misz-

szió gyakorlata

2005/3. 85–88. o.

Möller, 

Christian 

Lelki gyülekezetve-

zetés

Lelki gyülekezetvezetés: 

rábízni magunkat a Szentlélek 

vezetésére. A lelki gyülekezet-

vezetés gyakorlati megvaló-

sulásai az istentiszteleten, a 

gyülekezet mindennapjaiban 

és annak építésében. (1) Alkotó 

passzivitás az Isten vezetésé-

vel. (2) Veszteség- és ígéretori-

entált gyülekezetvezetés. (3) 

Van-e célja a lelki gyülekezet-

vezetésnek? (4) Mi kell ahhoz, 

hogy alkalmasak legyünk a 

lelki gyülekezetvezetésre?

2005/4. 126–131. o.

Cserháti 

Sándor, ifj .

A szekularizáció 

áldásai és átkai

Mi a szekularizáció? Mihez 

vagyunk hűek a szekulari-

záció elleni küzdelemben? 

„Ahogyan behódolni sem 

kell neki, úgy legyőzni sem 

feladatunk a szekularizációt.”

2005/8–9. 309–310. o.

Sándor 

Frigyes

Alpha: gyülekezet-

építés

Az Alpha-kurzus menete 

(Nicky Gumbel nyomán). 

Egy Alpha-alkalom menete

2005/8–9. 320–322. o.

Keveházi 

László

Egyházépítés egykor 

és ma

Reformáció és misszió. A 

reformáció egyházépítés. 

Az egyházépítés második 

„üteme” a misszió

2006/1. 8–12. o.

Cserháti 

Sándor, ifj .

Az ifj úság felkészítése 

a jövő egyházára

Beszélhetünk-e a jövő egy-

házáról és az arra valófelké-

szítés projektjéről? Nép-

egyház és ifj úsági munka. 

Szerepproblémák (lelkészi 

szerepek)

2006/3. 92–93. o.

2006
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Lupták 

György

Az ifj úság felkészítése 

a jövő egyházára

Ki tudja megmondani, mi-

lyen lesz a jövő egyháza? Ki 

tudja megmondani, milye-

nek is a mai fi atalok? Kinek 

van áttekintése egyházunk 

ifj úsági munkájáról? Miért 

nem tekintjük az egyesüle-

teket egyenrangú partnerek-

nek (pl. KIE, Mevisz)?

2006/3. 94–95. o.

Szabó Lajos Gyülekezetépítés 

ma – népegyháztól a 

hitvalló egyházig

Mai helyzet; gyülekezetépí-

tési feszültség (népegyhá-

zi- „evangéliumi”). Negatív 

folyamat: migráció, erózió, 

„civil religion”

2006/3. 101–103. o.

Szabó Lajos Gyermekek a Magyar-

országi Evangélikus 

Egyház életében

Gyermekek a magyar 

társadalomban. A csalá-

di életforma változásai a 

magyar társadalomban a 

gyermekek élete szempont-

jából. Két példa az egyházak 

gyermekek között végzett 

szolgálatából

2006/8–9. 336–338. o.

Fabiny 

Tamás

Conservando et 

Renovando (püspöki 

székfoglaló)

Conservando: biblikus és 

reformátori hagyomány. 

Renovando: igehirdetés 

és gyülekezeti élet, belső 

egyházi közélet, egyház és 

közélet, ökumené, európai 

együttműködés

2006/10. 367–373. o.

Karl Jánosné 

Csepregi 

Erzsébet

Fésületlen gondolatok 

falunkról, gyüleke-

zetünkről, alapítvá-

nyunkról, magunkról

Gyülekezeti keretek, 

projektek, népfőiskola a 

sárszentlőrinci gyülekezetben

2007/7. 251–252. o.

Krámer 

György

Missziói gyülekezet, 

és amit róla gondolok

Mi takar a cím? Keretek 

az egyházban (erős vár?). 

Mi takar a téma? Hiányzik 

a missziói gondolkodás a 

gyülekezeteinkből. Mi a 

megoldás? Erről kellene 

beszélgetni

2008/2. 7–8. o.

Pángyánszky 

Ágnes

Igehirdetés az Északi 

Egyházkerület misszi-

ói napján

2Kor 3,3–6 – Pünkösd és a 

Szentlélek mint az épülés 

alapja

2008/7. 255–256. o.

2007

2008
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Ferencz 

Zoltán – 

Keszeli 

Sándor 

– Kovács-

Krassói 

Anikó

A fi atal- és felnőttkori 

megtérés tényezői a 

mai Magyarországon

A megtéréssel kapcsolatos 

szociológiai kutatások (mi 

játszott szerepet a megtérés-

ben leginkább: pl. szemé-

lyes bizonyságtevő stb.). A 

demográfi ai változókkal 

kapcsolatos eredmények 

összegzése. A kutatás ered-

ményei közösségeink belső 

életének felülvizsgálata 

szempontjából 

2008/8–9. 282–289. o.

Szabó Lajos Miért érdemes egy-

háztagnak lenni?

A fogyasztói viselkedés 

a gyülekezeteinkben is 

megvalósul. Előtérbe kerül 

a missziói (nem született) 

egyháztagság

2009/2. 55–56. o.

Varga 

Gyöngyi

Új típusú gyülekezeti 

alkalmak, alternatív 

istentiszteleti formák

Az arany középút keresése a 

hagyomány és a megszólítás 

képessége között

2009/2. 59–60. o.

Kratzert, 

Hans 

A városmisszió törté-

nete és feladata

Adatok a városban élő népes-

ségről. A városmissziók törté-

nete. Városmisszió és egyház. 

A városmisszió feladata ma. 

Európai és nemzetközi város-

missziós hálózatok

2009/10. 375–382. o.

2. függelék

Gyülekezetépítéssel kapcsolatos könyvek

A gyülekezet dinamikája. Ford. Ferenczi Andrea. Keresztyén Ismeretterjesztő 

Alapítvány, Budapest, 2001.

Bosch, David J.: Paradigmaváltások a misszió teológiájában. Harmat – PMTI, 

Budapest, 2005.

Bosch, David: Paradigmaváltások a misszió teológiájában. Harmat Kiadó, 

Budapest, 2005.

Bütösi János: A missziológia mint teológiai tudomány. Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem, Debrecen, 1995.

Czövek Tamás (szerk.): „Írd meg ,amiket láttál”; Hét lakótelepi gyülekezet. 

Kálvin Kiadó, Budapest, 2010.

Csepregi András: Egyházak és tolerancia Magyarországon. OKM Egyházi 

Kapcsolatok Titkársága, Budapest, 2008.

2009
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Degen, Roland: Gemeindeerneuerung als demeindepädagogische Aufgabe. Co-

me nius-Institut, Münster–Berlin, 1992.

Douglass, Klaus: Isten szeretetének ünnepe. Az istentisztelet mai formái. Kálvin 

Kiadó – Luther Kiadó, Budapest, 2005.

Douglass, Klaus: Új reformáció – 95 tétel az egyház jövőjéről. Kálvin Kiadó, 

Budapest, 2002.

Fazakas Sándor (szerk.): Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniá-

ban. Kálvin Kiadó, Budapest, 2008.

Fischer, Michael: Gemeinde-entwicklung konkret. Kösel Verlag, München, 

2002.

Fremde Heimat Kirche. Ansichten ihrer Mitglieder. Evangelische Kirche in 

Deutschland, Hannover, 1993.

Gaál Sándor: A kezdeményező egyház. Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem, Debrecen, 2006.

Getz, Gene A.: A gyülekezetépítés alapelvei. Keresztyén Ismeretterjesztő Ala-

pítvány, Budapest, 1998.

Gilbert, Guy: Egy bőrdzsekis pap vallomásai. Új Ember, Budapest, 2007.

Gyülekezetplántálás. ICI-kiadvány.

Jäger, Alfred: Diakónia mint keresztyén vállalkozás. Szociáletikai Intézet, 

Deb recen, 2010.

Kavanough, John: Krisztus követése a fogyasztói társadalomban. Ursus Libris, 

Budapest, 2003.

Kock, Manfred: Egyház a 21. században. Kálvin Kiadó, Budapest, 2004.

Kováts György – Kerekes Szabolcs: Gyülekezetek alapítása Magyarországon. 

TBL Magyarország, Budapest, 2006.

Macarthur, John F.: A Mester terve szerinti gyülekezet. Keresztyén Ismeret-

terjesztő Alapítvány, Budapest, 1999.

Morel Gyula: A jövő biztosabb, mint a múlt. Egyházfórum, Budapest, 1995.

Pásztor János: Misszió a XXI. században. Budapest, 2003.

Rohr, Richard: A férfi  útja. Ursus Libris, Budapest, 2001.

Schwarz, Fritz – Sudbrack, Rainer: Überschaubare Gemeinde. 2. köt. Die 

Praxis. Schriftenmissions Verlag, Gladbeck, é. n.

Stott, John: Az élő gyülekezet. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bu-

dapest, 2009.

Szabó Lajos (szerk.): A közösségépítő lelkész. Luther Kiadó, Budapest, 2010.

Weth, Rudolf (szerk.): Diskussion zur „Th eologie des Gemeindeaufbaus”. Schrif-

tenmissions Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1986.
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3. függelék

Gyülekezetépítéssel kapcsolatos tanulmányok egyéb folyóiratokban

Ablonczy Zsolt: Az egyház jövője. Református Egyház, 2004. július–augusztus, 

157–160. o.

Élő kövek egyháza – az evangélikus megújulás stratégiája. Credo, 2009. külön-

szám, 11–26. o.

Fabiny Tibor: Amit amerikai evangélikus testvéreinktől tanulhatunk. Tanítás 

a gyülekezetekben. Tájoló, IV. évf. 1. sz. 35–39. o.

Göncz Sándor:A református lelkész közéleti szerepvállalásának lehetőségei és 

nehézségei. Református Egyház, 2003. július–augusztus. 176–177. o.

Juhász Sándor: Gyülekezetépítés a diakónia eszközeivel. Református Szeretet-

szolgálat, I. évf. 2006/1. 23–24. o.

Kövy Zsolt: Az egyház megújulása a harmadik évezredben. Református Egyház, 

2003. január. 16–17. o.

Loránt Gábor: A gyülekezet építése – egy budapesti gyülekezetben (2.). Re-

formátus Egyház, 2007. szeptember, 213–215. o.

Matolcsy György: Vallási reneszánsz. Heti Válasz, 2009/51–52. 59. o.

Morgner, Christoph: Evangelische Kirche morgen – notwendige Weichen-

stel lun gen heute. Th eologische Beiträge, 2003/3. 139–150. o.

Sági Endréné Kis Médea: Szociáletikai szempontok érvényesítése a gyülekezet-

építésben III. Református Egyház, 2005. szeptember. 207–209. o.

Sándor Frigyes: Az Alpha-kurzus. Tájoló, IV. évf. 1. sz. 40–54. o.

Scharle Péter – Mártonff y Marcell: A missziók helye és szerepe. Mérleg, 

2008/3. 317–323. o.

Szabó Zoltán József: A presbiter mint vezető. Református Egyház, 2005. de-

cember. 274–276. o.

Szakács Tamás: Altatás vagy gyülekezetépítés. Tájoló, III. évf. 1. sz. 99–103. o.

Szénási János: Közösségépítés városban. Reformátusok Lapja, LI. évf. 32. sz. 1. o.

4. függelék

Gyülekezetépítéssel kapcsolatos tanulmányok az interneten

Tomka Miklós: Egy új társadalmi-politikai szereplő. Vallás és egyház a rendszer-

váltás folyamatában. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/vallas/tm_egy.htm.

Fabiny Tamás: Püspöki székfoglaló beszéd. http://eszak.lutheran.hu/puspoek/

szekfoglalo.

Wiesche, Anna-Maria aus der: Dokumentation des 30. Deutschen Evangeli-

schen Kirchentages 2005. http://www.kirchentag2005.de/presse/dokumente/

dateien/KZU_1_500.pdf.
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Felhasznált irodalom

Szótárak, kézikönyvek

Varga Zsigmond J., dr.: Újszövetségi görög–magyar szótár. Református Zsinati 

Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1992.

Az evangélikus egyház hitvallási iratai. I–II. köt. Evangélikus Egyetemes Saj-

tóosztály, Budapest, 1957.

A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai. A Heidelbergi Káté. Ma-

gyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest, 

1981.

Evangelisches Lexikon für Th eologie und Gemeinde. R. Brockhaus Verlag, Wup-

pertal–Zürich, 1993

Evangelischer Erwachsenen Katechismus. 6. kiad. Gütersloher Verlagshaus, 

Gütersloh, 2000.

Könyvek

A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Szolgálatának alapelvei. Luther 

Kiadó, Budapest, 2010.

Barth, Karl: Szemvillanások. Kálvin Kiadó, Budapest, 2006.

Bäumler, Christof: Kommunikative Gemeindepraxis. Chr. Kaiser Verlag, Mün-

chen, 1984.

Bonhoeffer, Dietrich: Gemeinsames Leben. Chr. Kaiser Verlag, München, 

1955.

Bonhoeffer, Dietrich: Szentek közössége. Harmat Kiadó, Budapest, 1997.

Braoudakis, Paul (szerk.): Das Willow Creek Handbuch 1998–1999. (Church 

Leaders Handbook 1997) Willow Creek Association, Deutsche Ausgabe, 

Projektion J Buch- und Musikverlag GmbH, Aßlar, 1998.

Brunner, Emil: Das Missverständnis der Kirche. Evangelisches Verlagswerk, 

Stuttgart, 1951.
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Bultmann, Rudolf: Az Újszövetség teológiája. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.

Czike Klára – Kuti Éva: Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek. 

N onprofi t Kutatócsoport Egyesület – Önkéntes Központ Alapítvány, Bu-

dapest, 2006.

Czövek Tamás (szerk.): Írd meg, amiket láttál. Hét lakótelepi gyülekezet. Kálvin 

Kiadó, Budapest, 2010.

D. Luther Márton egyházszervező iratai. 6. köt. Szerk. dr. Masznyik Endre. 

Pozsony, 1914.

Douglass, Klaus: Az új reformáció. Kálvin Kiadó, Budapest, 2002.

Douglass, Klaus: Isten szeretetének ünnepe. Kálvin Kiadó, Budapest, 2005.

Elmélyülés. 2009–2010. Luther Kiadó, Budapest, 2009. /Evangélikus gyülekezeti 

munkaprogramok./

Fekete Károly: A barmeni teológiai nyilatkozat. Kálvin Kiadó, Budapest, 2009.

Grethlein, Christian: Pfarrer – ein theologischer Beruf. Edition Chrismon, 
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