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A jó lelkész a gyülekezet megújulásának egyik feltétele. 
Az életképes és aktív közösség pedig a legjobb motivá-

ció a jövő lelkészeinek. Megkerülhetetlen ez a kölcsönhatás. 
Különösen igaz ez egyházunkban, ha az egy évtizede elin-
dult hatodéves gyakorlati képzésre gondolunk. A program-
ban résztvevő gyülekezetekben a lelkészjelöltet fogadó men-
tor lelkész és a gyülekezeti közösség sok energiát fektet abba, 
hogy a valóságnak megfelelően mutassa be a lelkészre váró 
mindennapi igénybevételt, és segítsen kialakítani a pályá-
hoz szükséges bátorságot és testi-lelki erőnlétet. Hálásak le-
hetünk ezeknek a vállalkozó gyülekezeteknek és lelkészek-
nek. Példáikat viszik tovább a fiatal lelkészek.

Ez a kézikönyv nem szeretne egyoldalúan csak a lelké-
szek szemszögéből közelíteni a lelkészi hivatás mai értelme-
zéséhez és az ezzel összefüggő gyakorlati teológiai kérdések-
hez. A könyvben kiválasztott témák és a megközelítésük is a 
lelkész és a gyülekezet szoros kapcsolatának szükségességét 
tükrözik: a közösségépítő lelkész csak a munkatársak kö-
zösségében tudja elvégezni a munkáját. Ez a szoros együtt-
működés veszélyeket és megpróbáltatásokat is hordoz ma-
gában. Erről is érdemes együtt gondolkodni a gyülekezetek 
tagjainak és a hozzájuk készülő teológushallgatóknak.

Ehhez szeretne ez a könyv segítséget és iránymutatást 
ad ni. Lelkészjelölteknek tananyagként, nem lelkészeknek 
pe dig a gyülekezeti aktivitásukat fokozó olvasmányként. 
Cé lunk az is, hogy a tradíció és a modern közösségépítés 
gyümölcsözőbb együttélését segítsük a gyülekezetekben, el-
sősorban preventív módon, de kríziskezelés esetén is.
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ELŐSZÓ

Egyre többször beszélgetnek a gyülekezetekhez tartozó emberek napjainkban 
arról, hogy mitől függ egy gyülekezeti közösség elevensége, életrevalósága. Néha 
leegyszerűsödik a téma arra, hogy kell egy jó lelkész, aki megmozgatja az embere-
ket, és lendületet ad a passzív vagy már nagyon is elalvóban lévő gyülekezetnek. 
Milyen is a jó lelkész? Akkor talán könnyebben gyűjtik a jelzőket, ha jó tapaszta-
lataik vannak. Nehezedő gondolatokkal fordulnak azonban egymáshoz akkor, ha 
valamiért csalódtak már a lelkészben.

Talán az a közös töprengés is hozzáadódik mindehhez, hogy kiből lesz kom-
munikatív, jól felkészült és lelkileg is sokat adó közösségépítő lelkész napjaink-
ban. Min múlik ez? Mindent eldönt a tehetség és a veleszületett jó adottság? Mi 
tanulható hozzá? Hol és hogyan gyűjthető össze az a sokrétű kompetencia, amire 
szüksége van a napjainkban lelkészi pályát választó fiatalnak? Meg tudja oldani 
ezt az egyetemi képzés?

Azonnal felvetődik egy másik kérdés is: mi lehet az oka az olyan eseteknek, 
amikor a tanulmányi idő alatt vagy a szolgálat első éveiben az előjelek hiába mu-
tattak egy biztató életpályára, az ígéretesen induló fiatal mégsem maradt a lelkészi 
hivatásban. Elfogyott a belső erő, vagy kiábrándító volt a közösségben szerzett 
tapasztalat? Az is lehet, hogy ennyi idő kellett, hogy átlássa, mire is vállalkozott. 

Ma egyértelműen hangsúlyoznunk kell, hogy a lelkésszé válás fontos helyszíne 
a gyülekezeti közösség. A gyakorlati teológiai képzés is nagyon határozottan fordul 
napjainkban abba az irányba, hogy minél több helyszíni gyakorlat kapjon helyet 
az oktatásban. Ma már senki sem juthat lelkészi diplomához gyülekezeti, iskolai 
és diakóniai gyakorlat nélkül.

Az válhat csak jó közösségépítővé, aki maga is benne élt/él a közösségben. 
Nem pusztán érdeklődik, vagy magában hordozza a majdani munkahelyet sejtő 
magatartást, hanem aktívan jelen van a mai gyülekezeti élet mindennapjaiban.  

A gyülekezetek tagjainak is nagy a felelőssége abban, hogy a jövő lelkészei, 
akik gyakornokként, lelkészjelöltként megjelennek a közösségekben, valóban 
szembesüljenek a lelkészi pálya mindennapi gondjaival és örömeivel egyaránt. A 
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 Előszó

pályakezdő számára aranyat ér egy idejében és bölcsen elhangzó kritika. Sok erőt 
adhat egy jókor érkező biztatás is, mert ritkán hallhatunk ma egymást bátorító és 
erősítő véleményeket. A megérdemelt elismerés fontos önbizalom-erősítő eszköz 
lehet. Nem kellene félni tőle.

Egy-egy hosszabb beszélgetés életre szóló élményt nyújt akkor, ha őszintén 
odafordulnak egymáshoz a beszélgető partnerek. Generációk párbeszéde kincset 
adhat a benne résztvevőknek. Szükség lenne egy lelkésznemzedékek között mű-
ködő kifinomultabb tapasztalatátadásra és -átvételre. Sok ilyen jellegű beszélgetés 
hiányzik a mai fiatalabb lelkésznemzedék életéből!

A jó lelkész a gyülekezet megújulásának egyik feltétele. Az életképes és aktív 
közösség pedig a legjobb motiváció a jövő lelkészeinek. Megkerülhetetlen ez a 
kölcsönhatás. Különösen igaz ez egyházunkban, ha az egy évtizede elindult ha-
todéves gyakorlati képzésre gondolunk. A programban résztvevő gyülekezetekben 
a lelkészjelöltet fogadó mentor lelkész és a gyülekezeti közösség sok energiát fektet 
abba, hogy a valóságnak megfelelően mutassa be a lelkészre váró mindennapi 
igénybevételt, és segítsen kialakítani a pályához szükséges bátorságot és testi-lelki 
erőnlétet. Hálásak lehetünk ezeknek a vállalkozó gyülekezeteknek és lelkészeknek. 
Példáikat viszik tovább a fiatal lelkészek.

Ez a kézikönyv nem szeretne egyoldalúan csak a lelkészek szemszögéből kö-
zelíteni a lelkészi hivatás mai értelmezéséhez és az ezzel összefüggő gyakorlati 
teológiai kérdésekhez.

A könyvben kiválasztott témák és a megközelítésük is a lelkész és a gyülekezet 
szoros kapcsolatának szükségességét tükrözik: a közösségépítő lelkész csak a mun-
katársak közösségében tudja elvégezni a munkáját. Ez a szoros együttműködés 
veszélyeket és megpróbáltatásokat is hordoz magában. Erről is érdemes együtt 
gondolkodni a gyülekezetek tagjainak és a hozzájuk készülő teológushallgatóknak. 
Az ilyen területekre is találhatunk megszívlelendő gondolatokat. Érdekes lehet az 
a szempont is, hogy a pályakezdők hogyan látják a munkájuk egy-egy szeletét ma.

Álom csupán a zökkenőmentes kommunikáció lelkész és gyülekezete között? 
Csak vágy a stabil lelki egészség a lelkész életében? Nagyon távoli a nyitott, toleráns 
és befogadó gyülekezeti közösség vonzó és létszámában is növekedő élethelyzete?

Egyre jobban látszik, hogy csak a korszerű és mai nyelvvel és eszközökkel dol-
gozó, valamint szakmailag magát jó kondícióban tartó lelkész lesz képes a jövő 
gyülekezeti életét stabilan szolgálni. Egy új típusú és dinamikus gyülekezetben 
a közösségépítés vált mára a fő szolgálati területté minden résztvevő számára.

Az alapértékek megőrzése is csak akkor lehetséges, ha működő és naponkénti 
megújulásra kész gyülekezetek alkotják az egyház nagyobb közösségét. Érdeklő-
dőkből így lesznek érdekeltté, keresőkből pedig gyorsan válhatnak másokat meg-
keresővé. A leépülő vagy fogyó közösségből pedig életre ébredő és hitet sugárzó, 
növekedő gyülekezetté válhatnak a ma még ezt sokszor nélkülöző közösségek. 
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Mindez pedig lelkészek és laikusok közös felelőssége a gyülekezetvezetés és akti-
vitás mai munkaterületén. Ehhez szeretne ez a könyv segítséget és iránymutatást 
adni. Lelkészjelölteknek tananyagként, nem lelkészeknek pedig a gyülekezeti 
aktivitásukat fokozó olvasmányként. Célunk az is, hogy a tradíció és a modern 
közösségépítés gyümölcsözőbb együttélését segítsük a gyülekezetekben, elsősor-
ban preventív módon, de kríziskezelés esetén is.

Köszönet illeti mindazokat, akik tanulmányaikkal hozzájárultak ennek a kö-
tetnek az elkészüléséhez.

Kísérje áldás az olvasókat, akik kézbe veszik ezt a gyakorlati teológiai kézi-
könyvet, és kipróbálják a közösségépítő munkát lelkészként vagy nem lelkészként 
a gyülekezetek életében.

Budapest, 2010 májusában

Szabó Lajos,
az Evangélikus Hittudományi Egyetem

Gyakorlati Tanszékének vezetője
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Kontextusban a képzés
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[ Nem fér kétség ahhoz, hogy egészen más típusú elvárások jelentkeznek ma a 
gyülekezeti élettel kapcsolatban, mint akár csak néhány évtizeddel ezelőtt. 
Eredményesen csak úgy végezheti a szolgálatát egy keresztény közösség a mai 
társadalomban, ha láthatóvá válik a tevékenysége, és a nem tradicionális 
hátterű érdeklődő emberek is könnyen jutnak hívogató információhoz.

A nyitottság alapvető feltétele a modern missziói magatartásnak. Bátor-
ságra és leleményességre van szüksége ma a lelkészeknek, de a keresztény 

közösségépítésben szerepet vállaló civileknek is. Ez elsősorban kezdeményező 
és kapcsolatépítő tevékenységben nyilvánul meg. Csupán tankönyvekből nem 
tanulható meg ez a képesség. Élő kapcsolat szükséges hozzá a szolgálatban állók 
generációi között.

Egy évtizede gyakorlati évvel zárul az evangélikus lelkészképzés Magyaror-
szágon. Ennek tapasztalatait foglaljuk ebbe a tanulmánykötetbe, amely nemcsak 
lelkészek, hanem gyülekezeti tagok számára is izgalmas és fontos olvasmány. 
A gyakorlati képzés sikere ugyanis nemcsak a mentoron és a lelkészjelöltön 
múlik, hanem az őket körülvevő gyülekezeti élet minőségén, aktivitásán és 
nem utolsósorban a lelkiségén is. Ha jobban megismerjük azokat a kérdése-
ket, amelyek ennek a képzési folyamatnak az ideje alatt jelentkeznek, akkor 
valószínűbb a gyülekezeti közösségépítés hatékonysága, sikere.
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A lelkészi hivatásnak a mai gyülekezeti helyzetben igazán aktuális kérdése ez. 
Címzettjei nem csupán a lelkészek, hanem a gyülekezetek aktív tagjai is. A 
gyülekezeti életmegnyilvánulások közös jellemzője, hogy keresik az elérhető 
embereket azzal a céllal, hogy beépítsék őket a közösségbe. Létkérdéssé vált, 
hogy milyen mértékben és milyen mélységben vagyunk képesek megtalálni, 
megszólítani és aktivizálni a környezetünket. Ezért nagyon fontos érthetővé 
és megfoghatóvá tenni a mai kor kívánatos missziói magatartását az egyházi 
közgondolkodásban.

A régi, örökölt gyülekezeti névsorok ma már legfeljebb kiindulópontként le-
hetnek a segítőink. Az aktív személyes kapcsolatok és a gyülekezeti tagok egy-
más közötti, valamint kifelé is szóló személyes hívogató szolgálata mutatkozik a 
korszerű misszió legfontosabb alapjának. Ennek a befogadó, hívogató légkörnek 
a megteremtése lehet az első, az igazi prioritás a lelkészi munkavégzés minden-
napjaiban. Legyen természetes a gyűjtő és befogadó mentalitás.

Az érdekes és mozgalmas gyülekezeti közösségi élet rendelkezik az ehhez 
szükséges energiákkal. A megújulásával és a növekedésével hívja fel magára legin-
kább a figyelmet. Ezt elérni vagy ide megérkezni igazán csak vízióval, energiával, 
szenvedéllyel és szuggesztivitással lehetséges. A személyes hitnek és a szakmai 
felkészültségnek olyan harmóniájára van szükségünk, amely a hitelességünket 
meg tudja alapozni. A lelki építkezésnek ez lehet az igazi kiindulópontja. A mai 

SZABÓ LAJOS

MIT TEHETÜNK EGY ÚJ TÍPUSÚ MISSZIÓI
KOMPETENCIA FEJLŐDÉSÉÉRT MA?

Elsőbbségi feladatnak tekinthető ma az, hogy az egyház és legfőképpen benne 
a gyülekezet olyan közösséggé váljon, amely képes megjelenésével a nyilvános-
ságot motiválni. A hagyományos keresztény közösségeknek sokkal bátrabbakká 

kell válniuk. Fel kell hagyni a csupán hivatalos, kötött szolgálatra koncentráló 
egyházmodellel annak érdekében, hogy megerősödhessen a közös missziói 
felelősség a helyi gyülekezetekben.

[
]
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missziói magatartás pedig nem más, mint ennek a tudatos programmá tétele egy 
keresztény közösség működésében.

Ezért is tekinthető elsőbbségi feladatnak az, hogy az egyház és legfőképpen 
benne a gyülekezet olyanná váljon, hogy képes legyen megjelenésével a nyilvános-
ságot motiválni. Erre utal Fabiny Tamás püspök is, amikor a mai kor legfontosabb 
követelményeként azt jelöli meg, hogy a tanítványokat leginkább a legteljesebb 
nyilvánosság előtti szolgálatra kell felkészíteni, ahogyan Jézus számára is ez volt 
a felkészítés egyik fontos része. „Az egyház élete a nyilvánosság előtt zajlik. Nem 
tehetjük ki a táblát: »zártkörű rendezvény«! A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
missziói közösségnek kell lennünk, ahol hamarosan azok is otthonosan mozog-
hatnak, akik korábban nem vettek részt az alkalmakon.”1

A misszió egyik új arcvonása a jelenlét

Az egyik leggyakrabban használt egyházi kifejezés napjainkban a misszió. Minő-
sítünk is vele szívesen – néha túl gyorsan is – különböző egyházi tevékenységeket 
és mozgásokat. Sokszor csak jelzőként tesszük oda egy-egy aktívabbnak tűnő 
esemény elé. Gyakran nevezzük el az egyházi megújulási programokat is úgy, 
hogy benne szerepel valamilyen formában a misszió kifejezés: missziói egyház, 
missziós stratégia, missziói szolgálatok, belmisszió, külmisszió, missziói központ, 
missziói nap stb. Eleve feltételezzük ebben a szóhasználatban a régi, klasszikusnak 
számító tartalom ismeretét és azt, hogy mindenki ugyanarra gondol a szó hallatán: 
a keresztény hit terjesztésének gyakorlati megvalósulására.

Egy határozott magatartást, céltudatos küzdelmet hallunk ki a szóból ma is. 
Néha valamiféle harcias hozzáállást is hozzá tudunk rendelni. Legalábbis a szó 
hallatán gyakran megjelenik a képzeletünkben ez is. Pedig nagyon megváltozott 
az a keresztény tevékenység, amit az elmúlt évszázadok alatt ezzel a szóval illettek. 
Elég csak a 20. század folyamán átélt misszióértelmezési és felfogásbeli változásokat 
átgondolni, ahogyan a „küldő és fogadó” missziós alapállástól és megvalósulástól 
meg kellett érkezni oda, ahol az a felfogás uralkodik, hogy a misszió egyértelmű-
en az egyház „együttléte másokkal”. Vagyis „ott lenni az emberek között”. Közel 
kerülni az emberekhez. Elérhetővé és megtapasztalhatóvá válni. Nem támadni, 
nem erőszakosan kényszeríteni, hanem közelben lenni. Nem lehengerlő és hódító 
törekvés ez, hanem bemutatkozó, segítő és befogadó mentalitás. A jelenlét mint 
missziói életforma fejezi ki legjobban a mai misszióértelmezést.2

 1 FABINY 2009, 4. o.
 2 Lásd BOSCH 2005, 340–377. o.
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Az át nem ruházható missziói felelősség

A keresztény hit ismertetésének és továbbadásának folyamata ma sokkal össze-
tettebb és bonyolultabb, mint korábban. Nem könnyű feldolgozni azt a változást, 
hogy ma „az egyház is egy lehetőség a többi között, de nem magától értetődő 
adottság. Csupán a lehetséges választások egyike. Egyre kevesebb az öröklött 
meggyőződésünk, és egyre több a választási lehetőségünk.”3

Különösen igaz ez az európai környezetünkre, ahol ma a kereszténység min-
dennapi tevékenységévé vált, hogy küzdjön a csökkenő létszám, a fogyó aktivitás 
és a közömbösség sok formája ellen. Ez egyben egy állandó küzdelem a nyilvá-
nosságért, a láthatóságért és az elérhetőségért is.

Különösen fontos tudnunk ezt, ha figyelembe vesszük Michael Herbst másik 
megállapítását is: „A keresztény üzenet tehát abban a kedvezőtlen, történetét 
tekintve azonban nem szokatlan, és ezért nem is kilátástalan helyzetbe került, 
hogy univerzális érvénnyel lép fel, de partikuláris helyzetbe szorul.”4 Az egyház 
modern kori missziója éppen ebből a partikuláris helyzetből szeretne kitörni. A 
próbálkozások maguk a misszió valódi lépései.

A keresztény hit aktuális ismertetési és átadási folyamatában a missziós képes-
ségekkel ellátott egyházi munkavégzés természetesen nem azt jelenti, hogy úgy 
tekintünk a gyülekezet és az egyházi közösség növekedésére, mintha az csupán 
emberi igyekezettel szervezhető és irányítható lenne. Az egyház igazi belső ereje 
éppen az, ami a lelki élet gyümölcseként jelenik meg benne. A kérdés mindig a 
szervezet mögött létező lelki erőtér. A lelki értékvilág. Az egyház lelkiségének a 
minősége lesz valójában a növekedésének a kulcsa. Nagy veszélyt jelenthet az, ha 
a szervezet, a struktúra vagy a működési szabályzatok kezdenek uralkodni, és alig 
marad mozgástere a spiritualitásnak az egyházban.

A Magyarországi Evangélikus Egyház is megfogalmazta a vízióját az Élő kö-
vek egyháza – az evangélikus megújulás stratégiája című dokumentumban: „Ha 
az egyház mai helyzetére kérdezünk rá: az evangélikus egyház legyen missziós 
központja az országon belül lassan növekvő keresztény vallási többségnek. Nem 
akarjuk, hogy befelé forduló egyház legyen; azt sem, hogy önmagát elveszítő 
egyházzá váljon, amelyben kifullad a szakrális szerep, és a napi túlélés küzdelmei 
felemésztik minden erőnket.

Nem akarunk radikálisan fellépő, politizáló frontegyházat sem.
Hitünk optimizmusa alapján bízunk a kereszténység magyarországi megerő-

 3 HERBST 2008, 32. o.
 4 Uo.
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södésében, és úgy gondoljuk, ebből az evangélikus egyháznak is ki kell vennie a 
részét mint Isten missziós eszközének.”5

Sok egyház kísérelte meg az utóbbi években megfogalmazni a jövőre vonatkozó 
elképzelését és stratégiáját Európában. Ezeket a terveket és célkitűzéseket mint 
víziókat adták közre a legtöbb helyen, mégpedig olyan formában és tartalommal, 
mint amikor egy szervezet a jövőbeli állapotát rögzíti, és közreadja mindazon 
kritériumokat, amelyekkel az előrehaladást méri.

Ezeknek a munkáknak közös jellemzője volt, hogy „megpróbálták a szervezet-
fejlődési ismereteket és a nonprofit szervezetek vezetési és menedzsmentszemlé-
letét alkalmazni az egyházra. De egyre határozottabb lett az a felismerés, hogy 
ezek nem ültethetők át az egyházra csak úgy simán, hanem komoly teológiai 
feldolgozást is igényelnek. Ugyanis az egyház olyan szervezet, amely ugyan ön-
magát kormányozza, de nyitottnak kell maradnia arra a tényre, hogy Isten által is 
»vezetett«. Ezért a »lelki vezetés« fogalma döntően meghatározza az egyházelméleti 
és gyülekezetépítési megnyilatkozások tengelyét.”6

A misszió igazi hordozója a Szentlélek, de azért megvan az elhívottak és el-
küldöttek felelőssége is, ez pedig az, hogy képességük javát valóban felajánlják, 
átadják. Tudjanak élni a kapott karizmáikkal a közösségben. Ebben az értelemben 
a lelkészeknek és a laikusoknak egyaránt közös a missziói felelősségük a protes-
táns teológiai megközelítés alapján. Jó tudatosítani a lelkész személyes felelőssége 
mellett a gyülekezet közösségének missziói felelősségét is. Felelősek önmagukon 
túl másokért, ismeretlenekért és távol levőkért.

Ebbe a szélesebb értelemben vett felelősségi körbe kerül bele mindig az, aki 
bármilyen formában egyházi szolgálatot vállal. Ez a személy és a közösség át nem 
ruházható felelőssége az egyházban. „Egyetlen gyülekezet és egyetlen keresztény 
ember sem ruházhatja át a missziói felelősségét másokra… Krisztust mind az 
egyénnek, mind a közösségnek teljes egzisztenciájával kell hirdetni. A gyülekezet 
»egzisztenciája« abban van, hogy tagjai Krisztusban és általa egymásban vannak. 
Célja Krisztust »megélni« ebben a jelenvaló világban, hogy áldássá legyen minden 
nép számára (1Móz 12,1–3). Az egyén egzisztenciáját pedig az ehhez a gyüleke-
zethez való tartozás határozza meg. Ez a »koinónia« gyakorlati jelentősége, és a 
legfontosabb misszionáló tényező.”7

Innen érthető az, hogy egy bizonyos mértékű missziói kompetencia megszerzé-
sére minden aktív szolgálatvégzőnek szüksége van. Eltérő személyiség, különböző 
szolgálati ágak, helyzetek szerint módosul ez, de fontos feltétele a mai egyházi 
életnek. A misszióhoz szükséges képesség pedig csak az életképes és működő kö-

 5 Élő kövek egyháza, 14. o. 
 6 SCHERLE 2008, 33. o.
 7 PÁSZTOR 2000, 334–335. o.
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zösségben, az aktív gyülekezet életében tanulható és fejleszthető. Ebben az össze-
függésben feladat nélküli közösségi tagság nem is létezik. Minden odatartozónak 
szüksége van arra, hogy aktívan élje meg a hitét. Legyen valóságos gyakorlótere 
missziói kompetenciájának, legyen lehetősége a tevékenységre.

Ebben az értelemben a hagyományos keresztény közösségeknek sokkal bátrabb 
„feladatosztóknak és megbízóknak” kell lenniük ma. Fel kellene hagyni a csu-
pán hivatalos, kötött szolgálatra koncentráló egyházmodellel éppen azért, hogy 
megerősödhessen a közös missziói felelősség a helyi gyülekezetekben. Ez az, ami 
nélkülözhetetlen a kifelé is bátrabban irányuló egyház- és gyülekezetépítő munka 
számára. Ez a mentalitás teheti lehetővé a fent említett evangélikus vízió két fontos 
irányát: a spiritualitás és a személyi erőforrások fejlesztését.8 Ezen a téren lenne 
szükség gyors irányváltásra – hogy meg tudjunk bízni másokban, a „másikban”, 
és ő is érezhesse ezt a bizalmat a közösségben. El kell érnünk azt a magatartást, 
amikor nem az számít, és nem az után érdeklődünk hatalmas intenzitással, hogy 
ki voltál, honnan jöttél, és mit akarsz elérni közöttünk, hanem egyszerűen az a 
döntő: örülünk, hogy itt vagy velünk. A megérkezés örömében való részesedés 
hihetetlen gyorsan ébreszt bizalmat a közösség iránt az újonnan érkezőkben.

Mi teszi vonzóvá a mai egyházat? Hogyan 
„növekedhetünk”?

A növekedő egyházi közösség élménye kontinensünkön napjainkban csak kivételes 
helyzetekben és ritkán élhető meg a hagyományos egyházi keretek között. Inkább 
jellemző a csökkenés, jobb esetekben a stagnálás vagy sajnos esetenként az ijesztő 
létszámvisszaesés és hatástalanság. Bár ma már elmondható az is – és nem szabad 
figyelmen kívül hagyni –, hogy olyan jelentős protestáns környezetben, mint a 
németországi, az egyházból való kilépés mellett újabban jelentős azoknak a száma 
is, akik éppen mostanában lépnek vissza az egyházba. Nem szabad elfelejteni ezzel 
kapcsolatban azt a kitartó, hosszú évek óta folyó modern és az egyház szervezeté-
hez kötött missziói munkát, amelynek a gyümölcse ez a tendenciaváltás. Egyfelől 
vállal az egyház egy korszerű kommunikációs stílust kifelé, hogy érthető és „ész-
revehető” legyen a hívogatása. Másfelől a templom falain belül próbálnak sokkal 
modernebb és követhetőbb istentiszteleteket szervezni a tradicionálisak mellett. 
Ez a törekvés megnyilvánul nyelvezetben és formai elemekben ugyanúgy, mint a 
jó időpont és helyszín megválasztásában. Ennek a folyamatnak a lényege, hogy a 
lehető leggyorsabban közösségre találjon az, aki felfigyelt a visszahívó hangra. 

 8 Élő kövek egyháza, 15. o.
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A missziói kompetencia olyan elemei fontosak itt, mint a tempó, az egyszerűség 
és a bizalom. A gyors és érthető egyházi szó az, ami ebben a most már tovább nem 
halasztható, újra megszólító tevékenységben elengedhetetlen. A bátorságon túl a 
„jó helyen és jó időpontban” elhangzó meghívás nagyon fontos.

Az elveszítettek visszanyerése és a távolra sodródottak ismételt megszólítása, 
valamint az egyháziatlan tömegben való „hangadás és jelenlét” azok az aktuális 
missziói területek, ahol mindegyik felekezetnek és egyházi közösségnek a napi 
valóságos küzdelme zajlik. Ezeket az utakat ma nem spórolhatja meg egyetlen 
tradicionális egyházi közösség sem. Ezt nem elég meghirdetni, ennek állandó gya-
korlattá kell válnia. Ez lehet a mai természetes missziói hangszín, a valós missziói 
létforma. Csak ennek a vállalása épít új közösségeket a hagyományosak mellett.

A missziót pedig éppen a növekedés jellemzi leginkább. Jelenlétének és mű-
ködésének ez a leggyorsabb, egyben a legbiztosabb jele ma is. Ma elsősorban 
életközelséget, emberközelséget és nyitottságot kell sugároznia annak, aki missziói 
lelkülettel szeretne közeledni a társadalom bármelyik rétegéhez. Mindezek mellett 
nélkülözhetetlen, hogy a sorsközösség vállalása is érezhető legyen a közeledésben. 
Nagyon fontos ez az attitűd, különös tekintettel az utóbbi években hihetetlen 
mértékben megnőtt anyagi, életszínvonalbeli különbségekre. Ma nagyon erős 
az emberek érzékenysége az egyre brutálisabban jelentkező esélyegyenlőtlenség 
miatt. Ma Magyarországon az egyházak missziói feladatai között nagyon előkelő 
helyen van az új típusú szegénység kezelése. A lakosság idősödése a vidéki telepü-
léseken szintén fontos szolgálati területet jelöl ki.

Olyan tevékenységet jelent a mai missziói irányultság, ahol látható és érezhető 
a közösség létszámbeli erősödése, és a tartalom egyre több ember számára válik 
érdekessé és izgalmassá.

Megkerülhetetlen a mindennapi életkérdések őszinte feldolgozása az egyházi 
alkalmakon, eseményeken. Így a személyes élet része lesz a meghirdetett monda-
nivaló, és életvezetéssé, életformává változik a szó azoknak a mindennapjaiban, 
akiket elér és hatása alatt tart. Meggyőzi és arra indítja őket, hogy aktívan részt 
vállaljanak egy közösség életében. Ez ma sokszor akkor is bekövetkezik, amikor 
még valaki nagyon keveset ismer az illető egyház tanításából, mégis kötődni 
szeretne a közösséghez.

Evangélikus vonalon megfigyelhető egy olyan jelenség is, hogy mivel nagyon 
kevés az elvárás, a feltétel ahhoz, hogy valaki egyháztag lehessen, nagyon frissen 
és gyorsan kerülhetnek be új tagok a gyülekezetbe. A misszió kis kockázattal úgy 
is értékelhető ebben a helyzetben, hogy a legegyszerűbb belépés teszi vonzóvá 
például az evangélikus vagy református közösséget azok számára, akik keresztény 
közösséget keresnek, de nem szeretnének hosszú eljárást felvállalni a taggá válás 
folyamatában. Nyilván egy hierarchikusabb és szervezetileg kötöttebb egyházba 
nehezebb csak laza kötődéssel beépülni.
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Ma az egyházakon belül a lelkészi hivatással szemben támasztott igények 
között is az első helyen van ez a rugalmasságon és gyors helyzetfelismerésen 
alapuló missziói képesség. Lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy amit elvárnak a 
mai keresztény közösségek a lelkésztől, az éppen az új típusú missziói kompeten-
cia egyik eleme: a rugalmasság. Az érkező emberek felé megnyilvánuló toleráns 
lelkészi magatartást várnak, gyors reagálással. Inkább kérdéseket inspiráló be-
szédstílust, mintsem kategorikus és előírások tömegével felvértezett hivatalnoki 
viselkedést. Előírásokat nem annyira, határozott útbaigazítást viszont vár ma a 
környezet az egyháztól. Legyen a lelkész hiteles abban az értelemben, hogy a 
munkájával és az életvitelével a látható növekedést szolgálja a gyülekezetben. 
Tudja kifejezni a gyülekezet közössége előtt az érzéseit, örömét és bánatát egyaránt. 
Azonban maga a közösség is akkor lesz életképes és eredményes, ha rendelkezik 
ezzel a kompetenciával. Mindez az együttélés és az élménymegosztás képességét 
jelenti. A keresztény közösségnek is meg kell mutatnia a tagjai számára azt, hol 
tartanak, vagy éppen azt, ami hiányzik. Ehhez élő kommunikációra van szükség 
közösségeinkben mind a lelkész és a gyülekezet, mind a gyülekezeti tagok között. 
Észrevenni a másik életét, éreztetni egymással a törődés és a segítés őszinteségét. 
Ez nem mindig könnyű, de napjaink gyülekezeti közössége e nélkül aligha képes 
növekedésre. Ez a kompetencia teheti elérhetővé azt a célt is, amit az evangélikus 
megújulás stratégiája a „strukturált szolidaritás és összetartás magas szintű gya-
korlásaként” fogalmaz meg. Ha ezt éljük meg, akkor „az egymásra figyelés nem 
mások kárára való előnyszerzést, hanem megértést és összetartást eredményez”.9

A döntést segítő teológia szükségessége
Misszióivá az a tevékenység válik ma, amely figyelmet ébreszt, és felkelti az ér-
deklődést. De ennek a módja és az út, ahogyan ezt akár egy közösség, akár egy 
lelkipásztor elérheti, nagyon eltérő. Az azonban biztosan megállapítható, hogy e 
nélkül a törekvés nélkül az egyházi közösségi életforma alapjaiban kerül veszély-
be. Inkább válik múzeum jellegűvé, de semmiképpen sem jövőt jelentő izgalmas 
kihívássá. A lelkész is közelebb van a múzeumi teremőr szerepéhez, mint az ide-
genvezető látványos és érdekes hivatásához. Valójában a mai egyházi épületeken 
kívül ez az idegenvezetői nyelv és magatartás lehet az, amelynek segítségével 
érdeklődő emberek társainkká válnak. Tudni kell ma az érdeklődést felkeltő és az 
átlagember számára fel sem tűnő apró, de fontos részletekre rámutatni.

A kérdésünk igazán az lehet, hogy milyen mértékben adottság ez, és mennyire 
lehet fejleszteni, tanulni ezt a keresztény „idegenvezetői magatartást” ma. Mit le-
het tenni azért, hogy a keresztény tartalom nagyobb számban elérjen embereket? 

 9 Élő kövek egyháza, 14. o.
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Mit lehet tenni azért, hogy új, érdeklődő emberek nagyobb számban kerüljenek 
a gyülekezeti közösségek vonzáskörébe?

Lehetne az is a válaszunk, hogy nem szükséges újítani vagy erőszakosan vál-
toztatni azon a megszokott, hagyományos módon, ahogyan ma megjelenik az 
egyházi közösség, csak megbízhatóbban és intenzívebben kellene a megszokott 
tevékenységet végezni. A másik válaszunk persze az, hogy gyökeres változásra szo-
rulnak a közösségeink. A tradíció az igazi gátja az eredményességnek. A missziói 
kompetencia éppen azt szolgálja, hogy egy teljesen új, az eddigitől eltérő forma 
jelenjen meg, mert erre figyelne jobban a környezet.

Magának a teológiának mint gondolkodásnak is önvizsgálat tárgyává kell len-
nie napjainkban. A legaktuálisabb kérdésünk az, hogy mennyire tud eleget tenni 
az újrafogalmazó és újraértelmező küldetésének. Igényli-e még a mai missziói 
egyház a teológiát? Mennyire missziói a mai teológiai gondolkodás? Képes-e a 
kontextuális megközelítésre? Inkább őrző, összehasonlító és ismeretközvetítő 
funkciókat tölt be? Vajon elegendő energiát fektet abba, hogy a mai környezet 
számára közvetítsen tartalmakat és életvezetési útmutatásokat? Egyházközeli-e 
a teológia? Minőségében védett-e a mai egyházi misszió teológiai értelemben? 
Biztos-e, hogy pusztán mert valami missziói, azért annak keretei között akármit 
lehet csinálni? Mi a teológiai üzenet megfogalmazásában az a határ, ami alá 
missziói céllal sem szabad menni?

A teológia mint tudomány nem kerülheti meg a mai missziói kihívásokat. A 
környezet ma egyre határozottabban, néha türelmetlenül várja el az emberektől 
azt, hogy határozott véleményt formáljanak az élet legfontosabb alapvető kér-
déseiről. A morális és gazdasági válság egyaránt döntési helyzetet kényszerít az 
emberekre, napjainkban sokkal erősebben, mint korábban. Döntést segítő teológia 
után kiáltanak ma nagyon sokan. Döntést és tájékozódást segítő-e az a teológia, 
amelyet ma megtalálunk az egyes egyházakban?

A teológiai gondolkodás és a környezet igénye együtt erősíti a vágyat egy kérdező, 
gondolkodó, kockázatot is vállaló és bátor egyházi közösség és lelkész után. Ami ma 
igazán missziói lehet, az éppen az ilyen mentalitás. Olyan komplex missziói kom-
petencia, amelynek a jelenléte nélkül a közösség is és annak leginkább látható rep-
rezentánsa, a lelkész is nagyon messzire kerül a társadalom szélesebb környezetétől.

Néha az ellentétek egymás mellé kerülése érdekes választ ad egy régóta meglévő 
kérdésre. A németországi Rajnai Evangélikus Egyház zsinata egy hosszú évekre 
visszanyúló teológiai vita eredményeként 2010-ben a „missziói népegyházként 
élni” mottóval fogalmazta meg a jövőképét. A „missziói” és a „népegyházi” foga-
lom összekapcsolását nevezik „erős párosnak”. Régebben vitatott volt ez a páros. 
Az egyik út erősen intézményt véd, a másik pedig eseményt szeretne. A dilemma 
története is tanulságos. „Megmaradunk népegyháznak, azaz megtartjuk a ha-
gyományos struktúránkat, amelyben a különböző kegyességi irányzatok egymás 
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mellett élnek, és elfogadjuk, hogy az adófizető egyháztagok nagy része egyáltalán 
nem kötődik a gyülekezethez. Cserébe aktívan jelen vagyunk a társadalomban, 
és hallatjuk a hangunkat olyan kérdésekben, amelyek fontosak a számunkra. A 
másik választási lehetőségnek az látszott, hogy visszahúzódunk a hitüket aktívan 
gyakorló egyháztagok körébe, és a fő célunk a kisközösségekben, házi imakörökben 
ténylegesen megélt, látható hit gyakorlása, az istentiszteletek és az imaközösségek 
megerősítése. Ebben az esetben mellékes kérdés lenne a megjelenés a társada-
lomban. A kettő kombinációja viszont azt jelenti, hogy nem húzódunk vissza 
a világból, elfogadjuk, hogy az egyházban sokféle kegyesség és stílusirányzat él 
együtt, ugyanakkor elkötelezzük magunkat egy missziói struktúra mellett. Azaz 
nyilvánvalóvá tesszük, hogy mindennek, amit az egyház tesz, a Jézus Krisztusba 
vetett hit az alapja. Ahogy az első keresztények, mi is az evangélium erejéből élünk, 
ennek kell vezetnie döntéseinket és szolgálatunkat.”10

Természetesen egy ilyen alapállás nem oldja meg egy pillanat alatt egy tar-
tományi egyház gondjait (2,8 millió egyházadót fizető él a rajnai egyházban), 
de biztosítja a misszió modern és a mai emberi életet szem előtt tartó alternatív 
megoldásának lehetőségét, az istentisztelettől az egyházszervezet működtetéséig.

Kisebb egyházak esetében talán még inkább lehetne a missziói kompetencia 
fejlesztője a rugalmasság és a bátorság, hogy valóban azzal foglalkozzunk, ami a 
küldetésünk lényege, és ami egyben a ma élő emberek számára döntően fontos.

A régi értékek megtartása mellett az újak bátor vállalása a közösség megúju-
lásának a titka. Ma az egyházi közösségnek és benne a gyülekezeteknek is így 
szabad gondolkodniuk a még meglévő, de valójában mégiscsak letűnőben lévő 
népegyházi életforma mellett egyre inkább megmutatkozó és magának teret is 
követelő új típusú, családias, közvetlen és bizalmat sugárzó kisebb, de erős misz-
sziói kompetenciával rendelkező, megújuló-megújító missziói közösségekről. 
Ezek szokatlan vagy meglepetésszerű életformája gyógyító hatású lehet a nehezen 
mozduló, a változtatásoktól idegenkedő, hagyományos gyülekezeti modellre. A 
hagyományos gyülekezetekben élők missziói képességét pedig valószínűleg semmi 
más nem tudja jobban ébreszteni napjainkban, mint ez a kihívás. Átállás lehet ez 
arra, hogy a növekedés utáni vágy a növekedésért induló vállalássá alakuljon. Ma 
ez az önkéntes szolgálat lehet a missziói kompetencia kiteljesedésének igazi útja.
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FABINY Tamás: A wittenbergi vártemplom kapujának külső oldala. Credo, 2009/1–2. 3–4. o.
BOSCH, David J.: Paradigmaváltások a misszió teológiájában. Egy alakuló ökumenikus misz-

szióparadigma összetevői. Harmat Kiadó – PMTI, Budapest, 2005. 340–377. o.
HERBST, Michael: Hivatalként igazgatni vagy vállalkozásként vezetni az egyházat? In: Fazakas 

 10 ÓDOR 2010, 6. o.

01 Kontextusban a kepzes.indd   2101 Kontextusban a kepzes.indd   21 2010.06.01.   14:46:502010.06.01.   14:46:50



KONTEXTUSBAN A KÉPZÉS

22

[!]
[?]

Sándor (szerk.): Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában. Kálvin Kiadó, 
Budapest, 2008. 31–60. o.

Élő kövek egyháza – az evangélikus megújulás stratégiája. In: Credo, 2009. különszám, 
11–26. o.

SCHERLE, Peter (szerk.): Fromm und frei. Evangelische Spiritualität weiter gedacht. Geistliche 
Leitung. Selbst-Steuerung und Gott-Offenheit in der Strategieentwick lung. LIT Verlag, 
Berlin, 2008.

PÁSZTOR János: Misszió a XXI. században. A szerző kiadása, Budapest, 2000.
ÓDOR Balázs: A rajnaiak missziói népegyháza. Reformátusok Lapja, 2010. január 24. 6. o. 

A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Mit jelent a mai egyház és benne a gyülekezetek élete számára a nyilvánosság?

2. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy mai lelkésznek ahhoz, hogy valóban 

missziói légkört tudjon teremteni a gyülekezetében?

3. Mit jelent az „univerzális igény” és a „partikuláris helyzet” Herbst véleménye szerint 

az egyház modern kori missziói helyzetében?

4. Milyen szerepe van ma a teológia tudományának a missziói alkalmasság alakításá-

ban és fenntartásában?

5. Hogyan lehet elképzelni a missziói népegyházat mint a megújulás hordozóját?
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RÉZ-NAGY ZOLTÁN

A MENTORI HIVATÁS ÖNÉRTELMEZÉSE

„Ha hiszel valakiben, megtízszerezed erejét.”
Gustave Le Bon

Fogalomtisztázás: ki a mentor?

Sokan kérdezik tőlem, mi az, hogy hatodéves, mi az, hogy mentor? Olyanok, akik 
számára csak annyi ismert, hogy a lelkészképzés egyetemi keretek között folyik. 
Többnyire az orvosképzéssel szoktam példálózni, mivel az országszerte ismert. 
Majd körvonalazom azokat az előnyöket, melyeket egy konkrét gyülekezetben 
eltöltött év jelenthet egy pályakezdő számára. Többször végiggondoltam ezt, és 
többéves saját tapasztalatomból, valamint más mentortársak tapasztalataiból szü-
letett meg egy olyan összegzés, melynek ismerete nemcsak azoknak a lelkészeknek 
és teológushallgatóknak ajánlott, akik a közös munka előtt állnak, hanem azoknak 
a gyülekezeti tagoknak is, akik megélik, hogy gyülekezetükben hatodéves is szol-
gál, és parókus lelkészük egy kezdő lelkész szakmai szárnypróbálgatásait felügyeli. 
Elsőként szeretném körülhatárolni a mentor fogalmát. Ezt három tagadó formájú, 
eléggé hangsúlyos kijelentéssel kezdem.

Mire jogosít a mentorság? Határok és korlátok, amelyekre tekintettel kell len-
nünk. Fogalomtisztázás: ki a mentor? Kommunikáció és személyes kapcsolat 
a mentor és a lelkészjelölt között. A mentori szolgálat mini „lélektana”. 

Teológiai motiváció fenntartása és ápolása. Bibliai előképek – szimbolikus 
párosok a mentor és a hatodéves viszonyára.

[
]
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1. A mentor nem főnök
Nemrég egy száz embert irányító cég igazgatójával beszélgettem, aki régi jó isme-
rősöm, és a feladatáról is szót ejtett, mindarról, ami a cég irányításához kell, mire 
mondtam neki: „Gondolom, sok mindent lepasszolsz másnak a megoldandó és 
elintézendő feladatok közül.” Erre ő azt mondta: „Az a dolgom, hogy mindent 
lepasszoljak.”

Lepasszolni: ez a labdarúgásból kölcsönzött kép talán alkalmas arra, hogy a fel-
adatok adásának és kapásának mechanizmusát, annak folyamatát érzékeltessük vele.

A mentor kevesebb és több is, mint principális, hiszen közelebb kell, hogy állja-
nak hozzá a hatodévesnek a feladatokkal kapcsolatos dilemmái és bizonytalansá-
gai, mint egy beosztott lelkész esetében, akinek már nem mindig nézik el, ha egy 
feladat elvállalása során némi kétely és bizonytalanság lengi körül a magatartását.

A hatodévesnek még lehetnek kétségei és bizonytalanságai, és jó, ha ezeket a 
bizonytalanságokat és kételyeket megosztja a mentorával. Egy klasszikus főnök–be-
osztott viszonyban az ember le kell, hogy nyelje ezeket, és akkor is magabiztosságot 
kell, hogy sugározzon, ha annak éppen híjával van.

A mentor ebben az értelemben nem főnök.

2. A mentor nem guru
Milarepának, a tibeti buddhista szerzetesnek az élettörténetéből ismert egy olyan 
eset, amikor a guruja kivitte egy elhagyott helyre, és azt mondta neki: építsen itt 
házat, és addig ne is keresse, míg teljesen el nem készült vele. Milarepa hosszú 
kínlódás után elkészült a házzal, elhívta a gurut, hogy nézze meg a kész művet, aki 
el is jött, alaposan megnézte, majd azt mondta neki: „Jó, akkor most bontsd le!”

A guru elvárja, hogy a tanítvány engedelmes szerszámként önmagát odaadja, az 
ő használatára szánja, minden ha és de nélkül, és anélkül, hogy a dolgok értelme 
felől kérdezősködne.

A hatodévesnek nem kell engedelmes szerszámként a mentor kezébe simulnia. 
Sőt néha éppen az a dolga, hogy a dolgok értelme felől kérdezősködjék, persze a 
mentor türelmével nem visszaélve.

3. A mentor nem szülőpótlék
Nem feladata átvállalni a szülők szerepkörét, nem mossa ki a hatodéves zokniját, 
nem varrja fel a leszakadt gombokat, nem várja rendszeresen ebéddel vagy vacso-
rával otthon, és nem visz neki habos kakaót a fürdőkádba.

A pótapaságból – amit a mentor szó egyébként eredetileg (átvitt értelemben) 
– jelentett, csak a tanácsadói szerep az, melyet fel kell vállalni, azt azonban teljes 
mértékben.

01 Kontextusban a kepzes.indd   2401 Kontextusban a kepzes.indd   24 2010.06.01.   14:46:512010.06.01.   14:46:51



A mentori hivatás önértelmezése  

25

Ki volt a fogalom névadója?

Mentór ithakai nemes volt, Alkimosz fia, Odüsszeusz idősebb barátja. Amikor a 
király a trójai háborúba vonult, a bölcs Mentórra bízta háza irányítását, főképp fia, 
Télemakhosz védelmét és nevelését. Mentór e tisztében kiválóan helytállt; az ifjú 
szemében olyan tekintély volt, hogy Athéné leginkább Mentór alakját öltötte fel, 
hogy útjaira elkísérje, vagy hogy bölcs tanácsokat adjon neki a kérőkkel szembeni 
fellépéséhez. A név fogalommá vált, bölcs atyai tanácsadót jelent.

Arra a bizalmi viszonyra eljutni, mely lehetővé teszi, hogy egy mentor valóban 
igazi tanácsadó lehessen: ehhez elsősorban és legfőképpen hitelesnek kell lennie, 
vagyis szavaiban és tetteiben kongruensnek kell mutatkoznia.

Bibliai előképek – szimbolikus párosok

Ha a mentor–hatodéves viszonyra akarunk párhuzamokat keresni, néhány olyan 
bibliai páros képe is megjelenhet, akik egy ilyen viszonyt segíthetnek nekünk 
megérteni. Természetesen, ezek a duók szemlélhetők idealizált alakokként, de 
kritikus szemmel is. Mi – mivel tanulni akarunk hibáikból – egyoldalúságaikból 
elsősorban egy-egy mentor–mentorált kapcsolat őstípusaként tekintünk rájuk, a 
kritikus kívülálló szemével.

Sámuel és Saul
Ezt a párost ilyen címkével illethetnénk: „Minden egyéni akció tilos, és e szabály 
megszegése esetén a mentor visszaadja a megbízólevelet.” Mindaddig nincs baj, 
míg a mentorált pontosan követi mentora tanácsait, esetenkénti utasításait, de 
merjen csak eltérni tőle! Vagy – ne adj’ Isten – önálló akciókba kezdeni… Ilyenkor 
a hisztérikus reakció sem marad el: „Nem ebben állapodtunk meg.” Ez a mentori 
magatartás szinte borítékolhatóan vezet a kudarchoz, hiszen nem mást szeretne, 
mint azt, hogy a mentorált az ő fejével gondolkodjon, az ő keze és lába, azaz az 
ő meghosszabbítása legyen. Közös viszonyukra nézve kivezető utat jelenthet a 
zsákutcából, ha a hit ortodoxiáját vallva a mentor lemond arról, hogy a módszerek 
ortodoxiáját is vallja, hiszen csak a hit lehet igaz, a módszer sosem.

Mózes és Józsué
Ezt a párost ezzel a címkével lehetne jellemezni: „A buzgó mócsing előbb-utóbb 
túllő a célon.” Ez a mentor és mentorált kombináció akkor jön létre, amikor egy 
tökéletes eminens és mindenben alkalmazkodó és mintakövető összekerül egy 
maximalista mentorral.

Ez a mentortípus úgy képzeli a hitéletet, mint egy távoli és magas hegycsúcs 
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megmászását. Így a hatodévest is arra kondicionálja, hogy meredek, fáradtságos 
kaptatókhoz vigye a híveket, és vonszolja őket kifulladásig, hacsak azok közben 
el nem szélednek. Aztán mint az önmagukkal elégedett hegymászók, egy sorozat 
végén, majdnem kettesben maradva, nem panaszolják, hogy szinte csak az övék 
az élmény, sőt titkolt elégedettséggel veszik tudomásul, hogy a lelki vezetettek 
elfáradtak, lemaradtak. Mózes és Józsué mai lelki társainak szól a figyelmeztetés: 
nem kell tökéletes lelkésznek lenni, csak „elég jónak”.

Illés és Elizeus
Ennek a párosnak az egymáshoz való viszonyát alulnézetből – Elizeus nézőpont-
jából – így jellemezhetnénk: „Ha itt hagysz a slamasztikában, legalább legyen 
busás a kárpótlásom.” Vagy: „Ha egyedül kell tovább folytatnom, a te segítséged 
nélkül, akkor sokat kérek cserébe.”

Az Illés típusú mentorra soha nem lehet számítani, mindig világmegváltó 
ügyekkel van elfoglalva, és a mentoráltjának úgy kell vadásznia rá. Persze, ha 
sikerül elcsípni és váltani vele néhány mondatot, az mindig élmény, de sosem jut 
elég belőle, és a mentorált folyamatos hiányérzetben és bizonytalanságban tengeti 
napjait, tanácstalanságai között magára hagyva, melynek mélyén ott gyülemlik 
a revans igénye.

Megoldás lehet a vállalható minimum közös konszenzus alapján való rögzítése.

Naomi és Ruth
Ez a duó ilyen címkét kaphatna, Naomi nézőpontjából megfogalmazva: „Mindig 
a nyakamon lógsz, ez egyikünknek se jó, ezért majd én elrendezem a sorsod, hogy 
megszabaduljak tőled.” Ez a mentori attitűd abból az előfeltevésből indul ki, hogy 
a mentorált minden problémája visszavezethető magánéleti gondjaira, és ha ezek 
megoldódnának, vele együtt a többi is elrendeződne. Ez a Naomi–Ruth-szindróma 
elsősorban olyan női mentorokat fenyeget, akik női hatodévest igyekeznek felké-
szíteni a szolgálatra.

Részben megoldást jelenthet, ha minél következetesebben igyekszik a mentor 
arra, hogy elkülönítse a hivatásbeli és a magánéletbeli kérdéseket.

Pál és Timóteus
Ezt a kettőst, legalábbis, ahogy én képzelem őket, így jellemezném: „Látod, hogy 
megy ez egyedül is.” Vagy: „Belejössz majd, mint kiskutya az ugatásba.”

Olyan sima és konfliktusmentes a kettejük közötti viszony, hogy az már-már 
gyanús. Talán a nagy életkorbeli különbség teszi, az is hozzájárul ahhoz, hogy a 
mentor nem védi féltékenyen territóriumát, semmit ki nem engedve a kezéből, 
hanem örömmel veszi, ha értő kezek nyúlnak az ő tenyerébe már nem férő fel-
adatok után.
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Őszinteség

Amin mentor és mentorált viszonya legfőképpen áll vagy bukik, az az őszinteség. 
Mit jelent őszintének lenni? Mit jelent a teljes valót mutatni? Mit érez a hatodéves 
nehéznek, mi az, amitől – ha feladatul kapja – borsózik a háta, irtózik tőle? Mi az, 
amihez erőt érez, ami – mint kihívás – izgatja, de amivel kapcsolatban tele van 
bizonytalansággal?

Ez egy transzparens, kongruens kezdeti beszélgetéssorozatban kell, hogy kör-
vonalazódjon. Kell hozzá néhány nap, de lehet, hogy több, ne felejtsük el, hogy 
kell akklimatizáció, az pedig legalább egy hónap. Átlagban egy hónap. Van, akinek 
két hét, másnak több hónap is lehet.

Amíg a hatodéves energiájának java része elmegy az alkalmazkodásra, ne vár-
junk egy hónapon belül kitörő teljesítményt, inkább arra koncentráljunk, hogy a 
valós kompetenciák és inkompetenciák vonatkozásában lássunk tisztán.

A hatodéves merje bevallani hiányosságait, miként a mentor is játsszon nyílt 
kártyákkal: melyek a szolgálatának jól gondozott, prosperáló, és melyek az elha-
nyagolt területei.

Kontroll

Előttem áll valaki, és észreveszem, hogy hajkorpás a ruhája: ha ez az apám vagy a 
testvérem, vagy valaki, akivel intim viszonyban vagyok, habozás nélkül leseprem. 
De van, akiéhez nem nyúlok.

Ennek a képnek a nyomán mondom: a mentor legyen az, aki a szakmaiság 
ilyen-olyan korpáit leseperi a hatodéves „Luther-kabátjáról”.

Arra gondolok, hogy például nevezett „Nagy Géza” hétköznapi szituációban 
normálisan beszél, de a szószéken, prédikáció közben megnyomja az utolsó szó-
tagot. Nem igazán beszédhiba ez, de zavaró modorosság, elvonja a figyelmet a 
tartalomról. Aztán beszéd közben túl sokat simogatja a lapjait, alig néz fel, és 
szinte a prédikáció idejének kétharmadában beletemetkezik a szövegébe. Köny-
nyen lehet, hogy mindebből semmit nem vesz észre. Ki fogja megmondani neki? 
A gyülekezeti tagok nem.

Egyik hittanos jut eszembe, aki egyszer azt mondta, amikor lelkészéről kérdez-
ték, hogy „mindig beleütötte a kezét a lámpába”. Nem tudom, tudta-e ez a lelkész, 
hogy gyakran lengeti csuklóból a karját prédikáció közben, és az bele-beleütődik 
a lámpába. A hittanos ezt természetesen észrevette, és meg is jegyezte…

Egy fura gesztus, egy idegenszerű hanghordozás, valami, amit az illető nem vesz 
észre, de ami egész életében elkísérheti, ha az elején nem áll határozottan korri-
gáló kontroll alatt – mert ha körbenézünk, láthatjuk, elég sok kollégánál vannak 

01 Kontextusban a kepzes.indd   2701 Kontextusban a kepzes.indd   27 2010.06.01.   14:46:512010.06.01.   14:46:51



KONTEXTUSBAN A KÉPZÉS

28

[?]

ilyen kisebb aberrációk, melyek rögzültek, és azért rögzülhettek, mert nem szólt 
nekik miattuk soha senki. Vagy azért, mert nem akarták megbántani, vagy mert…

Ugye, nem söpri le az ember mindenkinek a válláról a korpát?

Kreativitás

Együtt a szárnyaló kreativitás felé – ez az utolsó pontom. Utoljára hagytam, de a 
legfontosabb: kreativitás nélkül ebben a „szakmában” hamar elfásulásra van ítélve 
az ember. Semmilyen tanári segédkönyv, prédikációs csodakötet, „full”-exegézis, 
tallózó nem segít azon, aki nem adja bele a saját kreativitását.

A kreativitásról úgy gondolkodunk, hogy az velünk született képesség, de ez 
csak részben igaz. A kreativitás tanulható, fejleszthető – feltételezi azt az állapo-
tot, hogy az ember teljes énjével ott van a jelen pillanatban, és energiái szabadon 
folynak bele az adott tevékenységi kör csatornáiba. Akkor nem áramlik szabadon 
a kreatív erő, ha az ember belső energiáit lefoglalják az önvédelemnek vagy ilyen-
olyan konfliktusok sorának az ügyei. Aki meg van győződve a maga Istentől kapott 
belső értékéről, az nem pillantgat oldalra, amikor felfesti az első néhány vonalat 
a szolgálat vásznára.

A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Milyen szerepet nem szabad felvállalnia egy mentornak a gyakorlati képzés során?

2. Mit tanulhatunk a tanulmányban bemutatott bibliai párok elemzésével a mentor és 

mentorált mai kapcsolatát illetően? 

3. Hogyan lehet őszinte egy munkakapcsolat? Hogyan tanulhatjuk együtt az őszinte-

séget?

4. Milyen életvitel mellett tanulható és fejleszthető a kreativitás?
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BENCE IMRE

A MENTOR ÉS A LELKÉSZJELÖLT KAPCSOLATA

Személyes elemző gondolatok

„Erről nem beszéltek a könyvek, gondoltam, amikor a hó befújt a nyitott ajtórésen, 
és ellepte csupasz hátamat… Derékig meztelen voltam, s a hó elkeveredett a testemet 
ellepő piszokkal és alvadt vérrel. A farmer füstölgő olajlámpát tartott fölém, pislákoló 
fénykörén túl nem láttam semmit.

Nem, a könyvek nem beszéltek arról, milyen félhomályban köteleket és műszereket 
keresni, hogyan lehet tisztálkodni fél veder állott vízben, milyen az, amikor a kövek 
belenyomódnak az ember mellkasába.

Nem esett szó a fokozatos kimerülésről, a hiábavalóság érzetéről, a vak rémület 
távoli hangjáról.

Visszagondoltam a szülészeti könyv képére. Tehén áll a csillogóan tiszta padlón, s 
egy elegáns állatorvos makulátlan szülészeti köpenyben tapintatos mélységig bedugja 
a karját. Könnyed és mosolygó, a farmer és segítői mosolyognak, még a tehén is mo-
solyog. Sehol semmi kosz, vér vagy izzadság…”1

Ezekkel a szavakkal kezdődik James Herriot Az állatorvos is ember című könyve. 
Már két éve végeztem mentori szolgálatot, amikor egy barátom jóvoltából kezem-
be került ez a regény. A kezdő állatorvos gyakornokként kerül egy kis faluba. A 
regény valójában az élményeit és a főnökével való kapcsolatát írja le. A drámai 
feszültség és a humor együtt jelenik meg James Herriot könyvében. S ahogy először 

 1 HERRIOT 2001, 7. o.

A Magyarországi Evangélikus Egyházban megvalósult hatodéves képzés átte-
kintő története. Mentor és lelkészjelölt: az együttes alkotás nyitott kérdései. 
Egymás elfogadásának fejlődési folyamata. A gyakorló gyülekezet közösségé nek 

szerepe a lelkésszé válás folyamatában. Örömök és nehézségek a gyakorlati év 
kapcsán. Hogyan nézzünk egymásra? Mentori tapasztalatok. A kezdetek től 
mentor voltam…

[
]
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elolvastam ezt a könyvet, úgy eszméltem rá, hogy mi is – mentor és hatodéves – 
hasonló helyzetben vagyunk. Olykor a hatodévesek is szembekerülnek azokkal a 
helyzetekkel, amelyekről nem írnak a könyvek, s amelyekről nem lehet hallani a 
teológiai előadásokon, és a drámai feszültség és a humor a mi közös munkánkat 
is meghatározza. Erről akarok most egy kicsit részletesen írni.

Új fejezet az egyház és a lelkészek életében

A Magyarországi Evangélikus Egyházban – hosszas előkészület után, 2001-ben 
kezdődött meg a hatodéves gyakorlati képzés, a mentori szolgálat. Előzményeként 
megnevezhetjük a gyülekezeti és iskolai hospitációs gyakorlatot, ezek azonban 
éppen az időtartamuk miatt (egy-két hét) valójában csupán egy kis kóstolót jelen-
tettek a teológushallgatóknak. Új fejezet kezdődött a gyakorlati év bevezetésével. 
Hiszen ez az év már előfeltétele lett a diploma megszerzésének, és azzal, hogy egy 
egész munkaévet – két szemesztert – kitölt, elégséges időt ad a lelkészjelöltek számá-
ra, hogy a gyülekezeti életet a gyakorlatban megismerjék. Új fejezetet jelentett ez 
azok számára is, akik mentori szolgálatra pályáztak. Akár egy-, akár többlelkészes 
gyülekezetben szolgált valaki, új területet kellett megtanulnia. Nemcsak a szolgálat 
megosztását, hanem a szolgálat miértjeinek a megválaszolását is komolyan kellett 
vennie. A lelkészi szolgálatban is megfigyelhető, hogy az évek alatt szerzett rutin 
miatt nem válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyek alapvetők, például: miért 
így vagy miért úgy mondok, csinálok valamit? Mi motivál egy-egy új helyzetben? 
Hogyan igyekszem megújulni, és mit teszek az ellen, hogy a gépiesség helyett a 
tudatos megoldásokat keressem? De a teológiai, „szakmai” kérdésekben is fontos 
újra és újra feltenni azokat a kérdéseket, amelyek az alapokra vonatkoznak. Miért 
ezt tanítom, prédikálom, miért ilyen a liturgiánk? Miért így viselkedem a lelki-
pásztori beszélgetések alatt? S miért ezekkel a kérdésekkel lépek a családlátogatás 
során a gyülekezeti tagok elé? Számomra tehát a mentorság annak a lehetőségét 
is elhozta, hogy a szolgálatomban elkerüljem a sémákat, a rutinos megoldásokat 
és a gépies válaszokat.

Első lépések

Kezdettől fogva pályázni kellett a mentori és a gyakorló gyülekezeti státuszra. Ez 
a pályázó mentoroktól egy komolyabb bemutatkozást és a terveik és lehetőségeik 
bemutatását jelentette, a gyülekezet presbitériuma részéről pedig egy döntést, 
amelyben kinyilvánítják, hogy a lelkészjelölt fogadását anyagilag és a lakhatás 
megoldásával is támogatják. Az első évben húsz lelkész jelentkezett a mentori 
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szolgálatra. Abban az esztendőben azok az ötödéves hallgatók, akik még nem a 
hatéves képzésre jelentkeztek, saját maguk dönthettek, hogy vállalják-e a hatod-
évet, vagy kérik a felszentelésüket. Így a húsz pályázó mentorra hat hatodéves 
lelkészjelölt jutott.

A mentori év első állomásai az újdonság erejével hatottak ránk. A Szabóné 
Mátrai Marianna és Fabiny Tamás vezette felkészülés alaphangját Hézser Gá-
bor és Szalay Mária adta meg. Olyan képzésben és felkészítésben részesültünk, 
amelyben szembe kellett néznünk a saját alkalmasságunkkal és azzal is, hogy ezt 
a kapcsolatot – a lelkészjelölt és a mentor kapcsolatát – miként kezeljük. Ezek az 
önismerethez és önképzéshez, mintegy szerepformázáshoz szükséges alkalmak 
nagy segítséget jelentettek abban, hogy a mentori szolgálatomat eddig folyama-
tosan el tudtam látni.

S bár a pályázat megelőzte ezt a képzést, és nem volt „alkalmassági vizsga”, 
amelyben mérlegelték volna, hogy ki alkalmas mentornak, a kezdeti időben 
mentor lettem, és azóta is igyekszem megfelelni ennek a kihívásnak és feladatnak. 
Hiszem – s ezért vállaltam ezt a szolgálatot –, hogy Isten formáló szeretete nem-
csak az igén és a szentségen keresztül hat ránk, hanem embertársainkon keresztül 
is, és a belső elhívás mellett a külső hívás elmélyítésére is szükség van. A külső 
elhívás pedig az alkalmasság felszításában és a különböző képességek felszínre 
hozatalában erősödik meg.

Nem én választottalak! Avagy a mentorság kérdése

Ki lehet mentor? Az idegen szavak szótára szerint a mentor idősebb tanácsadó, 
atyai pártfogó, tanácsadó, nevelő. Ezek a megfogalmazások is sokat elárulnak 
abból, hogy mi lehet az alapja a mentori szolgálatnak, valamint a mentor és a 
lelkészjelölt kiegyensúlyozott kapcsolatának. Azt is meg kell azonban említeni, 
hogy ebben a kapcsolatban egyáltalán nincs, vagy nagyon kis mértékben van 
szerepe az önkéntességnek. A kapcsolat nem szimpátián alapul, a kapcsolat nem 
a hasonló személyiségtípusok találkozásából jön létre, a kapcsolat nem a hasonló 
karizmákkal megáldottak közös szolgálata. A lelkészjelölt nem maga választja a 
mentorát, olykor úgy alakul ki a mentor és a lelkészjelölt kapcsolata, hogy nem 
vagy alig ismerik egymást azok, akik egymásra lesznek bízva.

Éppen ezért nagyon nagy felelősség van a mentoron: a korosztályi és tapasztalati 
előnye, valamint pozíciója révén neki kell alakítania, irányítania a kapcsolatot. A 
hatodév arról szól, hogy a frontális módszeren alapuló egyetemi előadásokat és 
az eszmecserékre épülő szemináriumi munkát felváltja valami egészen más. Nem 
teljesen ismeretlen ez a lelkészjelöltek előtt, mert ők is voltak már hospitálni, részt 
vettek szupplikációs szolgálaton, s talán az sem elhanyagolható tényező, hogy 
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legtöbbjük egy gyülekezetből érkezik, vagy egy lelkész szolgálatát látva kapott 
belső bátorítást a teológiai tanulmányokhoz.

Érdemes lenne végiggondolni az EHE részéről és egyházunk részéről is azt, 
hogy ezt a folyamatot ne a spontaneitás és az alkalmi lehetőség, hanem egy tu-
datosan támogatott és medret adó folyamat könnyebbítse. Ez azt is jelenthetné, 
hogy a lelkészi kar számára az egyetem hallgatói nem az egyetemi campus elér-
hetetlenségében lennének, hanem éppen a működőképes kapcsolatok érdekében 
már alacsonyabb évfolyamokon formálódhatnának mentor–hallgató kapcsolatok.

Természetesen a spontaneitásnak és a „véletlenszerűségnek” is van egy nagyon 
fontos előnye. Az szinte természetes, hogy a kegyességben és a mentalitásban 
vagy éppen a speciális érdeklődésben meglévő különbségek elfogadása kitárhatja 
az ajtót, az érdeklődések és a lehetőségek ajtaját a lelkészjelölt előtt. Mert amíg a 
hasonló kegyességű, teológiai látású vagy éppen hasonló karizmákkal megáldott 
mentor mellett csak azok a képességei fejlődhetnének, amelyeket eddig is aktivi-
zált, egy egészen más típusú, érdeklődésű vagy éppen adottságú lelkész mellett 
egyrészt meg kell tanulnia a másik szolgálattevő más adottságainak elfogadását, 
másrészt olyan karizmák aktivizálása is megtörténhet, amelyekre a lelkészjelölt 
eddig nem is gondolt.

Előfordult már, hogy valaki előre leszögezte, hogy nem akar és nem is nagyon 
szeret az idős emberekkel foglalkozni, s közben – éppen a nyugdíjas körben szerzett 
tapasztalatai alapján – kiderült, hogy ez nem is olyan „ördöngösség”.

A haszonleséstől a hasznosságig

Miközben az első időkben a hatodév előnyeit kerestem – ráeszméltem arra, hogy 
ennek a fajta tanulásnak milyen nagy szerepe van. Egyszer egy előadásban hallot-
tam egy felmérésről, amelyet az amerikai anglikán egyházban végeztek.2 Ennek az 
előadásnak egyik fontos eleme az volt, hogy a lelkészi karakter formálódásához, 
ahhoz, hogy ki milyen lelkész lett, a legnagyobb százalékban a kapott modellek, 
a mentorok, lelki vezetők személyiségének példája járult hozzá. Tehát az a kérdés, 
amely minden egyházban égetően fontos kérdés, hogy milyen lesz a következő 
nemzedék, milyen lesz az utánunk jövő lelkészi kar, valójában nem egyszerű kér-
dés, amelyre teoretikus felelet adható. Erre a kérdésre valójában minden lelkész, 
de leginkább a mentorok a személyiségükkel és karakterükkel, a szolgálatuk vég-
zésével és mentalitásukkal válaszolnak. A mentor valójában így lesz a hatodéves 
számára az a „látható lelkész”, akinek az élete és a személyisége meghatározhatja a 

 2 Krámer György: Holtig, de mit? Előadás a 2008 őszén Balatonszárszón tartott lelkészkonfe-
rencián.
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tanuló nemzedéket, s mivel itt már nem „kisgyerekekről” van szó, ezért ez magá-
ban hordozza azt a veszélyt is, hogy a mentor személyére nem, de a mentalitására 
és a módszereire, a személyiségéből fakadó lelkészi munkavégzésére keményen 
nemet mond egy hatodéves.

A mentor szerepe nem az, hogy a saját képére és hasonlatosságára formálja 
a lelkészjelölt személyét, hanem az, hogy a nyitottságával és a vezetésével a ha-
todéves megtalálja a saját hangját és adottságait. Mentorként tehát Isten formáló 
szeretetének eszközei is lehetünk, de el is ronthatunk mindent. Nagy felelősség 
van minden lelkész vállán, a mentorságot vállalókén különösképpen.

A mentorrá válás folyamatáról

A mentorrá válás – nem egyházjogi, hanem kimondottan spirituális értelemben 
– hosszú és bonyolult folyamat. Ha ezen az úton lépéseket kell megneveznem, 
akkor a következőket tartom a legfontosabbnak.

Meglátom: van mellettem hely! A lelkészi szolgálatban van egy egészségtelen 
folyamat. Ez pedig nem más, mint az egyszemélyi felelősségre épülő gondolko-
dásmód. A lelkész mindenért felelős. Hiába van az evangélikus egyházunkban 
paritásos vezetés, a lelkész főállású volta egészen más pozíciót jelent, mint egy 
gyülekezeti felügyelő önkéntes vállalása. Az első lépés tehát azt jelenti: nem aka-
rom az egész terepet uralni. Van mellettem hely. Mint ahogy az inas odaállhatott 
a mestere mellé, hogy ellesse a szakmája mesterfogásait, úgy odaállhat mellém is 
valaki, és ahogy az inas a mesterfogások ellesése közben segített is a mesternek, 
úgy lesz segítségére a lelkészjelölt a mentorának.

Meglátom: van mit megosztanom másokkal. A tudás olyan kincs, amelynek 
átadása a frontális tanításon kívül számtalan formában történhet. Nem azért 
vérteztek fel ismeretekkel, hogy azt mintegy titkon őrizve csak a magam előme-
netelére használhatom fel. A nemzedékeken átívelő szolgálatban felelős vagyok a 
továbbadásért. Egy másik lépés tehát a mentorrá válás útján az, hogy felismerem, 
még nem üresedtem ki, nem fásultam el! Van mit megosztanom másokkal.

Meglátom: még képes vagyok tanulni! A teológia az a tudomány, amelynek az 
ismeretével nem lehet betelni, s amikor egy gyorsan változó korban emberekkel 
kell foglalkoznunk, akkor is nyitottnak kell lennünk a tanulásra. A következő 
lépést akkor tesszük meg, ha felfedezzük, hogy nem gépiesen és rutinból végez-
zük a feladatunkat, tudunk megújulni, és nyitottak vagyunk arra is, hogy az új 
generációk új látásával is megismerkedjünk.

Meglátom: van tapasztalatom. A tapasztalat olyan erőforrás a szolgálatban, 
amely fékező- és lendítőerőt egyaránt sugározhat. Fékezőerő fakad a tapaszta-
latból, ha nem akarunk másra építeni, s a negatív tapasztalatok megkeserítenek. 
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Lendítőerő fakad a tapasztalatból, ha nem akarunk automatikusan a pozitív ta-
pasztalatok közepette elkényelmesedni, és a keserű tapasztalatok közben sem 
keseredünk meg. A mentorrá válás folyamatában ez is egy lépés: tudtam tanulni 
és újulni a kudarcok után is.

Meglátom: nem vagyok tökéletes ember és tökéletes lelkész. A lelkészi szolgálat 
sok esetben kontroll nélküli szolgálat. Ennek a leghétköznapibb megnyilvánulása 
a „szépen prédikált a tisztelendő úr!” mondat, amely talán az egyetlen visszajelzés 
sok lelkész számára. A gyülekezet tagjaitól kevés visszajelzést kapunk, a kollégák 
pedig ritkán vannak abban a helyzetben, hogy reális visszajelzéseket adjanak (a 
pásztoroknak pedig nincsenek pásztoraik, legfeljebb velük egyetértő barátaik vagy 
velük ellenkező ellenségeik), ezért az önértékelés a lelkészi szolgálatban igencsak 
eltorzulhat. A lelki élet terén azonban az Isten előtti alázat segít az emberi kontroll 
hiányának pótlásában, mert Isten előtt állva – s ez a mentorrá válás következő 
lépése – tudok a bűneimről, ismerem hibáimat, gyengeségeimet!

Ha mentor akarsz lenni…

Egy előadásomban3 így soroltam fel a mentorrá válás lépcsőit:
Mentorrá az lesz,

• aki ismeri önmagát;
• aki nyitott a másik felé;
• aki nem érzi tökéletesnek magát;
• aki transzparenssé tudja tenni az életét és a szolgálatát;
• akit nem frusztrál az, ha mások jobb képességgel bírnak;
• aki méltányolja mások másféle kegyelmi ajándékait, és nem akar mindenkit 

a saját képére és hasonlatosságára formálni;
• akinek van határozott véleménye, ezért tud véleményt nyilvánítani, kritikát 

mondani;
• akiben van akkora szeretet, hogy a kritikájával nem bánt meg másokat;
• aki csapatmunkás;
• aki benne él a gyülekezetben;
• aki nem féltékeny, és el tudja engedni a gyülekezetét;
• aki kegyelemből él;
• aki tud konfliktusokat kezelni;
• aki el tudja mások munkáját végezni;
• aki ki tudja adni a munkát a kezéből;
• aki tud dicsérni és bátorítani;

 3 Mentor és lelkészjelölt kapcsolata. Balatonszárszó, 2009. április 23.
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• aki tud vigasztalni;
• aki nem iszik bort, amikor vizet prédikál;
• aki iszik bort, és ápolja a barátságot;
• aki testvér tud lenni úgy, hogy közben főnök is.
Ezt a felsorolást most nem magyarázgatom. Legyen ez egyfajta önvizsgálatnak 

az alapja mindenki számára, aki elszánja magát a mentorságra.

A mentor és lelkészjelölt kapcsolatának fázisai

A tízhónapnyi, kétszemeszternyi hatodév nagyon rövid időszak, mégis több sza-
kaszra osztható. Egyrészt a munkamódszer határozza meg a fázisokat.

Az első fázisban a hatodéves elsősorban mint hospitáns vesz részt az alkalma-
kon. Ebben a fázisban figyel, megfigyel, kérdez, látnia kell.

A második fázisban már maga kezdi el végezni a feladatot, úgy, hogy a mentora 
mellette áll, és segíti őt. Ebben az időszakban van szükség a legtöbb nyitottságra, 
meghallani a kritikát és észrevenni a még változtatható dolgokat.

A harmadik fázis pedig az, amikor a hatodéves a maga lábára áll, s mint lel-
készjelölt a gyülekezetben egyedül old meg feladatokat. Ebben az időszakban is 
fontos az, hogy a készülés eredményeit és a tapasztaltakat megossza mentorával.

A gyakorlatban azonban ez a három fázis általában keveredik, mégpedig azért, 
mert sok esetben a gyülekezet helyzete és a gyülekezeti tagok mentalitása határozza 
meg, hogy mit végezhet egy lelkészjelölt.

Ezért én – nem hivatalos megjelöléssel – az alábbi fázisokat különböztetem 
meg a lelkészjelölttel végzett munkában:

Az ismerkedés fázisa
Ez a szakasz akkor kezdődhet, amikor a mentor megtudja, hogy ki lesz a következő 
évben a hatodéves a gyülekezetében. Általában jó felvenni a kapcsolatot már a 
hivatalos kezdés előtt is, mert a tíz hónap amúgy is rövid idő. Ez nem jelent ko-
molyabb kapcsolatot, csupán annyit, hogy a lelkészjelölt kezdjen ráhangolódni 
a hatodévre, arra például, hogy milyen feltételek, milyen lakhatási körülmények 
és milyen szolgálati beosztás vár rá. Ő megkezdheti a gyülekezeti élettel való 
ismerkedését – elméletben (a gyülekezet története, statisztikai adatai, honlapja 
vagy gyülekezeti körlevél elolvasása). Nem szerencsés azonban az, ha máshonnan 
tájékozódik a mentorról és a gyülekezetről. Az ismerkedés elsődleges szabálya az, 
hogy nem szabad előítéleteket kialakítani, sem a hatodévet kezdő lelkészjelöltnek 
a mentorról vagy a gyülekezetről, sem a mentornak a lelkészjelöltről. (Azokban 
a gyülekezetekben, ahol folyamatos a mentori szolgálat, még az is fontos szabály, 
hogy nem szabad hasonlítgatni egymáshoz a lelkészjelölteket.) Az ismerkedés fázi-
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sának a hossza meghatározhatatlan. Vannak olyan helyzetek, amikor a lelkészjelölt 
még a hatodik hónapban is találkozik új arcokkal, és a vizsga-istentiszteletén is 
megkérdezi valaki az istentisztelet után, hogy ki volt ez a szimpatikus fiatalember 
a szószéken. Tehát, azt lehet mondani, hogy ez a szakasz elvileg a hatodév végéig 
is eltarthat. Ezen belül van a következő szakasz.

A bemelegítés fázisa
Ez az az időszak – amely részben összemosódik az ismerkedés fázisával –, amikor 
a mentornak be kell vezetnie a lelkészjelöltet a gyülekezetbe. A lelkész köteles a 
lelkészjelöltet bemutatni a gyülekezeti közösségekben. Ilyenkor próbálhatja ki 
a hangját a lelkészjelölt, és ebben a szakaszban – sportból vett kifejezéssel élve – 
kóstolgatja egymást a lelkészjelölt és a mentora. Ebben a szakaszban hangzik el az 
első áhítat, és a mentori beszélgetések fő témája az lehet, hogy hogyan érzi magát 
a lelkészjelölt a gyülekezetben. Ebben az időszakban alakul ki a munkavégzés 
pontos beosztása, min kell, min tud, miben akar még a lelkészjelölt részt venni a 
gyülekezeti munkán belül.

A közös munka fázisa
Az az időszak, amelyben a legtöbb élmény adódik. Tapasztalatok szerint karácsony 
környékére érnek el a lelkészjelöltek ebbe a fázisba. Lehet azonban, hogy csak a 
gyülekezeti élet felfokozódása miatt alakul úgy, hogy több feladata lesz a hatod-
évesnek is, és ezért a fontosság érzése melengeti a szívét.

A lezárás és kiértékelés fázisa
Bár a mentor egyik legizgalmasabb feladata a folyamatos kiértékelés, a hatodév 
végére mégis koncentráltan jut ebből a feladatból a mentornak. A kötelezően előírt 
formagyakorlatok (vizsgatanítás, vizsga-istentisztelet, leadott dolgozatok) mellett 
az is fontos, hogy a jelölt lelkészi mentalitásáról és az önálló gyülekezeti szolgála-
táról is szó essen ebben az időszakban. Ebben az időszakaszban már sokszor lehet 
látni vagy legalábbis sejteni, hogy az egyházkerület püspökének mi a szándéka az 
ordináció után a lelkészjelölttel. A mentori beszélgetéseket tehát meghatározhatja 
a közös jövőtervezés is. Fontos, hogy a hatodév lezárása a gyülekezetben megfelelő 
keretek között menjen végbe.

Az utógondozás fázisa szorosan nem tartozik a mentori feladatokhoz. Mégis úgy 
érzem, hogy a vérbeli mentor, mint egy jó szülő, nem tudja csak úgy elengedni a 
lelkészjelöltje kezét, hogy semmit sem tud később róla. Egyfajta kötelességünk a 
folyamatos gondozás, lelkipásztori odafigyelés, amelyben a személyes kapcsolat-
tartás és az imádság egyaránt fontos.
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Felüdülési pontok

A mentori szolgálat valójában olyan feladat, amelyben – mint a lelkészi szolgálat-
ban – nincs megállás, ezért a kapcsolatot és munkalendületet frissítők lehetnek 
azok a cezúrák, amelyek a mentori évben vannak. Ezek a következők.

A lelkészjelöltnek hetente két szabadnap jár (egy szabadnap és egy alkotónap). 
Ezek figyelembevétele nagyon fontos. Nevelési szándékkal oda kell figyelni a 
szabadnapok komolyan vételére.

Cezúrákat jelentenek a konzultációk, amelyek egyfajta hangsúlyváltást ered-
ményeznek, hiszen az EHE által szervezett konzultációk tematikája alkalmazkodik 
a gyakorlati év tematikájához. A közös munkának súlypontjai vannak: a folya-
matosan végzett munkák mellett a mentori év témaegységekre oszlik, ezek hatá-
rozhatják meg a beszélgetéseket és azt, hogy mely területen lép át a hospitálásból 
az egyedül végzett munkára a lelkészjelölt (poimenika – katechetika; homiletika; 
gyülekezetépítés – egyházkormányzás – egyházjog.)

Az összegyűjtött szabadnapok hosszabb szabadságot is lehetővé tehetnek.
A „cezúrák” megtaníthatnak bennünket, mentorokat is a megállásra, a pihe-

nésre, a rekreáció fontosságára.

Végezetül álljon itt néhány megállapítás, amelyet a mentori tapasztalataim alapján 
fogalmaztam meg.

Néhány kérdés – néhány feleletkísérlet

Milyen legyen a kapcsolatunk?
Mint főnök és beosztott?
Mint mester és tanítvány?
Mint atya és gyermek?
Mint testvérek egymás közt?
Mint jó barátok?
Lehet mind egyszerre?
Fontos érezni és kitapasztalni a közelség és a távolság szerepét.

Milyen legyen a kapcsolatunk?
Minden lelkészjelölt más.
A mentorságot nem lehet évről évre gépiesen, rutinból végezni.
Ismerjük meg egymás szeretetnyelvét!
Láthatjuk, hogy minden ember más-más hozzáállást igényel.
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Mi van az elhívatással, a hivatásgondozással?
Elsősorban nem feladatot kell adni, hanem a hivatástudatot kell erősíteni.

A krízishelyzetben is ott kell állni a lelkészjelölt mellett.
Meg kell mutatni azt is, hogy a krízisekből mi lendít bennünket tovább.

A gyakorló gyülekezet

Végül, néhány szó a gyakorló gyülekezetről, hiszen a lelkészjelölt és a mentor 
kapcsolata egy gyülekezet közösségében valósul meg. Az, hogy a gyülekezet egy 
lelkészjelölt fogadását határozza el,

• az a gyülekezet számára egy státuszt jelent, hiszen a közös munkát szerző-
déssel rögzítik;

• az a gyülekezet számára elismerés, megtiszteltetés, hiszen részt vehet a lel-
készképzés nemes hivatásában;

• komoly feladat is természetesen, hiszen anyagi áldozattal is jár, valamint 
minden gyülekezeti tag formálja a lelkészjelölt karakterét, és erősítheti (vagy 
rossz esetben gyengítheti) az elhivatottságát.

A gyülekezet közös mentora a lelkészjelöltnek! Ez különösen akkor jelent áldást, 
ha a lelkészjelölt és a mentor között nem működik minden zökkenőmentesen.

Azt se felejtsük el, hogy a mentor is mentorra szorul, és a tanító is tanítvány.
Ahol azonban Jézus Krisztus személye s a benne való hit a kapcsolat és a közös 

szolgálat forrása, ott nincsenek áthidalhatatlan szakadékok. Ott a közös munka 
gyümölcse és áldása lesz tapasztalható évek, évtizedek múltán is.

Befejezés

„Nehéz ellésnél mindig van egy pillanat, mikor az ember kételkedni kezd, hogy 
megnyerheti-e a csatát. Eljutottam erre a fokra.”4

Ahogy az idézett regény állatorvosa eljutott egy krízispontig, úgy szinte minden 
évben, minden lelkészjelölttel való kapcsolatban átélünk mélységeket, s átélhetjük 
azt a félelmet, hogy eredménytelen és hatástalan lesz a munkánk. S minden ilyen 
helyzetben magamra nézve a lelkészszentelésemre választott igém erősít: „Hálát 
adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízha-
tónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.” (1Tim 1,12) A rám bízott lelkészjelölteket 

 4  HERRIOT 2001, 8. o. 
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[!]

[?]

pedig annak a kezébe helyezem, aki a növekedést adja.5 Így lesz igazi öröm szá-
momra, hogy ebben a szolgálatban mint Isten munkatársa vehetek részt.

Felhasznált irodalom
HERRIOT, James: Az állatorvos is ember. Könnyfakasztó Kiadó, Budapest, 2001.
KRÁMER György: Holtig, de mit? Előadás a lelkészkonferencián 2008 őszén Balatonszárszón.
BENCE Imre: Mentor és lelkészjelölt kapcsolata. Előadás 2009. április 23-án Balatonszárszón.

A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Milyen kérdéseket érdemes végiggondolni a lelkészi szolgálat önértelmezése szem-

pontjából?

2. Milyen lépéseket lehet felismerni a mentorrá válás folyamatában? Melyik az az öt 

mondat, amelyet jó állandóan a szemünk előtt tartani, ha mentori munkát végzünk?

3. Hogyan csiszolódik egymáshoz a gyakorlati lelkészképzés során a mentor és a 

hallgató?

4. Milyen szerep jut a gyülekezetnek a képzés ideje alatt?

 5 1Kor 3,7.
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[ A lelkészi hivatás sem nélkülözi a személyes életpálya nehézségeit és prob-
lémáit. Sokszor nem is gondolunk arra, hogy aki kisebb-nagyobb keresz-
tény közösségek élén áll, annak a saját életében milyen nehézségekkel kell 
szembenéznie.

Milyen a mai lelkészek lelki élete? Hogyan tudják elhordozni a konflik-
tusokat? Egyre gyakrabban kerülnek elő ezek a témák az egyház életében. 
Érdemes erről együtt gondolkodni mindazoknak, akik aktív szerepet vál-

lalnak bármilyen szinten is az egyház különféle testületeiben. Vajon mi követi a 
lelkészi pálya ünnepélyes kezdetét a hétköznapokban? Mennyire vannak jó lelki 
állapotban a lelkészek, és milyen lehetőség kínálkozik arra, hogy a bajbajutott 
gyógyuljon, a kifáradt pedig erőre kapjon?

A spirituális problémákat vagy a hivatáshoz szükséges alapvető lelki egészség 
zavarait elárulja a prédikáció színvonalának esése, a lelkigondozáshoz szükséges 
türelemnek és a másokra figyelésnek a hiánya. A kérdés igazán az, hogy a mai 
egyházi vagy a gyülekezeti közösség van-e olyan állapotban, hogy jelez, kérdez 
és segít ilyenkor. Közösségi gondolkodást és cselekvést igényel ez a terület is nap-
jainkban. A kiégéstől és az elerőtlenedéstől nem védhet meg igazán más, csak a 
lelkészére őszintén figyelő gyülekezet és közegyházi légkör.

Külön is fontos felelőssége van az egyházban vezetői tisztséget hordozóknak 
abban, hogy időben észrevegyék és tanácsadással segítsék azokat a lelkészeket, 
akik eredménytelenség vagy magánéleti kudarc miatt kerültek zsákutcába. 
Nem lehet hallgatni arról, hogy ma gyakoriak ezek a jelenségek, és sokszor 
teljesen egyedül marad valaki lelkészként a krízis helyzetében.

A közösségépítés különleges próbahelyzetei ezek a csomópontok, de ha 
felkészülten és őszintén viselkedünk, akkor életújulás forrásaivá válhatnak. 
Nem pusztán stratégiai célúak az e témában megírt tanulmányok, hanem 
a személyes elmélyülés és átgondolás lehetőségei. Nem csak lelkészeknek.
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FABINY TAMÁS

A PÁLYAKEZDŐ LELKÉSZ

I.

Az indulástól kezdve öt éven át a gyakorlati képzés koordinátora lehettem. Nagy 
örömmel dolgoztam – másokkal együtt – az Evangélikus Hittudományi Egyete-
met az egyes gyülekezetekkel szorosan összekapcsoló fontos munkaterületen. Az 
alábbi gondolatok egyrészt a képzés során szerzett tapasztalataimban, másrészt 
a lelkészi szolgálatom legelejére visszanyúló saját élményeimben gyökereznek. 
Ez utóbbiakról sokfelé különféle – és többnyire vállaltan szubjektív – formákban 
írtam már. E hézagpótló kötet számára azért idézek fel – dőlt betűs szöveggel – 
néhány ilyen személyes írást, hogy jelezzem az olvasónak: magam is rendkívül 
intenzíven éltem meg a szolgálatba állás örömeit és gyötrelmeit. Bármilyen fel-
adatot is végeztem az elmúlt közel három évtizedben, ezekből a meghatározó 
eseményekből folyamatosan táplálkozom. Az olvasók – lelkészjelöltek, mentorok 
és érdeklődők – reménység szerint érezni fogják azt a kendőzetlen őszinteséget, 
amellyel nemcsak egykori önmagamra tekintek, hanem amelyet a ma szolgálatba 
állók esetében is kívánatosnak tartok.

A pályakezdő lelkész helyzete rendkívül sokat változott az elmúlt évtizedekben. 
Nemcsak az egyház számára tágasabb teret nyitó rendszerváltozás zajlott le, hanem 
a teológiai képzés is gyakorlatiasabb lett. Ma már természetesnek számítanak a 
gyülekezeti és iskolai hospitálások, a folyamatos gyakorlatok. A pályára lépés idején 
azonban a mai fiataloknak is át kell gondolniuk képességeiket és erőtlenségeiket, 
készségüket és hiányosságaikat. A születéssel és a halállal, valamint az emberi 

Milyen a pályakezdő lelkész helyzete ma? Amit érdemes átgondolni a pályára 
indulás pillanataiban. Amit jó időben elolvasni és megszívlelni. Ami semmi-
képpen sem hiányozhat az útipoggyászból. Kitől kap bátorítást és biztatást 

a lelkész a mai egyházi életben? Szubjektív irodalmi részletek a gyakorlati 
élet területéről a pályakezdés összefüggésében.

[
]

02 A lelkeszi elet csomopontjai.indd   4302 A lelkeszi elet csomopontjai.indd   43 2010.06.01.   14:41:342010.06.01.   14:41:34



A LELKÉSZI ÉLET CSOMÓPONTJAI

44

lét alapvető kérdéseivel való szembesülésre ma sem lehet kizárólag elméletben, 
íróasztalnál felkészülni. Az alábbi szemelvények egy 1982-es írásból valók, amely-
ben rögzítettem azokat az élményeket, amelyek életem első temetési szolgálatával 
kapcsolatban értek. A helyzet abban az időben is rendkívülinek számított, hiszen 
egy ötödév utáni hosszabb szegedi helyettesítő szolgálat legelső napján kellett a 
temetést elvégeznem, ám úgy gondolom, hogy a mai lelkészjelölteket is érhetik 
ilyen áramütésszerű élmények. Azonban, hála Istennek, nagy a különbség is ah-
hoz a helyzethez képest, hiszen ma nincs ennyire magára hagyva a lelkészjelölt. 
Mentora a szó minden értelmében véve ott áll mellette.

– Aztán gyorsan csináld ám a banzájt!
Ezek szerint a gyászhuszár már túltette magát első meghökkenésén. – Te leszel a 
kántor? – kérdezte, amint beléptem az öltözőbe. – Nem – jöttem egy pillanatra 
magam is zavarba. – Én fogok temetni. Azt már nem tettem hozzá, hogy kérdése 
annyira mégsem lepett meg: idén nyáron többen érdeklődtek, hogy mikor érettsé-
gizem. Ezek szerint egy évtizede megálltam volna a fejlődésben? Hiszen tizennégy 
évesen is néztek már tizennyolcnak. Szóval, gyorsan csináljam a banzájt. Ez tényleg 
megtalálta a közös hangot, de hát demokrácia van. Vajon hány pap tegeződött 
sírásókkal, temetői munkásokkal ama antivilágban? Banzájos barátomnak szinte 
kifolyik a rövid inge alól a hasa, társa annál szikárabb. Meg ő kimértebb is: magáz. 
S magyarázkodik. Mert ugye ez ma az utolsó temetés, legkésőbb negyvenre jó 
lenne befejezni, mert ugye a gyerekek az óvodában… Miután velem megbeszélték 
a formaságokat, folytatják. Hetes passz, színre zöld. Pénzben játszanak.

(…)
Háromnegyed három. Egy ismeretlen város temetőjében már felravataloztak 

egy számomra ismeretlen asszonyt. Néhány órája még azt sem tudtam, hogy él, 
most meg nekem kell eltemetnem. Ismeretlenül. Bár alighanem még nehezebb 
lesz majd ismerőst temetni. Még egyszer előveszem a papírt. Ahogy az állomás-
ról megérkeztem, azonnal kezembe nyomták, megtoldva azzal a sürgetéssel, 
hogy öltözzek át, mert rögtön temetéssel kell kezdenem. „Hétfő du. 3-kor az 
Alsóvárosi temető kápolnájából Hugyecz Judit, Békéscsaba 1911. II. 6. – meghalt 
1982. VI. 22. Tüdőembólia. Szeged, Dobó u. 8. Egy öccse él.” Ennyi egy ember? 
Két számadat, egy betegség, két helységnév. Jó lenne még sok mindent tudni 
róla, de nincs kitől megkérdeznem. Csak az a bácsika jut eszembe, aki folyton 
tüdőemlémáról beszélt, és megkérdezte, hány magiszteres az orgonánk. De most 
még belül sincs kedvem ezen mosolyogni. Mindent egyedül kell tennem, nem 
fordulhatok senkihez tanácsért. Tudtam, hogy nehéz lesz, de hogy ennyire?! 
Persze, magam választottam, minden jó szándékú figyelmeztetéssel és tágra 
nyílt szemű ámulattal dacolva. Sokan próbáltak lebeszélni naivnak tartott ter-
vemről, mások a nehézségekre igyekeztek felkészíteni. Saját alkalmasságomat is 
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meg kellett kérdőjeleznem – mégis vállaltam. Könnyed, bátor örömmel. De most 
milyen nehéz – erről azért nem volt szó! Négy sor jelzi, hogy élt egy asszony, 
akit most az irgalmasság jeleként el kell temetnem. Oda kell állnom a koporsó 
elé, hogy néhány tucat ismeretlen embert megvigasztaljak. Nyolc perc múlva 
három, átnézem a vázlatomat. A váratlan beugrás miatt persze nem is volt időm 
felkészülni, néhány szót vetettem csak a papírra. Átfutom még a liturgia menetét 
is – most temetek életember először.

(…)
„Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,
Ama végső napon minden kíntól, bajtól…”
Elkezdődött hát. Szép az ének, ha én éneklem is. Sokáig nem tudtam megta-

nulni, ott a „haláltóóóóól”-nál nagyon magasra kell emelni. Senki nem énekel 
velem, talán nem is ismerik. „A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld 
meg hangomat! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg? De 
nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Ámen.”

Arról prédikálok, hogy Jézus önmagát a jó Pásztornak nevezi. Ugyanő egy 
más alkalommal ránézett a sokaságra, s „megszánta őket, mert olyanok voltak, 
mint a juhok, pásztor nélkül.” Ilyenek vagyunk most mi is, ilyen szánnivalóan 
elhagyatottak. Talán senki sem tudja, hogy most elsősorban önmagamról beszé-
lek. Persze, a kör tágítható: mint pásztor nélküli juhok élünk a családban, vagy 
kószálunk ebben a hazában. Van, aki a szenvedésben eltávolodik Istentől, más 
viszont éppen ott találja meg őt.

(…)
Ez itt a sír, itt már rövidebb a liturgia. „Tudom, hogy az én Megváltóm él, és 

utoljára porom felett megáll.” Senki nem mondja hangosan a hitvallást, sem a 
Miatyánkot. Hirtelen beborult, egészen sötét lett az ég: néhányan esernyőjüket 
készítik elő. „Ezt mondja az Úristen az embernek: Porból vétettél, porrá kell len-
ned…” (…) Leengedik a koporsót, a szokásosnál finomabban csúsztatják rá a földet. 
Tudom, ez veszélyes pillanat. Döngő rögökre számítva énekelni kezdek. Az egyik 
gyászoló egy földdarabot dob a koporsó után, egy másik pár szál virágot. Két srác 
földel, farmerban, pólóban. A mozdulatok szakszerűek. Kész. Az egyik fekete ruhás 
pénzt ad nekik. Néhányan már indulnának, pedig nekem még lenne mondaniva-
lóm: nem saját szavam, hanem az áldás. „Isten békessége, amely minden értelmet 
meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Kezet fogok a hozzátartozókkal, néhány szót váltunk. Ők is csak ma érkeztek, 
számukra is idegen ez a város. Újra a gondnoki épületben, mindent vissza a táskába. 
Pár szó a banzájossal, közben a hasát vakarja a rövid ing alatt.

– Nem jársz rosszul, ha ebben a városban maradsz. Mikor jössz legközelebb? 
Na, szevasz.

– Szevasz.
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A szikár barátságtalanabb – igaz, nem fejeztem be negyvenre. Mielőtt kilépnék 
a kapun, még egyszer körülnézek. (…)

Mint a visszafojtott, de aztán kirobbanó zokogás, úgy tör rám a zápor. 
Dörgés és morajlás. Hajam, ruhám egy pillanat alatt csurom víz, befolyik a 
szemüvegem alá. Nem gyorsítom lépteimet, úgy megyek a gazos villamos-
megálló felé.

II.

Korábban a pályakezdő lelkész élete szinte egyik napról a másikra megválto-
zott. Aki addig a diákok – felszabadult vagy éppen izgalmas vizsgákkal terhes 
– életét élte, egyszer csak egy közösség olykor szinte egyszemélyes vezetője lett. 
Hirtelen alapvetően megváltoztak a külső körülmények. Immár nem kollégi-
umi szobában lakott az ember, hanem többnyire szolgálati lakásban. Apja, sőt 
nagyapja korabeli emberek nagytiszteletű úrnak szólították, némi túlzással 
meg is süvegelték őt. Ezzel együtt nőtt a felelőssége is. Olykor egyedül kellett 
döntenie óriási értékű beruházások, bonyolult gazdasági kérdések ügyében. 
Pontos adminisztrációval hivatali fegyelmet kellett tartania. S ami ennél sokkal 
több: emberek életének terhét kellett magára vállalnia. Betegágynál, haldokló 
mellett. Depressziósokkal és öngyilkosjelöltekkel kapcsolatba lépve. Kamaszok 
testi-lelki bizonytalankodásait megtapasztalva. Gyászolók körében. Emellett 
elvárták tőle, hogy egyháza követeként alakítsa az ökumenikus kapcsolatokat, 
vegyen részt a helyi közéletben, ápoljon jó viszonyt a médiával. Volt, akinek 
szárnyakat adott a sok kihívás, és mindent megtett annak érdekében, hogy az 
elméletben tanultakat a gyakorlatban tudja alkalmazni. Mást viszont nyomasz-
tott a felelősség, hiszen újra és újra megtapasztalta saját korlátait, átélte egyéni 
gyengeségeit, vagy felismerte a rendszerhibákat. Idősebb lelkészek sokszor 
bizony megjegyzéseket tettek az esetleges hiányosságokkal vagy az övéktől 
eltérő stílussal kapcsolatban.

Ez az amúgy is feszültségeket magában hordozó időszak többnyire egybeesett a 
lelkészjelölt társkeresésének idejével. Ám itt is gondot okozhattak a hirtelen meg-
változott körülmények. Most már külső korlátai voltak a társkeresésnek, például, 
nem lehetett úgy randevúzni, mint egykor diákként. Idő sem nagyon akadt rá, 
meg aztán a hívek gyakran mohó és tapintatlan kíváncsisága is kísérhette a kezdő 
lelkész minden egyes lépését.

Könnyen rászakadhatott az emberre a magány. Talán még az alkohol is kísértést 
jelentett. Nehéz volt a gondokat bárkivel is megbeszélni. Az egykori teológustársak 
és a szülők, barátok többnyire messze voltak, a településen pedig nem volt olyan 
könnyű barátkoznia a fiatal lelkésznek.
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Azért írom mindezt múlt időben, mert a hatéves képzéssel sok minden meg-
változott. Mind az eredeti tervek (amelyeket érdemes a Lelkipásztor című folyóirat 
korabeli, 1997–2000. évfolyának számai alapján felidézni), mind a megvalósult 
gyakorlat alapján elmondhatjuk, hogy ez az átmenetinek is nevezhető év egyrészt 
lehetőséget ad a sokszor hiányzó egyházismeret és gyülekezeti tapasztalatok elsa-
játítására, másrészt a fokozatos átmenetre. A képzéssel csökkent annak a veszélye, 
hogy a lelkészjelölt magára maradjon kérdéseivel, gondjaival. A mentor mellett 
előbb hospitálásszerűen, majd mind önállóban végzi feladatait, és folyamatosan 
lehetőséget kap az átéltek megbeszélésére. Mind a rendszeres munkamegbeszélé-
sek, mind a negyedévenkénti konzultációk természetes módon kínálják a refle-
xiónak ezt a formáját. Mindeközben talán több lehetőség nyílik a szolgálatokra 
való folyamatos és tudatos készülésre, olvasásra, művelődésre – és testi, lelki, 
szellemi pihenésre is.

A körülmények lényegesen megváltoztak tehát. Ezzel együtt ismerős lehet 
a mai lelkészjelöltek számára is az az élethelyzet, amelyet siófoki segédlelkészi 
szolgálatom idején rögzítettem, 1984-ben.

Lelkész, vasárnap este

Nem ismered vasárnap esti arcomat,
amikor gyűrött és borostás vagyok kívül,
és végtelenül üres belül.
Nem látsz engem fekete ruhában, hanyatt vágódva a díványon,
nem érzed a zakó gyűrődését.
Nem hallod a harangzúgást bennem, amely keveredik autótülköléssel,
s nem érzed, hogy ordítani, ordítani, ordítani kellene:
egyedül ebben a nyomorult városban!
De nem ismered vasárnap esti arcomat.

Ilyenkor hívom elő a napközben készített fényképeimet.
Kócos arcok, parasztcsizmák, viaszfoltos oltárterítők.
Hatalmas repedés a templom homlokzatán, az oltárhoz vezető lépcsők egyike törött.
Útszéli sötét varjak, menekülő fácánok, földbe vasalt macskák.
A szemek nagyon élesek.
Csillogó szempár, egész közelről.
Öregember szelíd kék szeme.
Valakinek a könnyei.
Bizalmatlan fürkészés és hálás tekintet egymásra exponálva.
Magnó is forog: egy-egy félmondatot, szófoszlányt, zörejt köp ki magából.
Szemüvegek csettenése jelzi az ének végét,
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apró köhintések törik meg az áhítatot.
Autózúgás, autózúgás, zúgás.
Pénz csörren, gyerek sikít, vekker berreg.

A tenyeremet nézem. Benne őrzöm egy pöttöm kéz erős szorítását,
egy másik karcolását, egy harmadik melegét.
Benne őrzöm egy kisfiú szőke fejének formáját, haja selymét.
Benne őrzöm az áldást.

Nem ismered vasárnap esti arcomat.
Mint a fa kérge: szürke és érdes.
Nincs kedvem kimenni a jéghideg konyhába,
az edények szennyesek és ragacsosak.
Megint egyedül kell vacsoráznom.
Fejemet párnámra egyedül hajtom.

III.

Tízéves a gyakorlati képzés. A fenti életérzéssel is jellemezhető korabeli helyzet 
sok szempontból megváltozott. 1997-ben lényegében hárman fogtunk neki ennek 
a munkának: Szabó Lajossal, a Gyakorlati Teológiai Tanszék, valamint Szabóné 
Mátrai Mariannával, a Gyakorlati Intézet vezetőjével. Akkoriban akár Cseh Ta-
mással és Bereményi Gézával együtt mondhattuk volna: „Csak tíz év múlva ne 
ez a dal legyen…”

Az alábbi írás eredetileg az egyik esztendő utolsó konzultációjának reggeli 
áhítatán hangzott el. Benne némileg csipkelődő formában a természetes emberi 
gyengeségekre is rá próbálok mutatni, ám a hangsúly természetesen arra esik, 
hogy a mentor és a lelkészjelölt kapcsolata hasonlítható ahhoz a közös utazáshoz, 
amelyet Fülöp diakónus és az etióp kincstárnok élt át egykor Samáriában (ApCsel 
8,26–40). Ez a közös út valahol elkezdődik, és egy bizonyos ponton véget kell érnie. 
Az idő azonban tartalommal telik. Van lehetőség közös bibliatanulmányozásra, 
kutatásra, beszélgetésre, vélemények cseréjére. A történet vége két szempontból 
is fontos. Egyrészt ott hangsúlyosan megjelenik az öröm motívuma, másrészt 
egyértelművé válik, hogy a közös utazás – a hatodéves képzés – reménységgel 
vállalt célja a lelkészi szolgálatra való felkészülés. Amelynek kezdetén ott van az 
ordináció semmihez sem hasonlítható eseménye, benne az ősi áldáskívánással: 
„Erősítsd meg Istenünk, amit cselekedtél értünk…” Az írott formában megjelent 
változat ezért is kapta a Samáriai confirma címet.
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Hónapok óta lázas izgalomban élt mindenki: lesz-e elég jelentkező? Miként találnak 
majd egymásra? Összeillenek-e? Milyen lesz az elszállásolás?

Fülöp szívesen vállalt volna mentori szolgálatot. Jelentkezését elküldte Jeruzsálembe 
az „oszlopapostoloknak”. Azt remélte, hogy legalább a hetvenkét fős tanítványi kör 
egy tagját megkapja munkatársnak. Szíve mélyén, persze, segéddiakónusra vágyott, 
hiszen annyifelé kellett szétszakadnia. Feltétlenül olyasvalakit remélt, aki tud citerán 
játszani, hiszen ő már kevésbé volt képes lekötni a samáriai fiatalokat. Házaspárt is 
szívesen fogadott volna. Egy kikötése volt: csak eunuch ne legyen a jelölt.

Ugyanebben az időben az etióp is izgatottan várta az apostolok döntését. Szeretett 
volna Jeruzsálemben szolgálni, ezért fel is utazott a fővárosba. Vagy azt is el tudta 
volna képzelni, hogy Etiópiában maradhat, hiszen ott a szállást is könnyen meg 
lehetett oldani. Szóban jelezte az apostoloknak, hogy továbbtanulási szándékai van-
nak: Ézsaiásból írta doktori értekezését, különös tekintettel arra a kérdésre, hogy ki 
a szenvedő szolga. Egyetlen kikötése volt: a kietlen, sivár és rossz hírű Samáriába ne 
kerüljön. Erről a vidékről ugyanis aggasztó értesülései voltak: tudta, hogy e keverék 
népség hazájától nem sok jót lehet várni.

Aztán megszületett a döntés. Nem Fülöp és nem is az etióp döntött. Még csak nem 
is a jeruzsálemi apostolok. Akkor ki? „Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz…” 
(ApCsel 8,26a) Ugyanígy az Úr Lelke arra vezérelte az etiópot.

Találkoztak. Együtt utaztak egy éven át. Néha hintón, néha ócska batáron. De 
sokszor gyalogszerrel: „az apostolok lován”, hogy stílusosak legyünk. Útközben nagyon 
sokat beszélgettek Jeruzsálemről és Etiópiáról, de legtöbbet mégis Galileáról. Felidézték 
a názáreti Tanító alakját, ismételgették a róla hallott elbeszéléseket és a neki tulajdo-
nított magvas mondásokat. Meghitt beszélgetések során elgondolkodtak azon, hogy 
egy-egy élethelyzetben ő miként döntött volna. Együtt olvasták az Írásokat: Ézsaiást 
és Jeremiást, de bizonyos Máté, Márk és Lukács újszerű műveit is. Remélték továbbá, 
hogy János könyve is hamarosan megjelenik. Arról még mit sem tudtak, hogy egykor 
majd Júdás evangéliuma is napvilágra kerül.

Az összefüggéseket kutatták. Hogy kiről mondhatta a próféta ezeket a mondatokat: 
„Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem 
nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorol-
hatná fel? Mert élete felvitetik a földről.” (ApCsel 8,32–33) Az etióp megkérdezte: a 
próféta önmagáról mondja ezt, vagy valaki másról? Erre Fülöp az Írásnak e helyéből 
kiindulva hirdette neki Jézust. Az etiópot szíven találta a prédikáció. Úgy érezte, más 
ember lett. Élete legnagyobb döntése formálódott meg benne. Ezért, csak ezért várta, 
hogy egyszer már megálljon a hintó.

Úgy érezték: közös szolgálataik során mindketten formálódnak. Megélték az egy-
másrautaltság izgalmát és a közös feladatvállalás örömét. Egy idő után már félsza-
vakból is megértették egymást. Egyikük azt mondta: „szög”, másikuk így felelt: „olaj”. 
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„Egyikük így szólt: „gyermek”, másikuk ezt mondta: „angyal”. Egyikük azt mondta: 
„test”, másikuk így felelt: „vér”.

Sokat látogattak. Az egyik asszony, akit samáriai otthonában kerestek fel, Jákób 
kútjához vezette őket, és egy különleges látogatóról mesélt. Könnyek között számolt 
be arról, ahogy az illető feltárta élete rejtegetett titkait oly módon, hogy fel is oldozta 
őt bűneiből. A samáriai gyülekezet felügyelője pedig folyton csodálatos gyógyulásá-
ról beszélt, ahogy tizedmagával együtt megszabadult a leprától. „A többi kilencről 
azóta sem hallottam” – mondta nekik szomorkás szemmel. Sok samáriai borzongva 
mesélte, hogy villámló szemű galileaiak annak idején kis híján felégették városukat, 
ám mesterük parancsára visszakozni voltak kénytelenek.

Kórházba is gyakran mentek. Az intézményt egy samáriai őslakos alapította, 
különös gondot fordítva a traumatológiára és a sürgősségi betegellátásra.

Egy éven át utaztak együtt. Sok minden történt még velük, de mindent elbeszélni 
nem tudok. Csak a végét mondom el.

Egyszer csak megállt a hintó. Mindketten leszálltak. „Mi akadálya…?” – kérdez-
te félénken az etióp. „Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet” – mondta neki Fülöp. 
Aztán egy ideig csönd volt. Majd felharsant egy ősi ének, a confirma: „Erősítsd meg, 
Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását. Erősítsd 
meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán! 
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, és egyesítsd híveidet békesség-
ben! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.”

Közös utazásuk ezzel véget ért. Az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és az etióp is haladt 
tovább a maga útján – immár nem aggódva, hanem örvendezve!
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[?]
A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Milyen érzésekkel készülök a lelkészi pályára? Fogalmazzon meg közülük néhányat 

konkrétan!

2. A lelkészi hivatásban nehéz „munkanap” a vasárnap – hogyan szeretném alakítani 

az életemet, hogy vasárnap este jó érzésekkel térhessek nyugovóra?

3. Milyen lehetőségek nyílnak a közös feladatvállalás örömének megélésére?

4. Mire érdemes különösen is figyelni egy „egyéves utazás” során a mentornak és a 

lelkészi pályára készülőnek?
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Bevezetés

Philip Sheldrake meghatározása szerint „a spiritualitás szó az emberi életben a 
legfontosabb értékeket és legmélyebb jelentéstartalmakat akarja kifejezni. Más 
szóval a »spiritualitás« az emberi lélek vágyképeit jelenti, vágyakat arról, hogy mi 
segít a teljes életet elérni.”1 A továbbiakban az ő gondolataira támaszkodva kísérlem 
meg a téma szempontjából legfontosabb területeket bemutatni.

A spiritualitás a hitben gyökerezik. Azokra az alapvető értékekre, életstílusra és 
életgyakorlatra utal, amelyekben megjelenik az istenkép, az emberi önazonosság 
és az anyagi világ mint az emberi változás kontextusa.

A szó eredete a latin spiritualitasban keresendő, ami a spiritualis melléknévvel 
van összefüggésben. Ezek a görög pneuma, ’lélek’ főnév és a pneumatikus mellék-
név latin megfelelői, abban az értelemben, ahogy azok a páli levelekben szere-
pelnek. A pneuma az ember lényének az az oldala, amelyen keresztül érvényesül 
benne Isten befolyása. „Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való 
Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.” (1Kor 2,14–15)

Sheldrake értelmezése szerint a keresztény spiritualitás abból indul ki, hogy a lelki 
változások kontextusa a történelem. A történelem nem véletlenszerűen viszonyul 
Isten munkájához. Azaz a kontextus az a közeg, amelyben életre kel a spiritualitás.

A keresztény spiritualitás legalapvetőbb kifejezője a tanítványság. A keresz-

 1 SHELDRAKE 2008, 13. o.

BARANYAYNÉ ROHN ERZSÉBET

A LELKÉSZ SPIRITUÁLIS ÉLETE

A lelkész lelki életének taníthatósága. Hogyan fejlődik a lelkész spirituális élete? 
Szembesülés a lelkészi hivatás veszélyeivel. Mit tehetünk azért, hogy lelki erőnk 
és energiánk legyen a szolgálatokhoz? Miből és hogyan meríthetünk? Min-

dennapi erőforrások. A lelkész lelki életének mindennapi kérdései. Spirituális 
önismeret. Hogyan ápolhatja egy lelkész a saját lelki életét ma?

[
]
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ténység nem hitelvek rendszere vagy különböző kegyességi formák gyakorlása, 
hanem az, ahogy az életünket éljük. A tanítvány a Mester mellett nem egyszerűen 
megtanul valamit, hanem magába szív egy életformát, egy létformát. Nem egy-
szerűen követi Jézus tanítását, vagy nem egyszerűen Jézus példája alapján éli az 
életét, hanem személyében eggyé válik Krisztussal. „Én azt a dicsőséget, amelyet 
nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, én őbennük 
és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek.” (Jn 17,22–23)

A páli levelek továbbviszik mindezt, s azokban a tanítványság már egy család-
hoz, egy közösséghez való tartozást is jelent.

A különböző korok keresztény életvitelére és lelkiségére tekintve elmondhatjuk, 
hogy az valamilyen módon mindig válasz volt az adott kor kérdéseire, megjelenési 
formája pedig a különböző korok problémáiból nőtt ki. Az első követők számára a 
misszió, később az áldozatvállalás, a vértanúság vagy éppen a szerzetesi életforma 
jelentette a tanítványi hűséget. A spirituális hagyományok úgy utalnak a bibliai 
alapokra, hogy közben azt újraértelmezik egy másik, sajátos vallási és kulturális 
környezetben. A Jézus-esemény meghatározott korban és időben történt. Jézus 
egyszeri élete minden keresztény spiritualitás normája, ugyanakkor a Jézus-ese-
mény korhoz kötöttsége megengedi, hogy a későbbi tanítványság is hasonlóan 
kötődjön a saját korához.2

Helyzetjelentés

A 21. század elején a lelkészről sokkal inkább egy cég menedzsere, mint egy ta-
nítvány jut eszembe. A túlterheltsége, a kimerültsége, az állandó rohanása, a szün-
telen csörgő mobiltelefonja, a számítógéptől való függősége, a széteső családi élete 
mind-mind olyan jel, amely a menedzser életforma kísérőjegye.

Nem véletlenül van ez így. A „nekem minden jár”, a „nekem mindent el kell 
érnem” szemlélete s a hasznossági elven működő kapcsolatok nem engedik meg a 
csendet, a lassúságot. A lelkiség csupán egyfajta dekorációs elem. Észrevehetetlenül 
kialakulhat egy olyan életforma a lelkész életében is, amelyben dekorációs elemmé 
válnak a lelki tartalmak. Érdemes megnézni, hogy napi hány órát foglakozik ma egy 
lelkész olyan dolgokkal, amelyek speciálisan lelkészi feladatok, és napi hány órát 
foglalkozik olyan dolgokkal, amelyek nem lelkészi feladatok. Meglepő eredményekre 
jutunk. A túlterheltségnek nem az istentiszteletek, hittanórák, bibliaórák, lelkipásztori 
beszélgetések az elsőrendű okai, hanem a nem lelkészi munka mérhetetlen nagysága.

Úgy tűnik, hogy minden igyekezet (ha egyáltalán van) ellenére sem fog ez a 
helyzet egyhamar változni. Ezzel azonban csak annyit mondtam, amennyit úgy-

 2 Uo. 14–34. o.
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is mindannyian tudunk. A kérdés az, hogy mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni, 
hogyan tudjuk mindennapjainkat úgy élni, hogy ebből a kényszerű állapotból 
ne állandó vesztesként kerüljünk ki.

Aki a lelkészi hivatást választja, sokféle veszélynek van kitéve. Nagyon fontos 
tisztán látnunk ezt, és azt is, hogy ezzel nem vagyunk egyedül. (Helyzetünket 
ne gondoljuk jobbnak, de rosszabbnak sem, mint amilyen valójában!) A segítő 
foglalkozásban dolgozók mind ki vannak téve a veszélynek.

„A burn out szindróma folyamatát környezeti és személyiségbeli tényezők 
együtthatása alakítja ki. A folyamat hamarosan természetessé válik, az érintettek 
tudatosan már nem érzékelik az állandó túlterhelést. A segítségnyújtás első célja 
a veszélyeztetettség tudatosítása.”3

A lelkészi hivatásban ezentúl számolnunk kell azzal is, hogy a kiégés többnyi-
re hitbeli válsággal is együtt jár. Nemcsak a hivatás szeretete és a szolgálat iránti 
elkötelezettség rendül meg ilyenkor, hanem az Istenbe vetett bizalom is. További 
nehézséget jelent a világi segítő foglalkozásokkal összevetve még az is, hogy a 
lelkész magára van hagyva a kérdéseivel, problémáival, túlterheltségével. Neki 
kell egyedül megoldani azokat, segítséget csak akkor kap, ha keres magának. S ez 
olyannyira megszokottá vált, hogyha valahol a lelkész lelkigondozásának kérdését 
vagy a szupervízió lehetőséget taglalják, ez a kérdés szinte mindig erős ellenál-
lásba ütközik. Úgy tűnik, arra szocializálódtunk, hogy a burn out nem jelenthet 
semmiféle kísértést a lelkészi életre nézve.

A válások növekvő száma, a testi-lelki egészség megromlása azonban arra indít, 
hogy felülírjuk az alábbi állítást, elfogadjuk a veszélyeztetettség tényét, és meg-
találjuk azokat a módokat, eszközöket, lehetőségeket, amelyek képesek a lelkész 
testi-lelki egészségét védeni.

Spirituális önismeret

Ebben a részben Nemes Ödön SJ atya gondolatait osztom meg az olvasóval.4 Azokra 
a tételekre szorítkozom, amelyek segítenek továbbgondolni a lelkészi életünkkel 
kapcsolatos kérdéseket. A spirituális fejlődés elengedhetetlen része a megfelelő 
önismeret. Csak így van esélyünk, hogy hivatásunk veszélyeit és nehézségeit a 
hétköznapok során tudjuk kezelni, és ne leépüljünk, hanem növekedjünk.

 3 HÉZSER 1996, 143. o.
 4 Nemes Ödön SJ atyának 2009-ben a SE-MI lelkigondozói képzésén spirituális önismeret 
témakörében előadott gondolatai nyomán.
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Jelek, amelyek a helyes önismeretre mutatnak:
• A helyes spirituális önismeret az istenkapcsolatban születhet meg. Alapja 

az, hogy az ember el tudja fogadni Isten feltétel nélküli, ingyenes szeretetét.
• A spirituális önismerettel rendelkező ember Isten vezetését is szem előtt 

tartja, igyekszik felismerni Isten akaratát, de világosan tudatában van saját 
erőinek, képességeinek. Ismeri és el is fogadja korlátait.

• A problémákat nem söpri a szőnyeg alá, mert tudja, hogy azokat Isten a javára 
fogja fordítani.

• Nem vállal olyan feladatokat, amelyek nem szolgálják sem azok javát, akikkel 
segítő kapcsolatban áll, sem a saját javát, és nem akarja bizonyítani, hogy 
mindenre képes, hanem teret ad Isten munkálkodásának.

• Fontos számára az élő, termékeny, mély és meghitt emberi kapcsolatok ápolása.
• Hitének elmélyítésére időt és energiát szentel: olvasásra, közösségi megosz-

tásra, lelkigyakorlatokra és lelki vezetésre.
• Követi azokat az erkölcsi alapelveket, amellyel azonosult, és elkötelezett-

ségének megfelelően cselekszik. Hite alapozza meg erkölcsi magatartását 
személyes, közösségi és társadalmi szinten.

• Hittel és türelemmel, világos és határozott hivatástudattal munkálkodik 
Isten országáért.

Jelek, melyek a helyes önismeret hiányára utalnak:
• Hitét és vallásos gyakorlatait önérdekének és elgondolásának megvalósítására 

használja. Hite nem istenközpontú, hanem önközpontú. Hitét arra használja, 
hogy problémáit megoldja.

• A hit és a vallás arra való számára, hogy bizonyos dolgokat elérjen. Emberi 
kapcsolatokból nem tud erőt meríteni, érzelmileg kiéhezett, ezért pótcse-
lekvésként vallásos.

• Az ok nélkül hangoztatott vértanúi és áldozati magatartás alapul szolgál 
számára, hogy kényszerítsen vagy zsaroljon másokat az általa meghozott 
áldozatok címén.

• A Szentírást azzal a céllal olvassa, hogy abban minden helyzetre nézve megfe-
lelő és követendő magatartásformát találjon, s ezáltal mentessé váljék minden 
felelősség alól.

• Torz istenképének s Istenről kialakított hamis felfogásának köszönhetően az 
állandóan büntető, haragvó Istent látja maga előtt, akitől retteg és fél, s aki 
mindig mást akar, mint amire ő vágyik.

• Tettei megítélésénél túl nagy jelentőséget ad annak, hogy másoknak mi a 
véleménye róla.

• Érzelemvilágát nagy mértékben az határozza meg, hogy mások hogyan ítél-
keznek felette, mit gondolnak és mit beszélnek róla az emberek.
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A szolgálathoz szükséges napi erőforrás

A megfelelő önismeret mellett szükség van arra, hogy megtaláljuk azokat a napi 
erőforrásokat, amelyek elősegítik a töltekezést, és segítenek a hivatásból adódó 
napi problémákat megoldani.

Csend
Julius Schniewind írja: „A lelkészi szolgálatban állók lelki megújulásának kérdése min-
denekelőtt a keresztények megújulásának a kérdése. Ez a megújulás nem remélhető 
sem a renováció általános fogalmától, sem a lelkinek az általános fogalmától, hanem 
csak attól, hogy visszatérünk az újszövetségi anakainosziszhoz [megújulás – a szerk.], és 
hogy hiszünk a Szentlélekben. Amikor a lelkészi szolgálatban állók lelki megújulásáról 
szólunk, akkor az Újszövetséggel és a reformátorokkal együtt feltételezzük, hogy az ige 
hirdetője csakis úgy kapja és tartja meg hivatását, hogy ő maga is hallgatója az igének.”5

Lelkészként abban a nagyszerű ajándékban részesülhetünk, hogy az erőfor-
rásunk maga a hivatásunk. Nem tudjuk megtenni, hogy nem hallgatjuk az igét. 
A különböző alkalmakra való készülés során újra és újra kézbe kell vegyük a 
Szentírást, szükségszerűen kell a teológiával foglalkoznunk. Egy-egy elmélyült 
készülés magában hordozza azt a lehetőséget, hogy megelevenítse és megújítsa 
az ellaposodott gondolatainkat és a megkövesedett istenképünket.

A valós helyzet azonban sajnos az, hogy épp az elmélyült készülésre van a leg-
kevesebb lehetőség. Behatárolt, meghatározott, szűkre szabott idő van rá. Ami az 
egész korunkat és benne egész társadalmunkat kísérő tünet, az alól nem kivétel 
a lelkész sem, minden területen gyors és látványos munkára van szükség. Ha ko-
molyan vesszük Sheldrake gondolatait, tudniillik, hogy a kontextus meghatározza 
a spiritualitást, akkor megkérdezhetjük, hogy milyen spiritualitás teremtődik, 
születik meg egy olyan közegben, ahol a rohanásé és kapkodásé a főszerep.

A tudatosság mára kulcsfogalommá vált, elsőrendűen is a környezetvédők 
között. Érdemes lenne ezt a kifejezést a lelkészi hivatással is összekapcsolni. A 
társadalomban lejátszódó folyamatokat nem tudjuk megállítani, de döntésünkkel 
bizonyos hatások alól ki tudjuk vonni magunkat. Ilyen lehet például a tudatos 
döntés az elcsendülésre szánt idő megteremtésére. Felszabadulni arra, hogy nincs 
miért félni attól, hogy nem csinálunk semmit, hogy nem vagyunk akcióban. Sőt 
merjünk tudatosan törekedni arra, hogy ne legyünk mindig abban.

Az is a társadalmunk betegsége, hogy szégyen az, ha valakinek van ideje ma-
gára. S ez alól megint csak nem kivétel a lelkész. Sőt!

Az önmagunkra fordított idő az alapja annak, hogy legyen minőségi időnk a 
másikra.

 5 SCHNIEWIND 2000, 13–14. o.
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„Legyen gondod önmagadra és a tanításra.” (1Tim 4,16a) Történhet ez íróasztal 
mellett, kirándulás közben, a reggeli kávé illata mellett vagy éppen a látszólag 
öncélú olvasgatás közben. Fontos, hogy ez a csend ne a hasznosság elvéért legyen. 
Mert amennyire igaz, hogy nagyszerű, hogy hivatásunk az erőforrásunk, annyira 
igaz, hogy ez egyben a ránk leselkedő veszély is. Mert nem a munkavégzésünk 
teremti meg a spiritualitást (néha azért ez is megtörténhet), hanem a spirituális 
életünk nyomán elevenedik és újul meg a munkánk.

Gyülekezet
Az első keresztények életében a lelki élet inkább közösségi, mint egyéni jellegű 
volt. Erről az örökségről ma sem szabad lemondani. A lelkész feladata, hogy ezt a 
közösséget megteremtse a gyülekezet tagjai számára. Ugyanakkor kérdés, hogy ké-
pes-e arra minden közösség, egyáltalán képesnek kell-e lennie, feladata kell-e, hogy 
legyen a gyülekezetnek, hogy erőt adjon, és napról napra a megújulás forrásává 
váljon lelkésze számára? Vagy a gyülekezet nem más, mint puszta „munkaterület”?

Gyülekezeteink nagyon sokszínűek. Óriási különbség van közöttük. Van, ahol a 
lelkész  azonnal otthon érzi magát, és van, ahonnan legszívesebben összepakolna 
és elfutna. Naivság azt feltételezni, hogy ma valamennyi evangélikus gyülekezet 
képes arra, hogy lelki közösségévé váljon a lelkésznek. Nem kevés helyen szigorú 
munkakapcsolat jellemzi lelkész és gyülekezet közös életét. Ez nem jó. Legtöbb-
ször nem is lehet meghatározni az okot, ami miatt egy ilyen viszony kialakult. 
Nyilván szerepe van ebben a lelkésznek és a gyülekezetnek egyaránt. S nyilván 
szerepe van ebben annak a régóta megindult és mára szinte már le is zárult társa-
dalmi folyamatnak, hogy a falvak (benne a gyülekezetek) elnéptelenednek, és a 
közösségek felbomlanak, megszűnnek.

Ennek ellenére sem szabad lemondani arról az igényről, hogy a gyülekezetek 
megtartó közösségek legyenek a lelkész számára, amelyben ő maga is fejlődik, 
erősödik. Lehet, hogy ezért elsőrendűen a lelkésznek kell majd megdolgoznia. 
De az is lehet, hogy strukturális változtatásokra van szükség egyházunkban a 
lelkészek testi-lelki egészségének védelmében.

Gyülekezeteinknek olyan közösségeknek kell lenniük, ahol az az alapvető 
igazság megtapasztalhatóvá válik, hogy miközben adok, én magam is kapok, 
miközben másokat gazdagítok, én magam is meggazdagodom. A tanítványok a 
Mesterrel együtt elindulnak, hogy pihenjenek, elcsendesedjenek, feltöltekezzenek, 
és végre csak ők kapjanak. Mire átérnek a tó másik oldalára, óriási tömeg fogadja 
őket. Az elképzelés romba dől, nem ők kapnak, hanem megint mások. A tanítvá-
nyok, akik egy kicsit feladat nélkül akartak lenni, újra csak feladatot kapnak. És 
ebben csodát élnek át. Persze nem úgy történnek a dolgok, ahogy képzelték, de 
hitük erősödött, és lelkük nem maradt üresen.

Ahol lelkész és gyülekezeti tagok közös munkája során nem születik meg a 
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megtartó közösség, ott komoly veszélynek van kitéve a lelkész. S kérdés, hogy 
ilyen közegben talál-e – s ha igen, akkor mit – a lelkész arra nézve, hogy a benne 
lévő űr betöltődjön.

Család
Ennél a kérdésnél sem tudjuk magunkat függetleníteni attól a helyzettől, ami egész 
társadalmunkra jellemző. Magas a válások száma. A lelkészek körében is. A munka 
miatt tönkremegy a házassági szövetség. A  lelkészek életében is. A munka miatt 
sok  gyerek, bár családban él, de mégis apa vagy anya nélkül nő fel. A lelkészcsa-
ládokban is. Pedig a házasság, a család, ez a legszűkebb közösség a legfontosabb 
emberi erőforrás. A lelkész számára is.

Nem jó példa a lelkész, ha a család igényeit mindig háttérbe szorítja a gyülekezet 
igényei miatt. Nem jó példa a lelkész, ha mindig a családjára szenteli a kevesebb 
időt, odafigyelést, és őket szüntelenül „áldozati” szerepbe kényszeríti.

A lelkész is keresztény emberként elsőrendűen a házasságáért és a gyermekeiért 
felelős, s csak ezután a munkájáért, a gyülekezetért. Az elmúlt évek számtalan 
szomorú életpéldája mutatja, hogy nem a mániákus munkavégzés teremt normális 
családi életet, hanem a normális családi élet nyomán születik meg az egészséges 
viszony a munkához és a hivatáshoz.

Nincs könnyű helyzetben a lelkész. Nincs külső segítsége ahhoz, hogy legyen 
egyfajta kerete a családi élethez. A sajátos munkarend, amiben él, már önmagában 
is számtalan problémát, feszültséget rejt magában, ami veszélyezteti a házasságot 
és a családi életet, s ráadásul – egyéb segítő foglalkozásokkal szemben – neki senki 
nem ad ki szabadnapot, szabadságot, elfogadható és megélhető munkaidőt. A lel-
késznek egyedül kell ezért megdolgoznia. Meg kell harcolnia a lelkiismeretével, 
és egyedül kell megteremtenie azt a keretet, amelyben legalább az esély megvan 
arra, hogy helyére kerüljön a munkára és a családra fordított idő.

Testi-lelki egészség
Röviden, de szólni kell végül erről is. A magyar ember egészségi állapota rossz. A 
lelkészé is. Számtalan olyan betegséget hordoz, amely megelőzhető lenne az egész-
séges életmóddal. Olyan terhek nehezednek a lelkészre a hivatásából, az elvégzendő 
vagy el nem végzett munka mennyiségéből, az emberekkel való kapcsolatokból, 
az elvárásoknak való megfelelésből, a konfliktushelyzetekből adódóan, hogy 
mindennapjainak szükségszerű velejárója a feszültség és a stressz. Ennek oldására 
nagyon sokféle mód kínálkozik. Jó, ha a lelkész azt a formát találja meg, ami a 
stressz miatt legyengült szervezetét nem tovább gyengíti, hanem erősíti, gyógyítja.

Az elején szóltam már arról a felelősségről, amely arra irányul, hogy legyen 
helye a csendnek az életünkben, ugyanúgy szólni kell az egészség iránti felelősség-
ről is. Úgy tűnik, a lelkész ezt a felelősséget szereti lerázni magáról, és szívesebben 
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bújik az áldozati szerepbe, amiről persze egyedül ő hiszi azt, hogy szükséges. A 
lelkészcsaládnak, a gyülekezetnek nem áldozatra van szüksége, hanem férjre/
feleségre, apára/anyára, lelkészre/lelkésznőre.

A lelkész sajnos ebben a küzdelemben is magára van hagyva. Magának kell 
rádöbbennie – legtöbbször egy testi-lelki összeroppanás nyomán, hogy mennyire 
fontos törekednie és tennie az egészségéért, a fizikai állapotáért.

Itt kell szólni azokról a kapcsolatokról, amelyekre Nemes Ödön atya ezeket a 
jelzőket használja: élő, termékeny, mély és meghitt.

Az előttünk járt nemzedék életében rendszeres volt a lelkészek összejárása. Ma 
erre nagyon kevés idő van. A barátságok – egyházon belüli és azon kívüli – nagyon 
könnyen elsorvadnak, ha nincs tudatos törekvés a fenntartásra. A lelkész elma-
gányosodása gyorsan és szinte magától kialakul, a barátságokért, a mély emberi 
kapcsolatok megmaradásáért és a termékeny beszélgetések létrejöttéért azonban 
meg kell dolgozni, s tudatosan rá kell szánni az időnk egy részét.

A mindennapi szolgálatokhoz szükséges lelki erőt akkor van esélyünk megtalálni, 
akkor tudunk belőle élni, ha összhangban vagyunk önmagunkkal és Istennel, és 
egyensúlyban van életünkben a munka, a család, a gyülekezetre és önmagunkra 
fordított idő.
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Mi veszélyezteti a lelkészi életpályát napjainkban abban az értelemben, hogy sokszor 

már csak „dekorációs elem” benne a lelki tartalom?

2. Mit tehetünk azért, hogy legyen működő spirituális önismeretünk?

3. Milyen erőforrások állnak fontos háttérként a lelkész számára a munkavégzés közben? 

4. Mit lehet tenni már pályakezdőként a lelkészek egészségesebb egymás közötti kap-

csolatáért?
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„Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép 
gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, 

elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.”
(Mt 13,45–46)

Közelítés

Élete során mindenki megtapasztalja azokat az enyhébb vagy súlyosabb kríziseket, 
amelyek a gyermekkort és a serdülőkort kísérik, és együtt járnak az eredeti család-
ból való kiszakadással, a házassággal, a gyermekvárással és a gyásszal, s általában 
minden mérföldkővel, amely életünk egy-egy új állomását jelzi, és amire előző 
tapasztalataink nem készítettek fel bennünket.

A kriszisz görög szó annyit jelent: ’döntés, fordulópont’. A krízis legismertebb iro-
dalmi összefoglalója Caplan szerint a fogalom definíciója: olyan állapot, amely akkor 
következik be, ha „a személy fontos életcéljai megvalósítása közben akadályokba ütkö-
zik, amelyeket a problémamegoldás szokásos módjaival egy ideig nem tud leküzdeni”.1

Ha próbáljuk értelmezni a krízis definícióját, akkor ki kell emelnünk a követke-
zőket. A krízis mélységét nem a külsőleg elszenvedett trauma nagysága határozza 

 1 ÓNODY–VIKÁR 2005, 149. o.

JOHANN GYULA

LELKÉSZI ÉLET KRÍZISHELYZETBEN

A lelkészi élet kríziseinek kezelése. Mit tegyek, ha bajba kerülök? Nehéz 
pillanatok a pályán. A magánélet és a hivatás ütközése. A lelkészi pálya 
munkakörülményei. Ki képes és kinek segíteni? Miért fontos és aktuális a 

lelkészek lelkigondozása napjainkban? Egymás „ismerete” és a napi küzde-
lem az egészségesebb önismeretért. A prevenció esélye. Különböző felekezetű 
lelkészekkel, lelkigondozókkal készített interjú bemutatása és elemzése.

[
]
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meg, hanem a személy aktuális lelkiállapota, stabilitása, érzékenysége. Egy érzékeny, 
kiélezett lelkiállapotban lévő személy képtelen szembenézni olyan eseménnyel, amely 
számára fenyegető, lelki egyensúlyát veszélyezteti, erejét meghaladja, amely számára 
leküzdhetetlen akadály. Gyakran a félelem irreális nagyságúra festi a problémát, az 
ember szorong, regresszióba kerül, gyermeki kiszolgáltatottságot él meg. A gyer-
mekkorban elszenvedett, feldolgozatlan trauma a későbbi életkorban felszínre tör, 
előkerül az akkori megoldás, az ott fel nem dolgozott érzelmi teher, így a krízisben 
újraélednek az akkori érzések, a mostani szereplőkre vetülve. A fenyegető eseményt 
a krízisben lévő sem megoldani, sem elkerülni nem tudja, így élete központi kérdésévé 
válik, beszűkül rá, és csak ezzel foglalkozik. Kapcsolatait emiatt elhanyagolja, felada-
tait egyre nehezebben látja el, teljesítménye romlik, és önmagáról egyre rosszabb vé-
leményt alkot. Problémáját egy korábban megtapasztalt módon próbálja megoldani, 
de ez nem kulcsa annak, így nem történik változás, és az idő egyre jobban sürget, a 
helyzet egyre feszítőbb. Problémamegoldási módszerei csődöt mondanak, érzi, hogy 
önerejéből már nem képes a helyzetén változtatni, önmagáról alkotott képe romlik, 
a tehetetlenség miatti haragja gyakran önmaga ellen fordul.

A lelkészek, lelkigondozók életét jellemzően nemcsak saját életük nehézségei, 
krízisei keretezik, hanem – hivatásukból adódóan – mások terheivel is szembekerül-
nek rendszeresen. A segítő jellegű foglalkozásukat kísérő terhelés intenzív, hatékony 
problémafeldolgozást igényel. Az egyház keresi ezen a téren is az új utakat, miközben 
szembenéz a lelkészek mentális erodálódásának következményeként bekövetkező 
krízisekkel (öngyilkosság, alkoholizmus, depresszió, válás). A lelkészek problémái 
pedig nemcsak egyéni vagy családi következményekkel járnak, hanem az általuk 
vezetett közösségek is szembesülnek velük. Mivel a lelkész munkája során mély lelki-
érzelmi-spirituális kapcsolatba kerül a gyülekezeti tagokkal, kíséri őket életük nagy 
eseményei mentén, a mentális zavarok hatásai a közösségen belül is jelentkeznek. 
Sokszor láttam, hogy eltitkolt, elhallgatott problémák olyan mértékben eszkalá-
lódtak mind az egyén, mind a közösség szintjén, amit kezelni már nem lehetett, 
csak a „kenyértörés” maradt mint „egyetlen” eszköz (mely sokszor nem nélkülözte 
a nyilvános megszégyenítést, a közös felelősség okozta bűntudat generálását).

Az egyház működését alapvetően meghatározó kérdésekről van szó. Pál apostol 
az Első korinthusi levél 1. fejezetében arról beszél, hogy a kegyelmi ajándékok a 
gyülekezetben teljesek, szüksége van a közösségnek a lelkileg „egészséges”2 egyén-
re, a belőlük összeálló együttműködő közösségre. Az egyház számára – küldetése 
szempontjából – elengedhetetlen, hogy a hozzá tartozó, sokszor nagyon külön-
böző identitású emberek a közösséghez tartozónak érezzék magukat, egyfajta 

 2 A lelki egészség pozitív életérzéssel járó belső folyamategyensúly és ebből következő viselkedés, 
mely jelentősen hozzájárul az egyén belső stabilitásának biztosításához. TOMCSÁNYI 2002, 8. o.
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„otthonélményhez” jussanak, ahol elfogadják őket különböző lehetőségeikkel és 
meggyőződésükkel együtt, a közös cél, a közös út teljesítése érdekében.3

Mindig úgy láttam, hogy az az ember, akinek a terhelése fokozottan jelentke-
zik, több segítségre szorul. Fontosnak tartom, hogy az egyház keresse e téren az új 
utakat, lehetőségeket. Dolgozatommal erre a közös útkeresésre szeretnék buzdítani 
minden velem együtt gondolkodót.4

Krízisben

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének mentálhigiénés továbbképzési 
szakán írt záródolgozatom kutatásának eredményeit szeretném a következőkben 
vázlatosan bemutatni, reményem szerint ezek a lelkészi életet kísérő krízishely-
zetek feltárásában és kezelésében, illetve megelőzésében mindenkiben további 
gondolatokat indukálhatnak.

Nyolc különböző felekezetű lelkésszel, lelkigondozóval készítettem interjút, a 
problémaérzékelést, a munkakörülményeket és a megoldási lehetőségeket firtató 
kérdéssor alapján.

Az interjúk kérdései, gondolatmenete
1. Problémaérzékenység

• Milyen jellemző mentális problémákat észlel a lelkészek között?
• Van-e a lelkészeknek legveszélyeztetettebb alcsoportja?
• Mennyire látja problémának az öngyilkosság, az alkoholizmus, a válás, a 

depressziós esetek előfordulását a lelkészek között?
• Miben látja ezek kialakulásának jellemzőit az egyházban?
• Ez ön szerint tabutéma a ma egyházában?

2. Helyzetelemzés, munkakörülmények
• Mennyiben tud munkájában mértéket, a munkahelyén, munkatársai közt 

kereteket tartani?
• Milyen „ideális” munkakörülményeket szeretne magának?
• Milyen „ideális” munkatársakat szeretne magának?
• Az „ideális” munkakörülmények, munkatársak megszerzése, illetve megte-

remtése hány százalékban anyagi kérdés, és hány százalékban nem anyagi?
• Miben állna ezen változtatni akár mások és más dolgok, akár saját maga 

vonatkozásában, hogy ezt az elképzelt „ideális” állapotot megközelíthesse?

 3 TOMCSÁNYI 2002, 12. o.
 4 JOHANN 2008, 1–42. o.
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3. Megoldási lehetőségek, önsegítő csoport5

• Igényel-e valamiféle önsegítő lelkészcsoportot?
• Ha igen, milyen célra igényelné?
• Milyen időközönként tudna ebben a csoportmunkában részt venni?
• Kiket látna ebben szívesen? (Milyen szűrővel hívna meg ide embereket?)
• Kiket lehetne meghívni időnként „szakértőként” (háttértámaszként)?
• Milyen előnyei lehetnének, részvétele esetén, önmagára nézve?
• Milyen előnyeit látná a többi csoporttagra, saját egyházára és az egyházakra nézve?

Problémaérzékenység (krízisek)

PROBLÉMALÁTÁS
MENTÁLIS PROBLÉMÁK A LELKÉSZEK KÖZÖTT

A PROBLÉMÁT EMLÍTŐK SZÁMA

Öngyilkosság 7
Alkoholbetegség 8
Válás6 8
Depresszió 8
Játékszenvedély 2

A PROBLÉMÁK HÁTTERE A TÉMÁT ÉRINTŐK SZÁMA

Elmagányosodás, elszigetelődés 8
Segítő háló hiánya 8
Elvárásoknak való kényszeres megfelelés 8
Szégyenérzet 6
Megfelelő kommunikáció hiánya 5
Kapcsolatépítési nehézségek, kapcsolattartási problémák 4
„Változásra képtelen” személyiség 4
Hátrányos szociális háttér gyermekkorban 3
Életközepi krízis 3
Feloldatlan bűntudat 3

 5 Az önsegítő csoport célja, hogy ebben közös témákról, feladatokról, problémákról, sike-
rekről lehessen beszélni, beszélgetni a hozzá hasonló helyzetben lévőkkel, ezzel kognitívan és 
érzelmileg is erősítve egymást.
 6 A válás problematikájának kérdésénél jelzem, hogy a házasságban nem élő, cölibátust 
tartó beszélgetőtársaim egyhangúan jelezték, hogy az aposztáziához vezető útban felismerik 
a házassági válásból ismert lényegi fázisokat, fokozatokat, ezért az ő jelzéseiket is adatolom.
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Az interjúk során talán a legintenzívebb és legsokrétűbb gondolatokat az öngyil-
kosság, az alkoholbetegség és a válás kialakulásának okai váltották ki.

Többek szerint a legégetőbb probléma a lelkészek kapcsolatainak a hiánya, azok-
nak a privát kapcsolatoknak a hiánya, amelyekben egyenrangúan, nem pedig fölé-
rendelt viszonyban lehetnek. E nélkül nincs meg annak a lehetősége, hogy a saját 
életüket „megélhessék”, a gyengeségeiket, az örömeiket, bánataikat megoszthassák. 
Ennek a hátterében egyik partnerem azt látja, hogy nagyon kevés a lelkész, és rengeteg 
a feladat. Az egyik nagy probléma tehát az, hogy nincs idő és lehetőség a személyes 
kapcsolatokra. Beszélgetőtársam szerint az a kimondott-kimondatlan elvárás, hogy 
a lelkészeknek ezt a terhet ki kell bírniuk, ha pedig bajuk van, akkor nem jó az is-
tenkapcsolatuk, imádkozzanak többet… Többen is elmondták, hogy az egyházban 
óriási ellenállás van a lelki, pszichés és egyéb ilyen jellegű problémákkal szemben. 
Sokszor nem alaptalan az ellenérzés, hiszen vannak olyan pszichológusok, akik úgy 
avatkoznak bele hívő emberek lelki, spirituális életébe, hogy több kárt okoznak, 
mint hasznot. „Vannak, akik a terápia hatására megváltoznak, megváltoztatják éle-
tüket, ami a külső szemlélőnek visszás. Az egyházi elöljárók vagy nem szeretik, és 
gyanakvók a terápiával szemben, vagy megtűrik, de mint egy rossz biciklit a szere-
lőhöz, úgy engedik a lelkészt a terápiára – beadjuk, de minél hamarabb legyen kész a 
javítása.”7 A beszélgetés e szakaszánál megengedtem magamnak egy, a kérdéssorban 
nem szereplő kérdést-megjegyzést, mely szerint egy mai divatos pszichológus azt 
mondja, hogy a pszichológusok vették át a lelkészektől a lelkigondozást. A válasz 
szinte meghatározta a beszélgetés további irányát: „Ennek a megközelítésnek az az 
oka, hogy a pszichológusok olyasmit csinálnak, amit a lelkészek nem tesznek. Meg-
hallgatnak, nem ítélkeznek, elfogadnak anélkül, hogy elvárások tömegét öntenék 
rád. Ez eléggé evangéliumi, de lelki vezetői attitűd nélkül, ahol a »milyennek kellene 
lenned«, mértékállítás, teljesítmény, jó és rossz elkülönítése kerül előtérbe. A pszi-
chológia és a lelkigondozás két külön szál, másra való az egyik, és másra a másik, és 
nem szabad kijátszani a kettőt egymás ellen. A kis csoport, amit létrehoztunk, a két 
szál összefonásában látja a kibontakozás lehetőségét. A lelkigondozói képzésen is az 
volt a rokonszenves, hogy egy lelkigondozó és egy pszichológus egymásra figyelve 
vezette a csoportot. Ott tapasztaltuk meg azt is, hogy a lelkigondozás és a pszicho-
lógia külön-külön is nagyon sokat tehet az emberért, de együtt meg még többet.”

Többen a probléma gyökerét abban látják, hogy az Istennel való viszonyban, a 
barátokkal való kapcsolatban és az önmagukhoz fűződő viszonyban a lelkészek nem 
igazán tudják, hol vannak az erősségeik, és hol vannak az erőforrásaik. Ahhoz, hogy 
az ember jól érezze magát a bőrében, arra van szükség, hogy az alapigényei megle-
gyenek. Beszélgetőtársam fontos jellemzőnek tartja a lelkészhiányt, amiből egyfajta 

 7 A dőlt betűs idézetek a felvett interjúk bizalmas anyagát képezik, amelyeket dolgozatírás 
céljaira rendelkezésemre bocsátottak beszélgetőtársaim.
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túlterheltség adódik; egyre kevesebb a hivatást vállaló, egyre kevesebben próbálnak 
figyelni a másikra. Azt is nagy hiányosságnak tartja, hogy nem alakult ki a problémák 
feldolgozásának hivatalos struktúrája. Erősségnek gondolja az Istennel való kapcso-
latban a lelki életet, nagyon fontos a gyónás, a lelki vezető, ami egyfajta szupervízió 
is, akivel megoszthatja gondjait, akitől olyan segítséget kaphat, hogy saját maga el 
tud indulni a változtatás útján, ugyanakkor segíti az Istennel való viszonyban is. Egy 
„normálisan működő” lelkésznek szüksége van két-három bizalmas lelkész barátra, 
akivel meg tudja osztani a gondjait. Itt jön a lelkészhiány problémája, a távolság és 
talán az, hogy ennek igényét nem alakították ki a teológusokban, lelkészekben. Az 
önmagára is reflektáló életmód fontosságát kiemeli az interjúalanyom. Ha túl sok 
a munka, akkor leszűkülnek a kapcsolatok, az embernek önmagára kevés ideje jut, 
és ebből nagy zavar alakul ki. Innét erednek a problémák, amiket lát: az alkohol, a 
dohányzás, az elhízás, a depresszió, az ingerültség, a bezárkózottság, a szétszórtság. 
Több beszélgetőtársam fontosnak tartotta a lelkész- és egyházkép gyors változását 
mint a kialakuló mentális zavarok egyik pólusát. Következő partnerem szerint sokak-
ban a szégyen akadályozza meg a segítségkérést. Utalást tett előadásokra, különböző 
fórumokra, ahol elhangzott, hogy nem lehet gyengének lenni, teljesíteni kell az 
előírásokat, és ha ez megvan, akkor támadhatatlan az ember.

Sokszor átéljük, hogy a bennünk kialakuló „istenkép” és az élő Isten jelenléte 
egyfajta folyamatos feszültséget generál az emberben.8 A szent és a profán találko-
zásának a határa ez. Fontosnak tartaná beszélgetőtársam, hogy erről minél többet 
beszéljenek a lelkészek.

Helyzetelemzés, munkakörülmények

PROBLÉMALÁTÁS EMLÍTÉSEK SZÁMA

Tisztázatlan keretek 7
Anyagi elismerés hiánya – ingyenmunka 4
Materiális és spirituális értékek súlyozása 5
„Teammunka” hiánya 7
Munka–pihenés aránya 5
„Elvégezhetetlen” feladatmennyiség 4
A tervezés, tervezhetőség hiányossága 4
A személyes célok megfogalmazásának hiánya 2

 8 TOMCSÁNYI 2002, 68–96., 86–90. o.
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PROBLÉMÁK HÁTTERE EMLÍTÉSEK SZÁMA

Hiányos önismereti munka 5

Tabutémákról kevés reflektált információ 4

Hiányos vezetési ismeretek 4

„Magánélet” hiánya 3

Szerepkonfliktusok 2

Tradicionális, akár évszázados munkakörülmények, elvárások 3

Változó egyház- és lelkészkép 5

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK EMLÍTÉSEK SZÁMA

Megfelelő beszélgetőtárs megtalálása a tabutémákra 3

Szupervíziós csoportmunka 4

Önismereti csoportmunka 5

Saját célok, feladatok, keretek megtalálása 4

Gyógyító bizalmi légkör 8

Hatékonyabb vezetői stratégia, hatékonyabb feladatdelegálás 4

Élő istenkapcsolat 6

Személyes lelkigondozó 5

Sokuk véleménye szerint komoly gondok vannak a határokkal, különösen a 
munkaköri határokkal, azzal, hogy kinek mi a dolga, és ki miért felelős. Így aztán 
könnyen kialakul, hogy valaki mindig mindenért felelős. „Úgy foglalnám össze, 
hogy a spirituális és materiális valóság között ingázunk, és néha összekeverjük, 
hogy hol is vagyunk, és amikor reálisnak kellene lennünk, akkor elmisztifikál-
juk a dolgokat, és néha fordítva is így van.” Véleménye szerint a teammunka 
segíthetné a keretek kialakítását. Látása szerint az egyház még nem használja ki 
eléggé a csoportmunkában rejlő lehetőségeket. Több beszélgetőtársam szerint 
a keretek jórészt rajtunk múlnak. Fel kell tárni a saját mély vágyainkat is, mert 
ezekben is megtalálhatjuk Isten ránk vonatkozó akaratát. „Azt mondja az egyik 
szerző, hogy az ember akkor tud nemeket mondani, ha az életében van egy nagy 
igen. Bűntudat akkor jön elő, ha nemeket kell mondani, és ez vagy sikerül, vagy 
nem, de csökkenti a bűntudatot, ha tudja, hogy mi a cél, amiért tevékenykedik.” 
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Törekszik a feladatok ésszerű delegálására is, úgy látja, hogy azt kell csinálnia, 
amit csak ő tud megtenni, minden mást le kell passzolni, és ehhez struktúrákat 
kell kialakítani, ezt látja vezetőként. „A legfontosabb az, hogy megtaláljam az 
igazi céljaimat, és célokat állítsak magam elé, határidőkkel, feladatokkal, és 
ezeket számon kérjem magamon, de ez nagyon nehéz. Nehéz számon kérni 
magamon a magamnak tett ígéreteket, de ez a belső megerősödés kell ahhoz, 
hogy kereteket tudjak tartani.”

Másik partnerem elődei következetességét emeli ki munkahelyi körülményeivel 
kapcsolatban. Az előző lelkészek komoly munkát végeztek, és a kialakult szabá-
lyokat kollégáival szigorúan betartják, tiszteletben tartják egymás szabadnapját, 
nem hívják egymást még telefonon sem. A parókián nem keresik őket gyülekezeti 
tagok, hanem a hivatalos órákban jelentkeznek, vagy telefonon egyeztetnek idő-
pontot. A szabadság alatt igyekeznek elmenni, mert azért a telefonok csak utolérik 
őket – említi. A keretek élnek, a kollégákkal egyeztették, és jól működnek. Nem 
volt a szabadnapok és -hétvégék bevezetése problémamentes, és most is vannak, 
akik ezt nem nézik jó szemmel, és nem értették, de ez már nem okoz feszültséget 
bennük. „Ideális” munkatársakként olyanokra gondol, akikkel csapatmunkában 
tud dolgozni, úgy érzi, vezetőként feladata a többiek motiválása, támogatása, 
a belső erőforrásokból táplálkozó munka lehetőségének megteremtése. Másik 
társam elmondta, hogy korábban olyan munkahelye volt, „ahol heti hét napot 
kellett dolgozni”, sem erkölcsi sem anyagi megbecsültséget nem kapott, min-
dent meg kellett tennie az „Úrért”. Nem volt munkaköri leírás, és amikor kérte, 
nem értették, hogy neki ez miért probléma. Így lassanként el is fogadta, hogy 
ennek így kell lennie, mert egy lelkésznek így kell élnie, de közben mindebbe 
belebetegedett. Amikor eljött onnét, akkor azt várta, hogy az új munkahelyén 
semmiképpen ne folytatódjon az addig megélt parttalan életmód. Kiemeli, hogy 
állandó munkatársi megbeszéléseket tartanak, évente egyszer leül főnökével, és 
együtt értékelik munkáját, örül az elismeréseknek, és kiemeli, mostani helyén „a 
szabadság az szabadság…”

Másik interjúalanyomnak alapvetően hivatásának és beosztásának kettőssé-
ge okozza a feszültséget. „Én vagyok az intézmény vezetője, és így én vagyok a 
szakácsnőnek és a pénztárosnak a főnöke is, így nekik én nem lelkész vagyok, 
hanem a főnökük.” Nagyon nehéz. Speciális a helyzete, mert a munkahelyét 
adó intézményben lakik. Azon kívül, hogy a munka és a magánélet összefolyik, 
összefolynak a munkából adódó különféle szerepek is.
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Megoldási lehetőségek, önsegítő csoport

PROBLÉMALÁTÁS EMLÍTÉSEK SZÁMA

Elmagányosodás 8

Kilátástalan „küzdelem” egyedül 7

Kimerülő erőforrások 7

A rossz kapcsolati viszonyszintek Istenre vetítése 4

Önmagunk tekintélyképének Istenre vetítése 4

PROBLÉMÁK HÁTTERE EMLÍTÉSEK SZÁMA

Delegált, feldolgozatlan bűntudat 6

Tabutémák feldolgozatlanságának erodáló hatása 5

Bizalmatlan, nem őszinte légkör 5

Titoktartás, intimitás hiánya 4

Hiányos önismereti munka 3

Megromlott istenkapcsolat 4

A spiritualitás hiánya 3

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK EMLÍTÉSEK SZÁMA

Önismereti csoport 7

Szupervíziós, szakmai csoport 7

Érzelmi támogató csoport, közeg 6

Személyes lelkigondozó 5

Spiritualitás, imádság 4

Saját erőforrások újbóli felfedezése 4

Egyik interjúalanyom úgy fogalmaz, hogy szerzetes barátainál érezte, szükségük 
van egy olyan közösségre, amely támogatja a vállalt hivatásukban őket, aztán 
a lelkigondozó-képzésen látta, hogy a közösségen kívül élőknek még nagyobb 
szükségük van a közösség mind mélyebb, mind intenzívebb megélésére. „Hívást 
éreztem arra, hogy létrehozzak egy olyan közösséget, ahol ezek az önmagukat vég-
telenségig fölemésztő és másokért mindent megtévő emberek megpihenhetnek.” 
Ökumenikus szerveződésű a csoport, vágyódnak egymás alkalmainak megisme-
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résére, átélésére, ezzel is mind teljesebben megélve az egymás közti kapcsolatokat. 
„Komolyan vettük ezeket az alkalmakat, mert nem kerültük el a szakadékokat, 
hanem elszenvedtük ezeket. Arra jöttem rá, hogy amíg nem fáj a keresztyéneknek 
az elszakítottság, addig nincs igazi közeledés.” Havonta találkoznak egymással, 
és nyaranta tartanak egy pár napos intenzív együttlétet. A csoportban megjelenő 
szeretet, az intimitás olyan fajta bizalmi közeget teremt, amelyben mindenki 
vállalhatja önmagát, és a többiek is elfogadják olyannak, amilyen. „Azt érzem, 
hogy mindenkinek sokat segít, spirituális, rekreációs, szakmai, emberi, önismereti 
szempontból is. Azt mondanám, hogy mindenkinek alanyi jogon kellene járjon 
egy ilyen megtartó közösség.” Fontos, hogy a közösség összetartó, őszinte, tabuk 
nélküli legyen. Úgy érzi, szüksége van egy olyan csoportra, „ahol az általam ön-
magamon belül meglátott hiányokkal és sebekkel valamit kezdeni tudó önsegítő-
támogató közegbe kerülhetek.” Mindegyik beszélgetőtársam igényel csoportot. 
Egyikük kezdeményezésével létrehoztak egy egyházmegyei szupervíziós kört. 
Esetmegbeszélések, tevékenységkísérés tölti ki a csoport tartalmi részét, szakkép-
zett szupervizor vezetésével. Kéthetente találkoznak, összesen tíz alkalommal. 
Az ökumenikus lelkészkörökkel kapcsolatban az a sajnálatos tapasztalata, hogy 
azok a csoportok, amelyeknek tartalmi része kimerül egy-egy teológiai kérdés 
felvetéséről és a róla folyó „felületes diskurzusról”, hosszú távon, talán a rögzült 
különbözőségek miatt is, nem életképesek. Nincs meg az a kohéziós erő, amely 
kiállná a felmerülő nehézségek szakítópróbáját. Fontosnak tartja, hogy akár a 
szupervíziós, akár a személyiségtámogató csoportokat mindenképpen „végzett 
szakemberek” vezessék, mert a szakmaiatlanság csak elriaszt mindenkit a legjobb 
kezdeményezésektől is. Megemlíti, hogy a bibliodráma a Szentíráshoz is közelebb 
vitte, a hitét is alakította. Úgy látja, hogy az egyháznak fontos lehet az ő részvétele 
egy önsegítő lelkészcsoportban, mert ennek a munkának következményeképpen 
másfajta emberképpel dolgozik, mint ami a tradicionalitásból vagy éppen az 
aktuális sematizmusok szintjén eléri. „Egyfajta teljesebb emberképem alakul ki, 
ami által az egyházképem is talán teljesebbé válik.”

A tanítványok a folyóparton üldögéltek. Az egyik megkérdezte: – Ha beleesnék, 
megfulladnék? – Nem – mondta a Mester. – Nem a beleeséstől fulladsz meg, ha-
nem a bennmaradástól.9

 9 DE MELLO 2000, 113. o.
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Összefoglalás

A makrotársadalmi mutatókból és folyamatelemzésekből, személyes lelkészi éle-
temből és tapasztalataimból következtettem arra, hogy az öngyilkosság, az al-
ko holbetegség, a válás mint össztársadalmi szinten jelentkező jelentős mentális 
probléma, a lelkészek életében is jelen van. Beszélgetőtársaim kivétel nélkül mind-
annyian elmondták, hogy felekezeteinkben, saját közösségükben jelen vannak 
a szenvedélybetegségek, az alkoholbetegség, depressziós esetek, azok a mentális 
zavarokkal terhelt folyamatok, amelyek váláshoz vezetnek. Sajnos egyházi kö-
zösségeinket időről időre terhelik a lelkészek közötti szuiciditás által felvetett 
kérdések, helyzetek is. Volt, aki elmondta, hogy egyházában a közgondolkodást 
főleg lelkészek öngyilkosságának tragikus híre uralja, ő személyesen is ismerte 
néhányukat, hiszen egy időben jártak teológiára. Zártabb közösségekre, szerze-
tesekre inkább a depressziós esetek, az alkoholbetegség (zugivás) a jellemző. A 
válások természetesen a protestáns egyházakban fordulnak elő a lelkészek között, 
de egyik szerzetes beszélgetőtársam szerint a válás folyamatának fázisai világosan 
felismerhetők a rendből kilépők, a hivatást otthagyók távolodásának útjában is. 
Volt, aki a legveszélyeztetettebbeknél a személyiségjellemzőkre utalva említette 
megfigyelését, miszerint azok, akiknél a kísérés során kialakul a „segítő szind-
róma”, depresszióra hajlamosak, introvertáltak, szociális fóbiákkal küszködők. 
Összhangban van ezzel, hogy a teológiai fakultások időről időre beszámolnak 
arról, hogy a hátrányos szociális háttérből, sérült családból érkezők aránya egyre 
magasabb a teológusok között. Érdemes életkor szerint is megnézni az eseteket. A 
fiatalok között sok olyan eset van, akiknél még nem alakult ki a problémaérzéke-
lés, a problémafeldolgozás folyamata, akik még nem tanulták meg, hogy Istenre, 
önmagukra és a környezetre reflektálva, segítséget kérve tudnak leginkább átlép-
ni a jelentkező problémákon. A középkorúakra az életközépi krízis a jellemző: a 
tervek, az álmok semmivé válásának időszaka ez, amikor a lelkész egyszer csak 
észreveszi, hogy az életét az őt ért hatások, folyamatok irányítják, és szinte sem-
mire, senkire nincs hatással („az emberek nem úgy működnek, ahogy vártam és 
szeretném”). Amikor rádöbben, hogy a „szolgálat” érdekében lemondott a régi 
kapcsolatairól, megfeledkezett barátairól, a családjára mint „munkaeszközre” 
tekintett, és egyedüllétéből kiutat nem lát, csak a menekülés tölti be gondolatait. 
Egy más vélemény szerint az elszigetelődés az igazi veszély a lelkészi munkában: 
ezért akik nem teamben dolgoznak, nincs vagy nem elég szoros a más lelkészekkel, 
gyülekezeten kívüliekkel fenntartott informális, baráti kapcsolat, introvertáltak, 
nincs családjuk, nincs olyan alkalom, ahol ők résztvevők és nem vezetők, azok 
nagy nyomás alatt állnak (építkezés, nagy gyülekezet, intézmény vezetése, meg-
osztott gyülekezet, anyagi nehézségek stb.).

Interjúalanyaim a kérdéscsoportokról beszélgetve mindannyian megfogalmaz-
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ták, hogy a mentálhigiénés vagy a lelkigondozói képzés nagymértékben formálta a 
gondolkodásukat hivatásuk, munkájuk körülményeit illetően. Kritikusan tekinte-
nek az egyház által tradicionálisan hordozott keretekre. Feltűnő volt, hogy a men-
tálhigiénés, illetve lelkigondozó-képzés hatására többen kerestek vagy alakítottak 
csoportot. Ezeknek a csoportoknak a célkitűzései és működése között is komoly 
különbségek vannak. A beszélgetések tartalmának összesítésekor derült ki szá-
momra, hogy valamennyien kiemelték az önsegítő csoport (ahol közös témákról, 
feladatokról, problémákról, sikerekről lehet beszélgetni a hozzájuk hasonlókkal, 
és ezzel mind kognitívan, mind érzelmileg erősíteni egymást) és a szupervíziós 
csoport (szakmai vonatkozású kérdések felülvizsgálata a tevékenységkísérés mód-
szertanával, az esetmegbeszélések közös átdolgozásával) elengedhetetlen szerepét 
a mentális zavarok megelőzésében, az egészség mint egyensúly fenntartásában, a 
küldetés teljesítésének kiegyensúlyozottabb végzésében.

Közös nevezőn voltak abban is, hogy az egyháznak fokozott mértékben kö-
vetnie, kísérnie kell a társadalomban zajló folyamatokat, nem azért, hogy meg-
különböztesse magát, hanem az együttműködés, a Krisztustól kapott feladatok 
hatékonyabb teljesítése céljából.

Nagyon hangsúlyosan előkerült a beszélgetések során a változó egyház- és 
istenkép kérdése, a társadalmi folyamatok és az egyén szintjén egyaránt. Az ál-
landó folyamatelemzések szükségesnek látszanak ezen a téren is, hiszen az én 
önmagából kivetített, „megbetegítő istenképek” világából mindig a „fejlesztő és 
gyógyító istenkép” felé kell elmozdulni.

Nagyon fontos jelzésként értékelem egy ilyen irányba elkötelezett püspök mai 
felvetését: „Célravezetőbb lehet – a lutheri »mutuum colloquium et consolatio 
fratrum« szellemében – a megelőzés és ennek jegyében egy lelkigondozói hálózat 
létrehozása. Ez utóbbiról lelkészi karunkban közösen kell majd gondolkodnunk, 
most csak címszavakban jelzek néhány szempontot: lelkészek szupervizori kísé-
rése, illetve egészségügyi szűrése; a testmozgás, a kikapcsolódás és a szabadság 
biztosítása; munkatársak felkészítése; a házasságra való felkészülés komolyan 
vétele, szükség esetén család-, sőt szexuálterápia; megfelelő szakmai segítség fo-
lyamatos biztosítása; szükség esetén néhány hónapos pihenés, rehabilitáció és 
regenerálódás biztosítása.”10
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[?]
A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Milyen változások jelzik azt egy lelkész számára, hogy az életét krízis veszélyezteti?

2. Miért veszélyes a lelkészt érintő személyes probléma a gyülekezeti közösség számára?

3. Milyen mentális problémákat említettek meg a kutatásban megkérdezett lelkészek? 

Mire lehet következtetni az egyes problémák gyakoriságából?

4. Mire van szüksége egy „normálisan működő” lelkésznek a lelki egészség megőr-

zéséhez?

5. Hogyan mozdulhat el valaki a „megbetegítő istenkép” világából a „fejlesztő és 

gyógyító” istenkép felé?
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VARGA GYÖNGYI

KONFLIKTUSKEZELÉS ÉS MEGELŐZÉS

„Kezdetben volt a Kapcsolat, 
és a Kapcsolatban az erő, 

amely létrehívta a világot.”

Kapcsolat, kommunikáció és konfliktus

Emberi kapcsolataink törékenységének alapvetően az az egyik oka, hogy az 
„én”-ek találkozása sohasem egészen feszültségmentes történés. Társas viszo-
nyainkban, lelkészként ezt a feszültséget gyakran érezzük is. Valószínűleg 
szembesültünk már azzal, hogy egy-egy gyülekezet Luther-kabátos vezetőiként 
kapcsolatainkhoz és kapcsolatainkban nincsenek kész mintáink, bevált szerep-
leírásaink: minden találkozásban, érintkezésben új oldalról ismerhetjük meg 
saját magunkat is.

„Két ember között a legrövidebb út az egyenes beszéd.” Akárkitől is származik ez 
a gondolat, nagy igazságot mond ki. A vezetői kompetenciával összefüggő kérdések 
és problémák az esetek nagy részében valójában a helytelen kommunikációra, 
illetve a kommunikációs folyamat elakadására, annak hibásan rögzült elemeire 
vezethetők vissza. Kommunikáció alatt persze nem csupán a verbális síkon törté-
nő kapcsolatteremtést és kapcsolatfenntartást érthetjük, hanem az úgynevezett 

Kapcsolat, kommunikáció és konfliktus. A konfliktusok fajtái és áldásai. 
Mire készüljön a pályakezdő? Hogyan viszonyulunk feszült helyzetekhez 
az egyházban? Utak egymás felé. Menekülés vagy szembenézés. Konfron-

táció vagy elsimítás. Támadás és védekezés. Segíthetnek-e a hagyományos és 
hivatalos kapcsolatokon túli találkozások, például lelkészakadémiai hetek 
vagy baráti összejövetelek? Konfliktuskezelési stratégiák az egyházban. 
Bibliai epilógus.

[
]
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metakommunikációs folyamatokat is, vagyis a viselkedés, az önkifejezés számos 
más formáját, amelyekkel kommunikálunk.1

Amikor a gyülekezet – ezen belül a közösséget alkotó emberek – és a lelkész 
kapcsolatának sajátosan összetett hálóját próbáljuk áttekinteni, szinte rögtön egy 
nagyon fontos téma jelentkezik: a konfliktusok kezelése, illetve a megelőzés és 
megoldáskeresés kérdései.

A konfliktus kifejezés a latin confligo/confligere szóból ered, amely fegyve-
res összecsapást, ütközetet jelent. A párbajban használatos fegyverek többnyire 
szimbolikussá váltak napjainkra, de az összeütközés, szembenállás, egymásnak 
feszülés továbbra is a konfliktusok alapeleme. Mindennapi emberi játszmáink, 
neveltetésünkből következő vagy magunk által kialakított szokásaink struktúrája 
választások sorát, döntéshelyzeteket, kommunikációs igényeket és elvárásokat 
– ezek majd mindegyike pedig egy-egy konfliktus lehetőségét – rejti magában.

A konfliktust a pszichológia úgy határozza meg, mint ami ellentétes vagy egy-
mást kölcsönösen kizáró érzelmek, vágyak vagy késztetések egyidejű jelenlétéből 
fakad. A konfrontáció hátterében tehát egymástól különböző igények, vágyak, 
szándékok, törekvések, eltérő szükségletek, érdekek, látásmódok, nézetek, véle-
mények, álláspontok, értékek szembenállása húzódik meg.2

Megkülönböztetünk konstruktív, illetve destruktív konfliktust. A konstruktív 
konfliktusra jellemző, hogy kimozdít a stagnáló állapotból, elősegíti a változást, 
pozitív energiákat szabadít föl, megoldási és cselekvési lehetőségeket, alternatívá-
kat hív elő. A destruktív konfliktus elsősorban valamilyen egyenlőtlen helyzetből 
fakad, amikor az egyik fél esélytelen a másikkal szemben, és nincs egyetértés a 
követendő szabályok tekintetében sem. A konfliktus odáig vezet, hogy egyikük sem 
bízik abban, hogy a másik fél betartja a megállapodásokat, szabályokat, vagyis meg-
rendül az egymás iránti bizalom, leépül a felek közötti kommunikációs kapcsolat.

A keresztény egyházakban túl sokáig uralkodott – és valljuk be, még ma is eléggé 
jellemző – az a felfogás, miszerint a hívők közösségének konfliktusmentesnek kell 
lennie. Itt nincs helye vitáknak, ellenkezésnek, csakis a békességnek. Ez az elvárás 
és követelmény azonban nem veszi figyelembe azt, hogy az elfojtott konfliktu-
sok, a fel nem tárt vitás helyzetek hosszú távon méreggé válhatnak egy közösség 
életében, alááshatják személyek vagy csoportok egymás közötti viszonyait, a 
pár- és családi kapcsolatokat. A konfliktusmentesség igénye és „ideológiája” már 
önmagában konfliktusteremtő: természetellenes elvárást támaszt a keresztény 
ember felé, és megterheli a lelkiismeretet. Azt a téves meggyőződést, vélekedést 
erősíti meg, miszerint a jézusi ember tűri és lenyeli az átélt sérelmeket, végtele-
nül szelíd, és odatartja ellenfelének a másik arcát is. Önmagát egészen háttérbe 

 1 Lásd HÉZSER 1995, 79. kk.; BUDA 1986, 146. kk.
 2 Lásd pl. ATKINSON et al. 1997, 598. o.
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szorítja, és inkább maga elé enged mindenkit: így értelmezi a szeretet parancsát. 
Ez a „jámbor viselkedés” valójában látens, ezáltal nehezen felszínre hozható és 
kezelhető konfliktuspotenciált rejt magában.

Veszélyes csapda lehet a lelkész számára, ha ő maga szeretné a rá nehezedő 
szerepelvárások nyomán az összes vitás helyzetet elsimítani, minden konfliktus-
helyzetben a jámbor békekövet küldetését teljesíteni. Vannak helyzetek, ahol fele-
lősséggel bíró vezetőként vállalnia kell a konfrontációt, nyíltan állást kell foglalnia, 
vagy éppen azt kell átgondolnia, hogy szavakban és tettekben adott reakcióiban, 
döntéseiben a szeretet és az igazság elve miként férhet meg egymás mellett.

A Szentírás egyáltalán nem propagálja a konfliktusmentesség ideálját, sokkal 
inkább a konstruktív konfliktuskezelésre irányítja a figyelmet. Arra az útra mutat 
rá, miként boldogulhat az egyes ember, a közösség a dinamikus, sokrétű kapcsola-
tokban. A békességteremtés tehát nem egyenlő a feszültségek puszta elsimításával, 
a konfliktusoknak a szeretet parancsa nevében történő felszámolásával. A béke 
emberei – s rajtuk keresztül a békesség közösségei – ennél jóval többre hivatottak: 
arra, hogy hiteles módon éljék meg kapcsolataikat, az együttműködés készségével 
álljanak ki igaznak felismert elvek, értékek mellett, kompetens döntéseket hozza-
nak, és bátrak legyenek szavaikban, tetteikben, minden küzdelmükben – belül, 
a személyes síkon és hivatásukban egyaránt.

A konfliktusok áldásai

Tapasztalataink azt mondatják velünk, hogy az emberi élet normális állapota 
sokkal inkább „konfliktusos”, mint konfliktusmentes. A konfliktus önmagában 
azonban nem negatív előjelű jelenség, amelyet mindenáron ki kell küszöbölni, fel 
kell számolni. A konfliktus a fejlődés egyik sajátos hajtómotorja: az összeütközések, 
feszültségek kapcsolataink rendszerében nem engedik meg nekünk, hogy langyos-
sá, vagyis merevvé, közömbössé, hiteltelenné váljunk szavainkban, tetteinkben.

E. H. Erikson3 szerint a személyiség fejlődése szakaszokban történik, az ember 
életének minden korszakát ellentétes erők egymásra hatása jellemzi. A személyiség 
edződik a konfliktusok, krízishelyzetek megoldásában. Ez a személyiségfejlődés ter-
mészetes útja, amely olykor fájdalmas küzdelmekkel, belső harcokkal, máskor viszont 
katartikus élményekkel és nagy felismerésekkel jár. Személyiségünk belül, önmagá-
ban és az emberi kapcsolatok szintjén is csak a végigküzdött helyzetek, átélt harcok, 
felvállalt szembesülések révén válik kiegyensúlyozottá, teherbíróvá és egészségessé.

Az életünkbe újra és újra belépő konfliktusok rámutatnak kapcsolataink bonyo-
lult rendszerére, az emberek közötti kommunikáció összetett és gazdag világára. 

 3 ERIKSON 1973; HÉZSER 1995, 79. kk.
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Érzékenységre tanítanak, mélyíthetik ön- és emberismeretünket. Gyakorlatot 
szerezhetünk általuk abban is, hogy emberi játszmáinkban hogyan értékeljünk 
egyes helyzeteket, milyen stratégiákat alkalmazzunk kapcsolatteremtéseinkben, és 
milyeneket válasszunk kapcsolataink megőrzéséhez, átértékeléséhez, lezárásához.

Vannak emberek, akiknek személyisége inkább a konfliktuskerülést részesíti 
előnyben, másoké pedig inkább a konfliktusteremtésre „hegyeződik ki”. Az azon-
ban, hogy egyes helyzetekben miként reagálunk, nem csupán beállítottságunk, 
neveltetésünk függvénye, hanem a tapasztalatainké, valamint az adott konkrét 
szituációhoz kötődő megannyi tényezőé is.

A konfliktusok fajtái

A konfliktus a személyiségen belül vagy személyek, illetve csoportok között je-
lentkezik. A konfliktusok két, fent említett alapvető típusán túl (konstruktív és 
destruktív), általában az alábbi konfliktusfajtákat szokás megkülönböztetni.

a) Intraperszonális konfliktusok
A személyiségen belül jelentkező feszültség, görcs, amely például rossz lelkiis-
meretet, bűntudatot, önértékelési zavarokat okoz, valamint túlzott vagy éppen 
elégtelen kompromisszumkészséget mutat. A pszichoanalízis szerint ilyenkor pél-
dául egy agresszív ösztön benső impulzusa összeütközésbe kerül az úgynevezett 
„felettes énnel”, más kifejezéssel élve: az önkontrollal. Az érett, felnőtt személyiség 
jellemzője az, hogy képes ezeket a bensőben zajló konfliktusokat elviselni, és az 
azokra reagáló saját magatartási, cselekvési formák konzekvenciáit felismerni és 
kontrollálni.

b) Interperszonális konfliktusok
Ezek a legáltalánosabb konfliktusok, amelyek akkor alakulnak ki, ha két vagy több 
személy érdekei, igényei, vágyai egymással ütközésbe kerülnek. A konfliktusban 
érintettek önbecsülésük, önértékelésük, önérdekük, identitásuk, meggyőződéseik 
terén tapasztalják meg sebezhetőségüket, illetve érzik magukat kiszolgáltatottnak, 
megtámadottnak.

c) Csoportkonfliktusok
Az előbb leírt konfliktusjelenség csoportok, közösségek között. Egyházi körben 
sajnos gyakran előfordul, hogy különböző kegyességi irányzatokhoz, lelkiségi 
tradíciókhoz tartozó csoportok feszültségbe kerülnek, szembeállnak egymással. 
Akár egy gyülekezeten belül is megjelenhet ilyen jellegű konfliktus.
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d) Strukturális konfliktusok
Strukturális konfliktusok akkor lépnek fel közösségekben, egyéneknél és úgy-
nevezett alcsoportoknál, ha a közösség szervezeti formáján, illetve működésén 
keresztül egyes alcsoportokat privilegizál, másokat hátrányos helyzetbe kényszerít 
(például emancipáció, kisebbségek stb.). Más megjelenési formája lehet ennek 
a konfliktusfajtának, ha egy (munka)közösség (vállalat, intézmény) szervezeti 
formája a funkciójának nem felel meg.

e) Szerepkonfliktusok
Az előbbi konfliktusokhoz kapcsolódva jelennek meg akkor, ha a feladatkörök, sze-
repkörök egy (munka)közösségben diffúzak vagy funkciójuknak nem megfelelők.

A konfliktus elmélyülése

A konfliktusok természetéből adódik, hogy maguktól általában nem oldódnak 
meg. Az érintettek szándékán, kommunikációs készségén, önismeretén, a sze-
mélyiség (vagy csoport) érettségén múlik lényegében, hogy elmérgesedik-e egy 
feszültséggel teli viszony, vagy kezelhető és megoldható lesz az adott konfliktus. Ha 
már kialakult a konfliktus, akkor – a termodinamikai folyamatokhoz hasonlóan4 
– kellő energiabefektetés nélkül egyre kritikusabbá válik a helyzet, elmérgesedik 
a felek közötti viszony, vagyis minden a széthullás felé tart…

Klessmann5 így írja le a lépcsőzetes folyamatot, annak egymást követő szakaszait:
1. Megkeményedés • A felek álláspontjai egyre merevebbé, egyre inkább meg-

változtathatatlanná válnak, az ellentétek kiéleződnek, belső fenntartásokat alakí-
tanak ki az érintettek, valamint az érzékelés és a megértés is szelektívvé válik (azt 
halljuk meg, ami a fenntartásainkat igazolja…) – annak ellenére, hogy minden 
fél azon fáradozik, hogy nyílt konfliktus ne alakuljon ki.

2. Vitatkozás • Már nem egymás érveire reagálnak az érintettek, hanem min-
denki a maga igazát bizonygatja. Az érvek vitájában lényegében egy „pingpong-
játszma” kezdődik, amely során az agresszív hangok erősödnek, a felek egymás 
elbizonytalanítására és nevetségessé tételére törekszenek.

3. Szavak helyett tettek • Már senki sem hisz a feszültség szavak általi feloldhatóságá-
ban, a másikat kész tény elé állítják, és mindenki azt teszi, amit helyesnek tart. A felek 

 4 A termodinamika II. főtétele értelmében az energia a magasabb szervezettségi fokról az 
alacsonyabbra kerül át, ha nincs olyan erő, hatás, amely fenn tudja tartani azt az adott szerve-
zettségi szinten.
 5 KLESSMANN 2004, 271. kk., idézi HÉZSER Gábor a Babes-Bolyai Egyetemen tartott, A konfliktu-
sokról – általános tájékozódás című előadásában.

02 A lelkeszi elet csomopontjai.indd   7802 A lelkeszi elet csomopontjai.indd   78 2010.06.01.   14:41:382010.06.01.   14:41:38



Konfliktuskezelés és megelőzés  

79

bizalmatlansággal és gyanúsítgatásokkal viseltetnek egymás iránt. A kölcsönös beleérző 
képesség drámaian csökken. Ha többen érintettek, bizonyos koalíciók alakulnak az 
érdekek, álláspontok védelmére. Ezzel a szakasszal a konfliktus önerőből történő meg-
oldásának lehetősége megszűnik, a további eszkaláció csak külső segítséggel oldható fel.

Ebben a három szakaszban még a kiútkeresés áll előtérben, de az arra való 
képesség minden egyes további lépcsőfok elérésével csökken.

4. Ellenségkép és megszilárduló koalíciók • Az ellenségképek kialakításával egye-
nes arányban csökken a másik reális helyzetének, igényeinek, érdekeinek érzé-
kelhetősége: a felek csak azt látják, ami az arról alkotott negatív képet igazolja. 
Önmagukat beteljesítő próféciák figyelhetők meg mindkét oldalon: „pontosan 
tudtam, hogy ezt fogja tenni/mondani…” Az érintettek megkísérelnek eddig a 
konfliktusba be nem vont személyeket a maguk oldalára sorakoztatni.

5. Tekintélyvesztés • A másik megbántása, megsértése, ellehetetlenítése már 
nem véletlenül, hanem tudatosan történik, a felek egymás morális megbízha-
tóságát igyekeznek kölcsönösen kérdésessé tenni. A kommunikációs nyelvezet 
egyre kíméletlenebb lesz, mivel a másikat minden erővel és eszközzel gonosznak 
kell beállítani.

6. Fenyegetőzés • A kommunikáció megszakításával, felmondás, válás, elhagyás 
lehetőségével fenyegetőznek az érintettek, amire a másik viszontfenyegetéssel 
reagál (ha te…, akkor én…). A fenyegetések mindkét felet cselekvési kényszerbe 
kergetik, amely még inkább lehetetlenné teszi a konfliktushelyzet józan, higgadt 
mérlegelését.

A 4–6. szakaszban a felek már megoldással nem számolnak, hanem azt várják, 
hogy a másik veszteni fog. Közös érdekeik már alig vannak.

7. Korlátozottan megsemmisítő csapások • A fenyegetéseket valóban tettek kö-
vetik. Látványos jelenetekre kerül sor, negatív érzelmekkel teli, agresszív visel-
kedési formák jelennek meg: törés-zúzás, hazug vádaskodások, enyhébb testi 
bántalmazás. A morális értékek hatályon kívül helyeződnek. A cél: a másiknak 
mindenáron ártani.

8. Az ellenség felmorzsolása • A másikat meg kell semmisíteni: ahhoz, hogy 
ezt a célt elérjék, a felek egymás fizikai és pszichés bántalmazásától sem riadnak 
vissza. A cél szentesíti az eszközöket. Az önigazoláshoz elég az önérvényesítés 
szempontjaira tekintettel lenni.

9. Közösen a teljes pusztulásba • Az ellenfél megsemmisítésével tulajdonkép-
pen az illető saját sorsa, hitelessége is megpecsételődött: a pusztulás a két felet 
egyaránt érinti. Ezt a tényt azonban az érintettek saját győzelmük mámora miatt 
nem képesek belátni.
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Konfliktuskezelés és konfliktusmegoldás

A konfliktusok „kezelése” – nagyon leegyszerűsítve – az alábbi ellentétpárok 
által leírható utakat, megoldási/megszüntetési stratégiákat jelenthet: menekülés 
– szembenézés, konfrontáció – elsimítás, támadás – védekezés. Mielőtt azonban 
rátérnénk a megoldási módok tárgyalására, induljunk ki személyes probléma-
megoldásaink világából.

Thomas Gordon kapcsolati modellje6 arra világít rá a problémamegoldás össze-
függésében, hogy két helyzetet kell világosan megkülönböztetni: amikor nekem 
van problémám a másik emberrel, és amikor a másik embernek van baja velem. 
Hagyományosan úgy jelezzük, ha nekünk van gondunk valakivel, hogy tudo-
mására hozzuk, ő mit tegyen másképpen. Megkérdezzük tőle, hogy miért nem 
képes másként reagálni – vagyis folyamatosan őrá vonatkozó dolgokat adunk 
tudomására: minősítjük, utasítjuk, helyreigazítjuk. Abban az esetben pedig, ha 
úgy érzékeljük, másoknak van problémájuk velünk, akkor az esetek többségében 
arról kezdünk el beszélni, hogy szerintünk ő vagy ők miért látják tévesen, hol 
rontották el viselkedésüket velünk kapcsolatban, és miben járultak hozzá a konf-
liktus létrejöttéhez. Vagyis a másik ember velünk kapcsolatos problémája láttán 
a magunk szempontjait és tanácsait kínáljuk fel.

Gordon azt javasolja, hogy próbáljuk ki, mi történik, ha fordítva közeledünk 
a problémahelyzetekhez. Amikor nekünk van bajunk másokkal, beszéljünk ma-
gunkról: mondjuk el, mi hogyan éljük meg a másik viselkedését, mit okoz, mi-
lyen következményekkel jár számunkra az, amit tesz vagy mond, és mire lenne 
nekünk szükségünk. Amikor pedig a másik embernek van problémája velünk, a 
saját meglátásaink, tanácsaink helyett inkább azt jelezzük vissza, hogy miként 
értettük szavait, viselkedését; szerintünk ő miként érezhet, mire van neki szük-
sége. Ez a visszatükröző figyelem lényegében Carl Rogers7 terápiás szemléletének 
gyakorlati megvalósítása.

A konfliktusok megoldási kísérleteinek széles tárházában alapvetően öt külön-

 6 GORDON 1990; GORDON 1989; További irodalom: GORDON 1993; GORDON 1994.
 7 Rogers, a humanisztikus pszichológia atyja kliensközpontú terápiájában egyébként arra a 
meggyőződésére épít, hogy az ember minden tapasztalatát, élményét énfogalma (self-concept) 
felől értékeli. Ez az énfogalom magába foglalja mindazokat a tapasztalatokat, észleleteket, 
értékeket, amelyek az „ént” jellemzik. Végső soron két alapvető kérdésünkhöz jutunk el: mi 
vagyok én, és mit tehetek? Rogers azt is vallja, hogy velünk született motivációkkal, tenden-
ciával rendelkezünk a személyes fejlődésre, éretté válásra és a pozitív változásra, vagyis az 
önkiteljesítésre. Lehetőségeinket, képességeinket igyekszünk a magunk öröklött korlátain belül 
megvalósítani. Mindeközben persze azt is mérlegelnünk kell, hogy mely cselekedetünk segíti 
személyes fejlődésünket, és melyik bír visszahúzó erővel. Ez az önvizsgálat, önreflexió erre az 
alapvető kérdésünkre vezet rá: miként látjuk a világot és benne önmagunkat?
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böző stratégiát szoktunk megkülönböztetni. Ezek közül lényegében csak egy vezet 
igazi megoldáshoz, a többi csupán jobb-rosszabb egérutakat, illetve lehetséges 
gyógymódokat kínál a konfliktushelyzetek „kezelésére”.

1. Győztes/vesztes stratégia • Az érintettek (vagy az egyik érintett fél) a konf-
liktust személyük elleni támadásként értelmezik, így valódi küzdelmet folytat-
nak egymással. Cél a másik fél legyőzése; megegyezésről, megoldási lehetőségek 
kereséséről nincs szó.

2. Alkalmazkodó stratégia • Amint a konfliktus első jeleit észlelik, a felek úgy 
döntenek, hogy lemondanak érdekérvényesítési jogaikról, igényeiknek, vágyaik-
nak megfelelő döntések, esetleg kompromisszumok meghozataláról. A lemondás 
hátterében valamilyen kényszer vagy bizonyos hosszabb távú érdekek állhatnak.

3. Elkerülő stratégia • Magát a konfliktushelyzetet igyekszik kikerülni az egyén 
vagy a csoport; adott esetben mindenki, aki csak érintett benne. Ez a stratégia 
azonban mégsem jelenti azt, hogy a felek eleve lemondanának érdekeik, vágyaik 
érvényesítéséről.

4. Kompromisszumkereső stratégia • A felek célja, hogy közösen vállalható, 
mindenki számára elfogadható megoldást találjanak, bár ez a kompromisszum 
mindkét fél számára előnytelenebb annál, amit eredetileg szerettek volna elérni. 
Ez a megoldási stratégia általában egyenrangú feleknél gyakori; ha nem kiegyenlí-
tett viszonyokról van szó, úgy ebben az esetben az erősebb a gyengébb legyőzését 
választja inkább.

5. Problémamegoldó (győztes/győztes) stratégia • A konfliktusban érintettek 
olyan megoldást keresnek, amely mindkét fél érdekének, igényének, értékrendjé-
nek, meggyőződésének, szükségleteinek megfelel. Arra törekszenek, hogy együtt-
működjenek egymással a legjobb megoldás megtalálása érdekében, amely mind-
két oldalnak megnyugtató és vállalható lehet. Ehhez fontos az empatikus és az 
együttműködésre való készség, a másik fél önérvényesítési jogának elfogadása és 
tiszteletben tartása, ugyanakkor a saját érdekek bátor képviselete is. A közösen 
meghozott döntés és megoldás mellett mindkét oldal elkötelezi magát.

Az utolsó, 5. stratégia a leghatékonyabb – valójában az egyetlen igazi – konf lik-
tus megoldási módszer. Mondanunk sem kell, hogy talán mind közül a leginkább 
időigényes, és a legkörültekintőbb mérlegelést és döntéseket kívánó út. Természe-
tesen nem mindig vagyunk képesek, és nem mindig adódik lehetőségünk sem, 
hogy a legjobbat tudjuk választani a megoldási stratégiák közül, de fontos, hogy 
a megegyezés keresésében ne a minimális vállalást és elköteleződést, hanem a 
maximumot tűzzük ki célul magunk elé. És itt kapcsolódhatunk vissza Gordon 
javaslatához is: a visszajelzés, érzelmi visszatükrözés módszere segíthet abban, 
hogy árnyaltabb, valóságosabb képet alakítsunk ki magunkban magáról a konf-
liktusról és a másik félről.
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Utak egymás felé

Kapcsolat – kommunikáció – konfliktus: három fogalom, amely szorosan összetar-
tozik. A gyülekezetek felnőtt hitű keresztények közösségévé érése hosszú folyamat, 
amelyben mindháromra hangsúly kerül: a kommunió, vagyis a szeretetből élő 
szolidaritás szavakban és tettekben kifejeződő, „kommunikatív” formájában helye 
van és lehet a konfliktusoknak, nézeteltéréseknek. Valójában ebben a légkörben 
gyógyulhatnak meg emberi kapcsolataink, oldódhatnak a feszültségek, és érnek 
meg felelős döntéseink. Lelkészek személyes életében és hivatásában is megerő-
södhet ez a gondolkodás, hogy mi mindannyian úton vagyunk egymás felé.

Egyházi közéletünkben egyre nagyobb igény jelentkezik arra, hogy kríziseink, 
identitásválságaink és a megannyi feszültség közepette erősödjön a lelkészek, szol-
gatársak közötti szolidaritás. A lelkészi munkaközösségek közül jó néhányban már 
elindultak olyan kezdeményezések, amelyek a kollégák közötti közösségépítésre, 
a bizalom légkörének erősítésére szolgálnak. Egyházkerületi kirándulások, közös 
munkaévkezdő csendesnapok is segíthetnek, hogy újra természetessé váljon a 
kommunikációból születő kommunió, és jobban megbecsüljük az egymásrautalt-
ságunkból fakadó esélyeket és ajándékokat.

Örvendetes, hogy egyre több lelkész elvégzett már, vagy éppen most végez men-
tálhigiénés tanulmányokat, mélyíti el tudását és készségét a lelkigondozás terén. 
Többen drámapedagógiával, családterápiával foglalkoznak. Ezek a tanulmányok – 
főként az önismereti tárgyakon keresztül – hozzájárulnak személyes életkérdéseink 
és lelkészi szolgálatunkból fakadó kríziseink, konfliktusaink tudatos felvállalásához 
és megoldásához. Nagyon fontos út lehet ehhez az a segítő kísérés és kontroll is, 
amelyet szupervíziónak nevezünk. A testvéregyházakban már több éve szervezett 
formában működik szupervízió, amelyet evangélikus lelkészek is igénybe vehetnek.

2004 őszétől útra indult egyházunkban a Lelkészakadémia. Az egyhetes kurzusokon 
a lelkészek szakmai továbbképzése mellett igyekszünk megteremteni a lelki feltöltődés 
lehetőségeit is. A rekreációra fordított minőségi idő, a közösségélmény, a bizalomteljes 
légkör mind olyan kritériumok, amelyek segítenek tudatosítani és megélni hivatásunk 
mélydimenzióját, s arra vezetnek, hogy egymással való kapcsolatainkban kevesebb 
rivalizálásban, sokkal több baráti beszélgetésben és közös élményben lehessen részünk.

Bibliai epilógus

A Máté szerinti evangéliumban, a Hegyi beszédben Jézus azt „javasolja” a temp-
lomba igyekvő zarándokoknak, hogy ha valakibe ott, az oltárnál hasít bele a felis-
merés, hogy vitás ügye van szomszédjával, hagyja ott az áldozatra szánt ajándékot, 
térjen vissza, és béküljön meg felebarátjával, csak azután mutassa be áldozatát a 
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templomban. Tudott dolog, hogy évenként egy látogatás Jeruzsálembe a három 
zarándokünnep valamelyikén kötelező volt minden zsidó ember számára. Nem 
kis fáradsággal és anyagi áldozattal járt egy ilyen út: egy zsellérnek kéthavi bérébe 
került, egy földművesnek vagy gazdaembernek úgy egy hónapi keresményébe. 
Jézus lehetetlent kíván: kétszer megtenni egymás után az utat a templomba? „Ez 
túl nagy elvárás, teljesíthetetlen feladat!” – kapjuk föl a fejünket.

Mégis azt gondolom – sokat tépelődve ezen az igén –, hogy a názáreti nagyon is 
jól tudta, mit kér. Azt hiszem, arra az egyszerű igazságra világított rá, hogy a jeru-
zsálemi templom valójában ott van valahol a kertünk végében, ahol a szomszéddal 
közös kerítésen áthajolva végül kibékülnek a haragosok, rendezzük közös dolgainkat.

Az igazi istentisztelet és a helyes, szívből jövő áldozat igazából egy kézfogás, 
egy bocsánatkérés, egy nyílt tekintet – a konfliktusok megoldására tett őszinte 
erőfeszítésünk. Annak készsége, hogy a magunk igazán túl megpróbáljuk meg-
ismerni, megérteni a másik igazát is. Persze, ez nem megy magától – magunktól.

Van azonban Valaki, aki kapcsolataink rendezésében útmutatást ad, egymás-
nak kimondott szavainkhoz pedig bátorságot, higgadtságot és őszinteséget. A 
megbékélés nehéz zarándokútján erőforrásunk, bátorítónk lesz, hiszen ezt ígérte. 
Ígérete erős bizonyosság, és ebből fakad békességszerző küldetésünk: „Ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig 
Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a 
békéltetés szolgálatát.” (2Kor 5,17–18)
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Miért jelent problémát a keresztény körökben elterjedt felfogás a konfliktusmen-

tességről?

2. Milyen szerepe van a konfliktusnak a személyiség fejlődésében?

3. Milyen konfliktusfajtákat ismerünk?

4. Milyen fokozatok ismerhetők fel a konfliktus elmélyülése során?

5. Gondolja végig a konfliktusmegoldási kísérletek öt legismertebb stratégiáját!

6. Mi jellemző a mai egyházi életre a kapcsolat–kommunikáció–konfliktus hármasát 

illetően?
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[ Milyen az ideális lelkész, mi mindent kell tudnia, és mi múlik a tevékeny-
ségén? Ilyen és hasonló kérdésekkel gyakran találkozunk a gyülekezeti 
élet kérdéseinek vizsgálatánál. A lelkészi hivatást választót is izgatja az első 
percektől fogva az, hogyan tud megfelelni ennek a sokoldalú elvárásnak.

A gyülekezeti közösség néha tapintatosan, máskor egészen keményen, 
bántóan fogalmazza meg az észrevételeit a lelkész képességeit illetően. Egy-

egy hangadó a közösségből időnként úgy lép fel, mintha ő lenne hivatva arra, 
hogy kinyilatkoztassa a lelkészről alkotott véleményt.

A kompetencia kifejezést talán túl sokat használtuk már, mégis ez fejezi ki azt, 
amit a személyben rejlő, a tanulás és gyakorlat során kialakított hozzáállás és ké-
pesség teljességén értünk. Vannak alapkészségek, amelyeket sorra vesz ez a fejezet: 
megszólítás, meghallgatás, igehirdetés, tanítás és kísérés. Nem rendelkezünk egy-
formán mindegyik kompetenciával, de az önismeretünk fejlesztése és az önértéke-
lésünk javítása is fontos feladat ebben az összefüggésben. Különösen izgalmas a hit 
továbbadásának speciális kompetenciája napjainkban. A hagyományos közvetítés 
akadozni látszik, és egyre inkább a gyülekezeti közösség az a faktor, amely végzi 
ezt a küldetést. A család szerepének ilyen értelmű gyengülése egyre nagyobb fel-
adatokat hárít át a gyülekezeti közösségre. A gyermekek és felnőttek között végzett 
tanítói, hitoktatói és nevelői tevékenység olyan kompetenciákat követel meg, ame-
lyek nélkülözhetetlenek a közösségépítő lelkész életében. Mire figyeljen? Hogyan 
tartsa karban a képességeit? Miért érdemes a továbbképzésre komolyan figyelni? A 
minőségbiztosítás szavát kicsit óvatosan használjuk egyházi összefüggésben, pedig 
a lelkészi munka mérhetősége napi aktualitás a gyülekezetek mai életében.

Gyülekezetvezetőknek, felügyelőknek és gondnokoknak sem megkerül-
hető az ismeretanyag, ami előttünk áll a lelkészi hivatás kompetenciáinak 
elemzésében. A lelkészi munkát sem lehet úgy végezni, hogy ne legyen el-
érhető a korrekt és hiteles értékelés a szolgálatot végző személy számára. A 
mai gyakorlat tele van szubjektív elemmel és esetlegességgel. Ezen a sok kárt 
okozó gyakorlaton szükséges lenne miharabb változtatni.
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GYÖRFI MIHÁLY

A MEGÚJULÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE

„Több mint 1000 éven keresztül papok, lelkészek sokasága dolgozott azon a tekin-
télyen és tiszteleten, amit én ma élvezek. Nem nekem kellett kiépítenem, megdol-
goznom érte, de én használhatom, élhetek vele, mert egyházamnak papja vagyok” 
– mondta asztali beszélgetés közben egy görög katolikus parókus. Tomka Miklós 
vallásszociológus azonban elemzésében megállapította, hogy a magyar társadalom 
nagy része ugyan vallásosnak mondja magát, de a vallását nem az egyházban kívánja 
megélni, következésképpen nem fogadja el az egyház tekintélyét, és tiszteletét nem 
is adja meg a papjainak: „Évezredeken át semmi gondot nem okozott az a tétel, hogy 
a vallás intézménye és szervezete az egyház. Az egyházat azért hozták létre, hogy a 
vallás intézménye legyen, s ennek a feladatának megfelelt. Biztosítani tudta magá-
nak a vallás képviseletének és ellenőrzésének a monopóliumát. Egyes szociológusok 
ellenben azt tartják, hogy éppen az európai egyházak monopolhelyzete az oka az 
elvallástalanodásnak. A monopóliumnak nem érdeke, hogy ügyfeleihez vagy egyál-
talán bárkihez és bármihez igazodjon. A monopólium ellustul – és nem szolgálja ki 
lehetséges kuncsaftjait. Azok aztán elmaradnak. A kereslet nem csökken, csak éppen 
a vevő megtanulja, hogy hol nem szolgálják ki, hová nem érdemes menni. A hit, 
a magánvallásosság megmarad, de az egyházhoz kötő kapcsolatok felbomlanak.”1

 1 TOMKA Miklós: Egy új társadalmi-politikai szereplő. Vallás és egyház a rendszerváltozás folya-
matában. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/vallas/tm_egy.htm. 2009. szeptember 26. (Ez a 
tanulmány eredetileg a Társadalmi Szemle 1998/8–9. számában jelent meg.)

Hogyan és milyen eszközökkel közelíthetünk ma az emberek felé missziói lel-
külettel? Alkalmas-e az egyház szervezete arra, hogy a fellazult kapcsolatban 
lévő embereket megszólítsa és újra integrálja? Hogyan válasszon eszközöket a 

ma egyháza? Hogyan juthat közelebb egy gyülekezet közössége fiatalokhoz, 
szenvedélybetegekhez, kiútkeresőkhöz és különféle szituációkban élő embe-
rekhez? Tanúságtétel a modern társadalomban.

[
]
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Ebben a társadalmi szituációban kell a felvetődő kérdésekre helyes választ 
adnia a 21. század evangélikus lelkészének, hogy Istentől kapott felhatalmazását, 
küldetését betöltse. Az alábbiakban két kérdésre keresem a választ.

• Alkalmas-e az egyház szervezete arra, hogy a fellazult kapcsolatban lévő 
embereket megszólítsa, újra integrálja?

• Megvannak-e az egyháznak a cél megvalósításához szükséges eszközei?

Alkalmas-e az egyház szervezete arra, hogy a fellazult 
kapcsolatban lévő embereket megszólítsa, újra integrálja?

„Az Isten igéje azt mondja, »Menj!«, de az egyházi épületeink azt mondják »Maradj!« 
Az Isten igéje azt mondja »Keresd az elveszettet!«, de a gyülekezetek azt mondják, 
»Keressék az elveszettek a gyülekezetet!«”2

„Még ezt is ránk akarjátok terhelni?” – mondta az egyik területi vezető lel-
kész, mikor az egyik missziói ág kapcsán az elveszettek megkeresésére biztatták. 
Valójában azt kiáltotta bele az egyházi közgondolkodásba, hogy nem vagyunk 
felkészülve erre, és nem alkalmas a struktúra ennek a kivitelezésére.

Isten igéje nagyon bensőséges képpel illusztrálja az egyház helyzetét a Jézus 
Krisztus mennybemenetele utáni időkben (Jel 19,6–9; 21,2 vö. Énekek 1–8; Mt 
22,1–14; Ef 5,21–33). Azt a legbensőbb kapcsolatot állítja elénk, ami a teremtett-
ségben az emberi lét kiteljesedését adja, mikor az ember – férfi és asszony – ket-
ten egy testté lesznek. Így lesz eggyé az érkező vőlegény (Jézus) és a rá várakozó 
menyasszony (az egyház). Nos, ezt a magasztos pillanatot megelőző időszakot éli 
az egyház mint menyasszony. De hogyan is néz ki a menyasszony?

Niel Cole Organic Church című könyvében – az Egyesült Államok keresztény-
ségéről (európai keresztényekről nem beszél) – egy képet állít elénk, amelyen a 
„menyasszony” egy zombi, aki él, de minden direkt és indirekt jel arra mutat, hogy 
hulla. Kinézetére nézve hulla annak ellenére, hogy a halottakra nem jellemző, 
életszerű megmozdulásai vannak.

Cole alapvető fogalmakat tisztáz hat pontban, amelyek – a Szentírás szerint – az 
egyházat definiálják, ennek azonban a karikatúráját rajzolja a gyülekezet a világ elé:

I. Az egyház élő szerveződés (Krisztus teste), nem passzív intézmény (rendszer).
II. Az egyház sokkal több, mint az épületei.
III. Az egyház nincs helyhez kötve, átszövi a társadalmat.
IV. Az egyház több, mint egy heti egyórás program.

 2 Niel Cole idézi Howard Snydert (The Problem of Wineskins) in: COLE 2005, 31. o.
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V. Az Isten országa azt jelenti, szétvinni az evangéliumot. Az emberek hajla-
mosak a központosításra.

VI. Mi mind Isten temploma vagyunk, és mi együtt vagyunk az ő temploma.3

A Biblia olyan képeket, hasonlatokat használ az egyházról, a gyülekezetről, 
Isten országáról, amelyek az életet, az elevenséget, a szaporodást, a növekedést 
jelenítik meg.4 Az Isten lakhelyét is mint emberekből, élő kövekből felépülő épít-
ményt mutatja be. Elvéti a küldetését az az egyház, amelyik az épületeiben bí zik, 
és abban reménykedik, hogy minél többet építkezik, annál erősebb lesz. Dr. Fa-
bi ny Tamás püspöki székfoglalójában beszélt az „állványimádás kísértéséről”.5 
Nagyobb sikerélménnyel kecsegteti a lelkészt – és a gyülekezet vezetését is – egy 
támogatásból felépített templom körül végzett munka, mint a sok kudarccal és 
előre ki nem számítható módon gyümölcsöt hozó gyülekezetépítés.

„Feszítsük ki az egyház hajójának vitorláját, ha majd a Szentlélek elkezd fújni, 
addigra minden készen álljon!” Nemzedékek vezérgondolata volt ez a ma is elősze-
retettel emlegetett felhívás. Sajnos sok esetben e mögött is az húzódik meg, hogy 
„mi meg tudjuk csinálni”, csak össze kell szedni magunkat. Ehelyett helyesebb 
lenne, ha arra készülnénk, hogy Jézus vízen járásra szólít bennünket. Amit nem 
vagyunk képesek végrehajtani, csak akkor, ha:

• feltétlen bizalom él bennünk az Úr Jézus Krisztus felé;
• tisztában vagyunk azzal, hogy csak ő tud megtartani a kivitelezhetetlen 

feladat elvégzésében;
• nem magyarázkodunk tévedéseink, bűneink, mulasztásaink felett, mert 

élet-halál kérdéséről van szó.
Jézus Krisztus szokatlan terepre hív, de nem feltétlenül az a gyümölcsöző, ami 

újdonság vagy rendkívüli az egyházban.
A gyülekezet akkor tölti be küldetését, ha „nem válik evangéliumi küldetése 

helyett kultúrházzá vagy egyházi reprezentációs, adminisztrációs központtá, de a 
gyülekezet növekedése érdekében olyan terület felhasználásával is él, mint a zenei 
élet, ifjúsági színjátszás, irodalmi estek. Ezekben a gyülekezet világra nyíló ablaka-
inak kitárulása valósul meg”6 – írja dr. Gaál Sándor református esperes, egyetemi 
tanár. Azonban még ebben az elgondolásban is az egyház statikussága mutatkozik 
meg: „Készítek programokat, jöjjön be mindenki!” Csakhogy a programok piacán 

 3 Vö. COLE 2005, 34–45. o.
 4 Szőlőtő és vesszők (Jn 15,1–8), Krisztus teste (Róm 12,4–6; 1Kor 12,12–27; Ef 4,11–16), 
menyasszony (Jel 19,6–9; 21,2), búzamező (Mt 13,24–30), mustármag (Mk 4,30–32), jó pásztor, 
bárányok (Jn 10,11–18), élő kövek (1Pt 2,5).
 5 Püspöki székfoglaló beszéd 2006. március 26-án. Északi Evangélikus Egyházkerület. http://
eszak.lutheran.hu/puspoek/szekfogalo. Utolsó megtekintés: 2010. március 24.
 6 GAÁL 2006, 185. o.
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nagyon nagy túlkínálat mutatkozik, és a programkínálók között sokkal profibbak 
is megjelennek az áruikkal.7 Ezért az egyház hívására nem reagálnak a „maguk 
módján hívő” emberek. Mi lehet a teendő, ha a karám ajtajában álló pásztorhoz 
nem érkeznek a juhok? Kézenfekvő a válasz: közel kell menni hozzájuk. Ilyenkor 
hangzik el a másik, több nemzedéken keresztül fontosnak tartott jelszó: „Látogatni 
kell a gyülekezeti tagokat!” Ekkor a statikus egyház megmozdulni látszik, de legtöb-
ben ilyenkor arra gondolnak, hogy csak a lelkésznek kell látogatnia, és ha ezt teszi, 
akkor minden rendben lesz. Isten igéje pedig azt mondja: ki-ki a lelki adománya 
szerint szolgáljon a gyülekezetben, hogy épüljön a Krisztus teste (Ef 4,11–16). Sok 
tisztességes lelkész valóban felveszi a látogatás szolgálatát, de könnyű belátni, hogy 
ha a meglévő gyülekezeti tagokat látogatja, akkor nem kerül sohasem kapcsolatba 
a gyülekezeten kívül élőkkel, akikre nézve szintén szól a missziói parancs. „Jó-jó, 
de legalább azok megmaradnak” – hangzik az érv. Az egyház azonban élő organiz-
mus, és nem így működik. Önmaga körül forgása a végelgyengülés felé sodorja a 
közösségeket. Sokszor a gyülekezet kihalását segítik elő, vagy ehhez asszisztálnak 
a lelkesen látogató lelkészek, és nyomát sem lehet felfedezni annak, amit Jézus 
Krisztus a tanítványaira bízott. A megbízatás helyett sértődött vagy duzzogó, a 
gyülekezettel szemben elvárásokat támasztó emberek szipkázzák el az evangélium 
hirdetéséhez és megszólaltatásához szükséges időt, energiát.8

Egy svájci kutatás során keresztény vezetők állapították meg – és magam is ezt 
tapasztalom –, hogy a gyülekezetek 20 százaléknyi „deviánst” tudnak elhordozni. 
Deviancia alatt minden olyan viselkedésforma értendő, amely nem a biblikus 
keresztény életmodellen alapszik, vagy nagyon eltérő háttérből táplálkozik. Ezért 
nincs erő a gyülekezetek többségében, ezért nincs növekedés, és ezért nem töltik 
be a küldetésüket, mert a „deviánsok” száma meghaladja a 20 százalékot. A fentebb 
említett igeszakasz az Efezusi levélből9 nagyon gyakorlatiasan mutatja be, miként 

 7 Túlkínálat: vallási túlkínálat a több mint kétszáz bejegyzett egyház részéről, a transzcendens 
világgal kapcsolatot kínáló egyházon kívüliek, a problémát meg nem oldó, de az elviselésében 
segítséget adó kulturális és sportprogramok.
 8 Jellemző hozzáállás a gyülekezet felé elvárással élő embertől: látogatás alkalmával valaki kissé 
dühösen megemlítette, hogy a templomépítéshez telket adó – azóta már utód nélkül meghalt – néni 
sírját nem kapálja meg az egyház. A múlt héten is neki kellett megkapálnia! Nagyon elcsodálkozott 
a válaszon, miszerint, ha ő megkapálta, akkor az egyház kapálta meg a sírhantot. A gyülekezet peri-
fériáján élő embertől nem lehet elvárni, hogy megértse, átlássa, miként működik a Krisztus teste.
 9 „És ő »adott« némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy 
pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építé-
sére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a 
Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás 
szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; 
hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a 
Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok 
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épül és erősödik a Krisztus teste. Szükségesek hozzá a szentek, akik tanulhatnak 
azoktól, akiket az Úr ad pásztorokul, tanítókul, apostolokul, prófétákul, evangé-
listákul. A hangsúly a szenteken van, azokon, akik a fronton fognak harcolni, és 
az Isten evangéliumát elviszik a föld végső határáig. Közben a látogatás szolgálatát 
végzik, a gyengéket támogatják, a börtönben lévőket meglátogatják, anélkül, hogy 
valójában tudatában lennének annak, hogy milyen fontos, amit cselekszenek, mert 
a zsigereikből jön, mert ez az életük. Sok ilyen szent kellene a gyülekezetekbe, 
akiket fel lehetne készíteni. Nem képezni – ami azt jelenti, hogy ismeretanyagot 
adunk át nekik, amit megértenek, és egyet is értenek vele –, hanem készségessé 
tenni őket az evangélium szolgálatára.

„Ez nekem nem ment, ehhez te kellettél!” – mondta egy lelkész az utódjának. 
„Én hiába hívogattam ezt az asszonyt gyülekezeti közösségbe. Azt pedig, hogy 
kiáll szolgálni a gyülekezetnek, el sem tudtam képzelni.” Hogyan lett szent ez 
az asszony (természetesen bibliai értelemben)? A válasz egyszerű. Úgy, ahogy azt 
Pál apostolon keresztül Isten Szentlelke megmutatta: a szenteket felkészítették, és 
ők építették a Krisztus testét, és az építkezés közben odavetődött ez az asszony is. 
Elcsodálkozott azon, hogy miért tesznek ilyet hozzá hasonló egyszerű emberek, 
és elkezdett érdeklődni. A szentek pedig elmondták, hogy azért teszik, mert Isten 
elkülönítette magának őket Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a váltsága árán, és 
Szentlelkével újjászülte őket. S mert a beszámoló hitelesnek tűnt, vágyott erre 
a szentségre, amit meg is kapott, és lett munkás szentté a nagy missziói parancs 
végrehajtásában.

Ilyen és ehhez hasonló események indították gyülekezetünkben is a már Krisz-
tusban új életet kapott szentek felkészítésének a programját.10 A szolgálóink vala-
mennyien ilyen felkészítés után látták meg szolgálati területüket, és lettek az evan-
gélium személyes bizonyságtevőivé a hitoktatásban, a diakóniában, a misszióban. 
Természetesen kihasználtuk a gyülekezeten kívüli képzési lehetőségeket is, sőt az 
EKE Bibliaiskola kihelyezett tagozatát is elindítottuk Nyírteleken. A hét minden 
napján, a társadalom minden szegletében jelen lehet a gyülekezet, és ahová a lelkész 
nem juthat el, elviszik a hívást, az evangéliumot a gyülekezeti tagok. A szolgála-
tokon keresztül megtapasztalt istenélmény teszi hálássá és érdeklődővé őket, és a 
vasárnapi istentisztelet így lehet a szentek dicsőítő közösségévé, így tudják hordozni 

segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga 
növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.” (Ef 4,11–16)
 10 Gyülekezeten kívüli felkészítési alkalom lehet a gyülekezetimunkatárs-képző, az EKE Bib-
liaiskola, valamint felnőtt és ifjúsági csendeshetek, hitmélyítő, bibliatanulmányozó hetek. 
Több tanítványképző anyag kapható hazánkban is magyarul, amelyek jól használhatók, némi 
testreszabással. (Pl. a KIA által kiadott tanítványképző, John Stott Keresztút című kiadványa 
[egyházunk által is támogatott kiadás], az EKE által kiadott Életműhely.) Ezek egymásra épülő 
képzések is lehetnek.
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a gyülekezet tagjai a betérő látogató érdeklődőket. Nagyon nehéz meghatározni a 
szenteknek, gyülekezeti tagoknak, lelkészeknek is azt a területet, ahol biztonságban 
tudnak szolgálni az elveszettekért, és azt a határt, amelyet átlépve önmagukat és a 
küldetésüket is veszélyeztetik. A korpa és a disznó11 példázatát segítségül hívva: ne 
vesszenek el a korpában lévők sem, és ne sérüljön a korpába merészkedő se.

Egy történet szerint a lelkész megismerkedik egy meg nem értett költővel, akivel 
kávéházi beszélgetések közben komoly szépirodalmi élményeket élnek át. Közben 
persze lecsúszik néhány pohár ital, merthogy a költő az alkohol rabságában van. A 
lelkész próbálja vele tartani az iramot, olykor-olykor ő is a hatása alá kerül. Miután 
barátja fiatalon meghalt, kétségbeesetten várta a visszaigazolást, hogy a sok átbe-
szélt kávéházi alkalom üdvösséget hozott ennek az embernek. Lehetséges, hogy 
többet ártott, mint használt az ilyen kapcsolat mindkettőjüknek, nem a korpából 
jött ki valaki, hanem még többen keveredtek bele.

Egy másik történet szerint a lelkész, orvosi tanácsra, bodybuilding-terembe 
megy, itt-ott sorvadni indult izmait erősíteni. Miközben az eszközökre vár, ki 
sem lehet kerülni a beszélgetéseket, fiatal emberek mondják el nyomasztó élet-
történeteiket és a kiútkereséseik sikertelenségeit. Mikor kiderül, hogy lelkész a 
beszélgetőpartner, izzadtan, csapzottan, két edzésadag között pihegve, megszü-
letik a bizalom a kényes kérdések előhozására is. Az evangélium megszólalhat, és 
lehetőség nyílik a korpából való szabadulásra.

A mindennapok hozzák tehát azokat az élethelyzeteket, amelyben átélheti az 
egyház, hogy a küldött és a címzett találkozik.

Az alábbiakban néhány valós találkozás története olvasható.
Munkahelyi átszervezés kapcsán a küldött – gyülekezetünk tagja, az Efezusi 

levélben említettek alapján szent – mellé beosztanak egy szenvedélybetegségben 
lévő asszonyt, aki felfigyel a küldött nyugodtságára, segítőkészségére. Ezért van 
bizalma eljönni az istentiszteletre, majd később iszákosmentő hétre is, ahol meg-
szabadul az alkoholtól. A nagy mélységből szabadult asszony magával húzza a 
hasonló helyzetben lévő férjét, aztán átélik a már szétesett család újra egymásra 
találását. Isten felé fordult életük példaadássá lett gyermekeik felé is, és a címzet-
tekből így lesznek küldöttek.

Zöldség- és gyümölcstermését évtizedek óta piacra szállító gyülekezeti tagunk 
minden hajnalban, mikor őstermelő társaival az áruikat kipakolták az asztalokra, 
hangos ismeretterjesztést tartott. Sok szó esett az árakról, termelési nehézségekről, 
néha családi problémákról, esetleg tragédiákról, amelyekhez ő hozzáfűzhette a 
szívében lévő Isten bizonyosságait. Így kerültek aztán a kofák a szokásos nyári 
csendesnapunkra, ahová a küldöttünk hívta őket, nagy szeretettel és remény-
séggel készítve a helyüket: gondoskodott az énekeskönyvükről és az ebédhez 

 11 Aki korpa közé keveredik, felfalják a disznók.
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szükséges tányérról és kanálról is. A hajnali hangoskodás után találkozhattak a 
gyülekezeti csendesnappal, Isten feléjük is áradó szeretetével. Ahhoz, hogy ők 
ott lehettek, szükség volt arra a személyre, aki élvezi a bizalmukat, és felkeltette 
az érdeklődésüket.

Gyülekezeti telefonos lelkisegély-szolgálatot működtettünk több éven keresz-
tül. Az ingyenesen hívható számon bárki jelentkezhetett, és a munkatársaink 
(gyülekezetünk tagjai, tanárok, egészségügyiek, hallgatók) próbáltak segíteni a 
problémáikban. Néhány lakótelepi fiatal Nyíregyházáról éjfél tájékán megcsör-
getett bennünket, s néha részegen, néha kötekedően, de rendszeresen beszéltek 
magukról. Hosszú idő eltelt már, mikor a lelkisegély-szolgálat egyik szabályát 
felrúgva, miszerint gondozó és kliens nem ismerheti egymást, meghívtuk őket 
egy gyülekezeti alkalomra (adventi csendesnapra), ahová négyen el is jöttek. A 
közösség bizonyságtétele nyomán az egyik fiú – azóta felnőtt férfi – bekapcsolódott 
a gyülekezet életébe, befogadta a számára is felkínált kegyelmet. Polgári szolgála-
tos katona volt az alapítványunknál, főiskolára járt, és most szociális munkásként 
szenvedélybetegeket és cigányokat gondoz a gyülekezetünkben.

A történetekből is látszik, milyen nagy szerepe van a gyülekezet alkalmainak 
az Isten felé való bizalom megnyitásában. Az egyik magyar egyház püspökével 
beszélgettünk az egyház küldetéséről. Lelkiségéből fakadóan egy zárt egyházat 
képzel el, ahol a hívők átélik az Istennel való találkozást, és nemhogy várnának 
külsősöket az alkalmakra, hanem egyenesen úgy gondolja, hogy nekik nincs is 
helyük azokon. „Katekuménok ki!” Most az Isten népének belső ügye következik. 
Kicsit elcsodálkozott, mikor elmondtam az egyházértelmezésemet, miszerint Jé-
zushoz kell hasonlítanunk, aki a betegekhez és bűnösökhöz jött. Így nekünk olyan 
kereteket kell biztosítanunk, ahol ezek az emberek nyitottá válnak Isten hívása felé. 
A gyülekezet nem teheti meg, hogy a saját lelki komfortja miatt másokat kényelmet-
len helyzetbe hoz, ehelyett Krisztus képét kell visszatükröznie, hogy az idegenként 
beérkező otthon találja magát. Jézus mellett a legtávolabbról érkező is úgy érezheti 
magát, hogy megoldást kapott élete legfontosabb kérdéseire, problémáira.

Az alkalmaival csak a már meglévő közösségnek szolgáló egyház, még ha 
életképes is lenne, messze eltér attól az iránytól, amit az új szövetségben kapott 
Urától. Az első szeretet tüze, amely Isten féltő, féltékeny szeretetének perzselése, 
nem engedi ezt. Ennek elhagyása – amelynek következménye az önmagával való 
foglalkozás – az egyház elélettelenedéséhez vezet. A cél és az eszköz összekeverése 
okozza az egyház elgyengülését. Isten célja az volt – és ma is az –, hogy minden 
ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére (1Tim 2,2). Ezért sze-
retetből fiát is feláldozta értünk, és benne megbékélt velünk. Jézusnak – mint a 
rézkígyónak a pusztában – fel kellett emeltetnie, hogy aki hisz őbenne, élete legyen 
(Jn 3,14–15). Az Isten féltő szeretete művelte ezt, és az egyháznak sem lehet más 
a célja, mint ebben a féltő szeretetben létezni és ezt sugározni.
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Megvannak-e az egyháznak a cél megvalósításához 
szükséges eszközei?

A cél meghatározása után a megvalósításhoz meg kell keresni és meg kell választani 
az eszközöket. Hogyan válasszon eszközöket a ma egyháza? Jézus Krisztus földi 
szolgálatában egyértelmű példát adott, és a tanítványok élete is ezt támasztotta 
alá. Elsősorban beazonosította a vele szembenállókat, megismerte isteni lényéből 
fakadóan azt is, amit gondoltak, és azt is, amit titkolni szerettek volna.

• Nem a külseje és a nyilatkozata alapján kezelte a vele találkozókat.
• Nem az igényeikre válaszolt, hanem a szükségleteikre.
• Nem azt nézte, honnan jöttek, hanem azt látta bennük, amivé lehetnek.
A mondanivalóját olyan csatornán juttatta el hozzájuk, hogy nem tudtak el-

lenállni. Célba talált, megújult életet hozott még akkor is, ha tiltakozás volt az el ső 
reakciójuk. Jézus mai szolgáiként az egyház tagjai Isten Szentlelké nek vi lá gos ságában

• találják meg a csatornákat,
• tudják beazonosítani a szükségleteket,
• tudják átadni az üzeneteket, és
• tudják várni életmegújító munkáját.
Van-e társadalmi felelősségünk – kérdezte valaki tőlem – a mélyszegénységben 

élők és a cigányság felé? Mint ahogy Jézus sem kerülte ki a vérfolyásos asszonyt, a 
gutaütötteket, a leprásokat, a samáriaiakat, sőt Zákeust sem, tanítványaiként mi 
sem tehetünk másként. A mélyszegénység terhe alatt görnyedezők felé ugyanúgy 
meg kell találnunk az utat, mint a karrierizmusukba rekesztett menedzserek felé. 
Vannak régi, jól bevált és még be nem járt, ki nem próbált csatornák az egyház 
környezetében. A régiek javarészt az egyház tekintélyéből maradtak ránk, abból az 
időből, amikor gazdasági, politikai értelemben is a hatalom birtokosa volt. Épüle-
tei, kincsei azt sugallták, hogy minden földi halandó porszem, de aki az egyházhoz 
tartozik, az egy magas hatalom védőszárnyai alatt van. Így lehettek csatornák a ha-
talmas épületek mint a mennyország előszobái, az érthetetlen liturgia, a mennyei 
ismeretlen ország kézzelfogható megnyilvánulása. Ennek megfelelően az egyház 
osztotta az isteni kegyelmet vagy átkot, ahogy vezetőinek lelkiismerete elbírta. 
Nehezen szabadul az egyház ebből a számára – transzcendens kapcsolat nélkül is – 
jól működő modelltől. Ma, amikor már egyáltalán nincs abban a helyzetben, hogy 
a művészet és benne az építészet mecénása legyen, még mindig nem a praktikus 
felé hajlik. Pedig egy bölcs építészmondás arra tanít bennünket, hogy „amilyenre 
formálod az épületeidet, olyanra formálnak az épületeid”. Fontos csatorna az épület 
is, de természetesen ennek a csatornának hordoznia kell az üzenetet, amely nem 
lehet más, mint az Úr első szeretetének a tüze, az embermentés. Nem élményadás, 
élményszerzés, hanem üdvösséghirdetés és üdvözülés. Az épület segíthet az üzenet 
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megértésében, még abban a legalapvetőbb funkciójában is, hogy védelmet nyújt 
a külső időjárással szemben. Egy kora tavasszal műholdas evangélizációt szervez-
tünk a nyíregyházi nagytemplomba, ahol nagykabátba burkolózva is majdnem 
megfagyott mindenki, miközben néztük a német helyszínt, ahol rövid ujjú ingben 
ültek, és hallgatták azt, amit mi is. Az volt a véleményem – amit meg is osztottam 
a gyülekezettel –, hogy nagyon elszánt embernek kell lennie annak, aki mind a 
nyolc napon ott ült a hideg templomban. Természetesen, ez nem várható el egy 
érdeklődőtől. Jó csatorna lehet egy komfortos, sokfunkciójú épület.

Ahogy az előző pontban már érintettem Gál Sándor könyve alapján, a meghir-
detett sokszínű program még nem jelenti azt, hogy a gyülekezet mindent megtett 
a körülöttük élőkért. Ahhoz ugyanis, hogy valaki bejöjjön egy számára ismeretlen 
közegbe, vagy nagy kétségbeesésére, vagy nagy örömére kell keresnie a feloldás he-
lyét. Ezért a megszokott formában szervezett evangélizációs alkalom vagy sorozat 
éppen azokat nem éri el, akiknek leginkább szükségük lenne rá. Az evangélizációs 
igehirdetés egyébként az egyház tekintélyével óriási hatású lehet, mint ahogy a 
„nagy ébredés” idején angolszász területen vagy a II. világháború után hazánkban 
is volt. Ma azonban elsősorban az egyház – tagjaival, szolgálóival –, de a politika 
és a kortárs művészet is ennek a tekintélynek a lebontásán dolgozik. Így nem 
várható el, hogy valaki a meghívásunkra el is jöjjön, ha nem bizonyosodhat meg 
előre arról, hogy ez a hely a legmegfelelőbb számára. A meghirdetett programok 
mellé tehát szükségesek a felkészített szentek, akik a bizalmat felébreszthetik. 
Ezért a klasszikus evangélizációs formák is, mint utcai, strand-, városmisszió – és 
sokáig lehetne még sorolni – csak a személyes előevangélizációval képzelhetők 
el. A meghirdetett programok sokszínűségének veszélye nem elhanyagolható. A 
pengeélen táncoló alkalmak csak nagyon stabil belső szolgálói körrel adják meg 
a kívánt eredményt, és sokszor azonnal nem észlelhető veszélyeket rejtenek, így 
többet árthatnak, mint használnak. Az emberféltés munkálta szolgálatokban 
azonban ott tudhatjuk a minden emberit felülmúló isteni vezetést és áldást.

Az I/2000-es szociális törvény SzCsM-rendelete és az azt szabályozó rendelkezé-
sek12 olyan államilag finanszírozott csatornákat adnak, amelyeket maga az egyház 
sem fogalmazhatott volna meg pontosabban. Az egyház szolgálatát és klienskörét írja 
le a Közösségi Szenvedélybeteg-gondozó és a Közösségi Pszichiátriaibeteg-gondozó 
Szolgálat, valamint a fogyatékkal élőket segítő Támogató Szolgálat és a külterületen 

 12 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. A személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet módosításáról szóló, 6/2003. (II. 26.) ESzCsM-rendelet. A 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének 
engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) 
kormányrendelet 9/B. §.
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kisközösségben élőket segítő Tanyagondnoki vagy Falugondnoki Szolgálat. Az öregek 
napközi otthona vagy a házi segítségnyújtás szintén olyan emberek felé nyitja meg 
az utat, akikhez egyébként nem feltétlenül lenne szabad bejárásunk. Természetesen 
itt sem a csatorna a cél, hanem az ezen a csatornán eljuttatható üzenet befogadásra 
találása. Az ezen a területen felkínált lehetőségek is rejtenek veszélyforrást, hisz az 
államilag finanszírozott szolgáltatások mellett a gyülekezeti tagok egyházfenntartó 
szándéka meglankadhat. Tehát a kifelé irányuló misszió mellett nagy szükség van 
a belső kör folyamatos felkészítésére és szolgálati területének a megtalálására. Jézus 
példázata alapján ugyanis nincs gyümölcs nélküli tanítvány.13

Befejezés

Amikor megkerestek egy készülő könyv kapcsán,14 hogy elemezzem a kisvárdai gyü-
lekezet megújításában végzett munkánkat és a nyírteleki gyülekezet alapításának 
történetét, megdöbbentem a helyzetünkön. Mi valóban gyülekezetet alapítottunk 
és újítottunk meg! Föl sem tűnt, csak tettük a dolgunkat, hajtott az első szeretet 
tüze, mentettük az embereket, és közben fiatalok nagy csoportja, szenvedélybe-
tegek, békétlenek, kiútkeresők, házasok és magánosok, tótok, cigányok, gazdagok 
és szegények fogadták be azt, aki már régen befogadta őket, és kegyelmét a világra 
kiárasztotta. Nem tudtuk volna ezt megtenni saját erőből, ötletből, szükséges volt 
az, amit az Úr azoknak ígért, akik a tanítványai lettek: „veletek leszek minden napon 
a világ végezetéig”.15 Szükséges volt átélni naponta, hogy az Úr elkülönített a maga 
számára. A harcos nem elegyedhet a hétköznapok hiábavalóságaiba, szükséges volt 
az, amit Luther maga számára, de minden tanítvány számára fontosnak tartott, 
hogy legyen az életünk folyamatos megtérés, odaszánás, megszentelődés, így a 
Krisztusba kereszteltetett ember lehet az Úr eszközévé, megtalálva a csatornákat és 
megfogalmazva az üzeneteket. Az áldást pedig az az Isten adja, akinek a gondolatai 
messzebb esnek az emberétől, mint a föld az égtől.16

 13 „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyü-
mölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. (…) Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok 
gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.” (Jn 15,5.8)
 14 KOVÁCS–KEREKES 2006.
 15 „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, 
hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)
 16 „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az 
Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, 
és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Ézs 55,8–9)

03 Lelkeszi kompetenciak.indd   9603 Lelkeszi kompetenciak.indd   96 2010.06.01.   14:45:202010.06.01.   14:45:20



A megújulási készség fejlesztése  

97

[?]

[!]
Felhasznált és ajánlott irodalom
COLE, Neil: Organic Church. Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco, 2005.
GAÁL Sándor, dr.: A kezdeményező egyház. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 

Debrecen, 2006.
KOVÁCS György, dr. – KEREKES Szabolcs: Gyülekezetek alapítása Magyarországon. TBL Magyar-

ország, Budapest, 2006.
DOUGLASS, Klaus: Isten szeretetének ünnepe. Kálvin Kiadó – Luther Kiadó, Budapest, 2005.
BÜTÖSI János, dr.: A missziológia mint teológiai tudomány. Debreceni Református Hittudo-

mányi Egyetem, Debrecen, 1995.
NORTH, John – FORSYTH, Robert: Lifeworks. Aquila Press, Sydney South, 1999. Magyarra 

fordította az EKE Életműhely, Budapest, 2005.
TOMKA Miklós: Egy új társadalmi-politikai szereplő. Vallás és egyház a rendszerváltozás folya-

matában. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/vallas/tm_egy.htm. 2009. szeptember 
26. (Eredeti megjelenés: Társadalmi Szemle, 1998/8–9.)

FABINY Tamás püspöki székfoglalója. Északi Evangélikus Egyházkerület. http://eszak.luthe ran.
hu/puspoek/szekfoglalo. Utolsó megtekintés: 2010. március 24.

A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Milyen érveket lehet felhozni a dinamikus egyházkép mellett?

2. Hogyan értelmezhető a látogatás szolgálata a tanítványság és a missziói parancs 

szemszögéből ma?

3. Miért fontos a gyülekezeten belüli képzés kiépítése és gyakorlása?

4. Milyen eszközei vannak az egyháznak ma a megújulásra?

5. Hogyan érhetők el ma a keresztény közösség számára azok, akik „körülötte” vagy 

„távolabb” élnek? Mit tehetünk a kifelé irányuló misszióért?

6. Milyen „épületekkel” kell rendelkeznie a mai életképes gyülekezetnek ahhoz, hogy 

az „üdvösséghirdetés” eredményesebb legyen?
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JOÓB MÁTÉ

A LELKIGONDOZÓI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE

Bevezetés

Még évekkel ezelőtt hallottam az egyik tanáromtól a következő mondatot: a 
lelkigondozó legfontosabb munkaeszköze saját maga. Kellően provokatív volt 
ez a gondolat ahhoz, hogy újra és újra eszembe jusson. Többször próbáltam már 
megfejteni, hogy mit is jelent saját lelkigondozói munkám vonatkozásában ez a 
mondat. Legfontosabb munkaeszközöm én magam vagyok.

Bizonyára nem vagyok egyedül azzal az élményemmel, hogy egy közös lel ki-
gondozói beszélgetés felidézésénél a bizalmával megajándékozó embertárs első-
sorban nem arra emlékezett vissza, hogy mit mondtunk, hanem sokkal inkább 
arra, hogy milyen jó volt neki valakivel megosztania belső elakadásait. Fontos volt 
számára, hogy jelenlétünkkel, hallgatásunkkal és nyitottságunkkal biztosítottuk 
számára azt a teret, ahol megnyílhatott. Ezt a vágyát fejezte ki Jób is, amikor bará-
tai meglátogatták: „Hallgassátok meg figyelmesen szavaimat, ezzel vigasztaljatok!” 
(Jób 21,2) Amióta a fent idézett provokatív gondolatot hallottam, az általam 
sikertelennek ítélt beszélgetések kapcsán sem elsősorban azt a kérdést teszem fel 
– a teljesség képéhez ezek is hozzátartoznak –, hogy vajon mit mondtam rosszul, 
hanem sokkal inkább azt, hogy miért nem sikerült közvetítenem a segítséget 
kérőnek Isten odafordulását és feltétel nélküli nyitottságát. Az akadály ugyanis 
ilyenkor legtöbbször bennem volt. A legfontosabb munkaeszközben.

A következőkben a lelkigondozás témaköréből szeretnék két kérdéssel rész-

Hogyan és milyen eszközökkel közelíthetünk ma az emberek felé missziói lel-
külettel? Alkalmas-e az egyház szervezete arra, hogy a fellazult kapcsolatban 
lévő embereket megszólítsa és újra integrálja? Hogyan válasszon eszközöket a 

ma egyháza? Hogyan juthat közelebb egy gyülekezet közössége fiatalokhoz, 
szenvedélybetegekhez, kiútkeresőkhöz és különféle szituációkban élő embe-
rekhez? Tanúságtétel a modern társadalomban.

[
]
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letesebben foglalkozni: (1) Hogyan válhat alkalmassá egy gyülekezeti lelkész 
a lelkigondozói munkára? (2) Milyen formában gyakorolhatja egy gyülekezet 
a lelkigondozást napjainkban? Az első kérdés megválaszolásánál szeretnék be-
mutatni néhány idevonatkozó szakirodalmat, külön kiemelve a lelkigondozói 
kompetencia belső jellemzőit. Teszem ezt elsősorban abból a felismerésből, hogy 
egy-egy lelkigondozói kapcsolat sikerességének vizsgálatakor gyakran a szüksé-
gesnél kevesebb figyelem jut magára a lelkigondozóra, arra, ami benne történik 
egy-egy találkozás alkalmával.

A lelkigondozás szó hallatán mindenekelőtt egy olyan kapcsolatra gondolunk, 
amely két személy között jön létre. A lelkigondozás kifejezést ugyanakkor tágabb 
értelemben is használhatjuk. Erre szeretnék kísérletet tenni a második kérdésre 
adandó válaszomban. A lelkigondozás lehet közösségi olyan értelemben, hogy a se-
gítséget kérőn keresztül áttételesen egy kisebb közösség is részesül a lelkigondozói 
folyamatban. Erre törekszik az a családi lelkigondozás is, amely mindig egy csa-
ládtaggal folytatott, egyéni formában történő családi lelkigondozásban érdekelt.1 
A lelkigondozás közösségi jellege ugyanakkor úgy is megvalósulhat, hogy az 
egyszerre több emberrel történik. Érdemes ilyen megközelítésből felidézni az 
emmausi tanítványok történetét, ahol Jézus két tanítványt vigasztal egyszerre (Lk 
24,13–35).2 Végezetül pedig olyankor is beszélhetünk közösségi lelkigondozásról, 
amikor a segítő szolgálatot maga a közösség végzi. Ez utóbbi néhány lehetséges 
módozatát szeretném vázlatosan bemutatni e tanulmány második részében.

Alkalmassá válni és alkalmasnak megmaradni

Megtanulható-e a lelkigondozás? címen írt tanulmányában Hans-Christoph Piper 
is érinti első kérdésünket: hogyan válhat valaki alkalmassá a lelkigondozásra?3 
Piper érdekes módon nem foglalkozik az alkalmasság kritériumaival, hanem arra 
a tanulási folyamatra fókuszál, amelyben az interperszonális képességek megerő-
södhetnek, és amelyben az intrapszichés folyamatok kontrollált teret nyernek. 
Mielőtt ennek a folyamatnak a három elemét ismertetné, kritikát is megfogalmaz 
azzal a tanulási módszerrel szemben, amely könyvek által, mindenekelőtt az in-
tellektust megcélozva elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyennek 
kell lennie a lelkigondozásnak. Piper szerint a lelkigondozás tanulási folyamatá-
nak a megtapasztalásra kell épülnie. Gyakorlás közben (learning by doing), egyre 

 1 HÉZSER 2003, 6. o.
 2 Isidor Baumgartner pasztorálpszichológiai koncepcióját erre a jól ismert történetre fűzi fel. 
BAUMGARTNER 2003, 101–149. o.
 3 PIPER 2003, 141. o.
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több tapasztalatot szerezve tanulhatjuk meg azt, ami egyáltalán megtanulható 
a lelkigondozásból. Ennek a tapasztalatszerzésnek az előfeltétele ugyanakkor az 
emberek iránti kíváncsiság, amelyet fel kell ébreszteni. Érdekes Pipernek az idevo-
natkozó észrevétele, mely szerint a teológusoknak „természetesebb” (könnyebb?) 
Istennel beszélgetni, mint embertársaikkal.4

Önmagában persze nem elég lelkigondozói beszélgetéseket folytatni a tanulás 
érdekében. A gyakorlás mellett szükség van az egyéni reflexióra és a szupervízi-
óra. Az egyéni reflexió olyan eleme a tanulási folyamatnak, amelyben egyénileg 
tekintek rá a beszélgetésre, például a következő kérdések mentén: mi az, amit 
ebből a beszélgetésből megtanultam a segítséget kérő embertársamról? Mi az, 
amit magamról tapasztaltam? Mi az, amit a lelkigondozói kapcsolatról tanultam? 
Főleg az egyéni, szakmai elakadásainkat segítheti a szupervízió, egy kvalifikált 
mentor segítségével, akivel együtt rá tudok tekinteni a kapcsolataimra. Különösen 
jó segítséget jelenthet a kollégákkal folytatott csoportbeszélgetés, kollégák között, 
szakértő vezetés mellett.5 Hivatásos lelkigondozók munkája nehezen lenne elkép-
zelhető ilyen támogató, szakmai csoport megléte nélkül.

Ha egymás mellé állítjuk ennek a tanulási folyamatnak az elemeit (learning 
by doing, reflexió, szupervízió) hamar világossá válhat számunkra, hogy ezek 
nemcsak az alkalmassá válás folyamatában nyújthatnak segítséget, hanem abban 
is segíthetnek, hogy alkalmas munkatársai tudjunk maradni annak a Léleknek a 
munkájában, aki bennünket felhasználva akarja végezni a vigasztalás feladatát. 
Ilyen értelemben a tanulásnak folyamatosnak kell lennie, amely sokszínűségét 
maguk a hozzánk forduló kliensek biztosítják.

Nyitva maradt előttünk az a kérdés, hogy ebben a tanulási folyamatban mi-
lyen kapcsolati értékek mentén haladjunk, azaz milyen lelkigondozói attitűdök 
elsajátítására érdemes törekednünk. Mielőtt erre válaszolnánk, érdemes meg-
említenünk Stenger megfigyelését, mely szerint a Carl R. Rogers pszichoterápiás 
koncepciójához fűződő attitűdök biblikus párhuzamait könnyű felfedeznünk, 
ha a pásztormotívumot szem előtt tartjuk.6 Ily módon az attitűdök számbavétele 
inkább ismert értékek tudatosítását és integrálását jelenti, mintsem új ismeretek 
beépítését pásztori szolgálatunkba.

Az alkalmassági kritériumok között az első a megbecsülés, a feltétel nélküli 
szeretet azon személy iránt, aki problémájával hozzánk fordul. Ez nem jelenthet 
mást, mint a másik ember véleményének, érzéseinek és lehetőségeinek az elfo-
gadását. Ha ezt a megbecsülést képesek vagyunk megélni és közvetíteni, akkor 

 4 PIPER 2003, 142. o.
 5 PIPER 2003, 143. o.
 6 A pásztor feltétel nélkül szereti nyáját: megbecsülés; a pásztor név szerint ismeri juhait: 
beleérző megértés; a pásztor felfedi magát: hitelesség/transzparencia. STENGER 2003, 20. o.
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a segítségre szoruló ebből az elfogadásból bátorságot és erőt kaphat a személyes 
növekedéshez. A másik elfogadásához ugyanakkor elengedhetetlen az önmagunk 
elfogadása is. E nélkül nehezen képzelhető el, hogy el tudnánk fogadni a másik 
személyt. Önmagunk elfogadása szintén egy egész életen át tartó tanulási folyamat, 
amelyet csak elkezdeni lehet. Ezt hivatottak segíteni az önismereti stúdiumok a 
teológiai képzésben vagy a lelkigondozói továbbképzéseken, például a bibliodráma 
segítségével. A másik megbecsülésének attitűdjét az a biblikus meggyőződésünk is 
erősítheti, hogy Isten nemcsak megteremtette az embert, hanem saját képmására 
teremtette. A másik megbecsülésének forrása az ő istenképűsége.7

Második kritériumként szerepel az empátia, a beleérző megértés. Így ír erről 
Rogers: „Vállalom azt a kockázatot, hogy belelépek a másik személyes világába, az 
ő szemével nézem az életet, de azon félelem és szorongás nélkül, amelyet a kliens 
gyakran érez. Mindez azt is magába foglalja, hogy felfogom a másik személyben 
folyamatosan zajló élményáradatot. Azt is jelenti, hogy amit megértettem, azt 
közlöm, és a kliens bármikor kijavíthat, ha úgy gondolja, valamit nem pontosan 
értettem meg.”8 Az empátia tehát nem valami szentimentális érzelmi viszonyulás, 
hanem tiszteletteljes és figyelmes belépés a másik világába, ahol elsősorban ő vezet 
bennünket oda, ahova be akar engedni, olyan tempóban, amely neki megfelelő. A 
beleérző megértés mindenekelőtt azt a célt szolgálja, hogy egy elfogadó légkörben 
a lelkigondozott meg tudja tenni az első lépéseket a gyógyulás felé.

Az empátia fogalmának megértéséhez – vagy inkább megérzéséhez – segítsé-
get nyújthat, ha világossá tesszük, hogy a másik személyben folyamatosan zajló 
élményáradat megértése nem jelent még egyetértést. A segítségünket kérő sem 
azt várja el tőlünk, hogy egyetértsünk vele, hanem hogy megértsük őt, hogy a 
mi megértésünkön keresztül önmagát is jobban meg tudja érteni, elakadásaival 
és belső erőforrásaival együtt. Természetesen, a lelkészi hivatalokba betérőkkel 
való beszélgetésekben is vannak játszmák, önigazoló beszélgetések kérésével is 
fordulnak felénk, de ezeket nem is lehet segítő beszélgetéseknek nevezni a kifejezés 
eredeti értelmében. Célunk tehát a másik megértése, nem pedig a másikkal való 
egyetértés. Úgy tapasztalom, hogy az egyházi lelkigondozói munkában ennek 
a megkülönböztetésnek lényegesen nagyobb az igénye, mint a pszichoterápia 
gyakorlatában.

A harmadik kapcsolati érték a transzparencia/hitelesség. Ez azt jelenti, hogy a 
lelkigondozó teljes személyiségével vesz részt a segítő kapcsolatban. Észreveszi és 
tudatosítja a benne is zajló érzelmi folyamatokat, ezeket képes kifejezni, megélni 
és közvetíteni. Ez utóbbi persze nem jelenthet egyfajta exhibicionizmust. Tény 

 7 STENGER 2003, 21. o.
 8 STENGER 2003, 23. o.
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azonban, hogy ha hitelesen élem meg a bennem zajló folyamatokat, nagyobb 
őszinteségre serkenthetem a segítségért hozzám forduló embertársamat.

Stenger szerint e három kompetencia egymásra van utalva. A megbecsülés 
önmagában ugyan pozitív, és alapvetően szükséges egy bizalmi kapcsolatban, de 
ha nem értjük meg a másik lelkivilágát, akkor ez csak frázis marad, amely kevés 
muníciót ad a kliensnek a gyógyulás útján. A megbecsülés önmagában sokszor 
még nem elég ahhoz, hogy felszabaduljanak azok az energiák, amelyeket a kliens 
arra fordított, hogy akár önmaga elől is elrejtse valódi identitását. A lelkigondozó 
transzparenciája ennek a folyamatnak a megfordítását képes elősegíteni. Empátia 
nélkül pedig könnyen visszaélhetünk a másik gyenge pontjaival. Ugyanakkor a 
megbecsülés és a beleérző megértés nélkül a hitelesség is válthat ki ellenhatásokat 
(tapintatlanság és gátlástalanság).9

Talán sikerült érzékeltetnem, hogy a lelkigondozás tanulható, még akkor is, ha 
annak tanulási folyamata sokszor eltér más teológiai tárgyakétól. A több évtizedes 
klinikai (gyakorlatorientált) képzési tapasztalatok azt mutatják, hogy legjobban ak-
kor sajátíthatók el a lelkigondozói képességek, ha azok a megtapasztaláson keresz-
tül, folyamatos reflexióval és szupervíziós segítséggel történnek. A lelkigondozási 
koncepciók, a pszichopatológia és egyéb elméleti ismeretek is akkor használhatók 
igazán, ha ezeket sikerül megfelelően integrálni a gyakorlati képzésbe. Van tehát 
tanulható része a lelkigondozásnak, még akkor is, ha talán nincs még egy olyan 
területe a teológiának, ahol az intuitív tehetségnek és a személyes kisugárzásnak 
olyan nagy jelentősége lenne.10 E karizmák birtokában is elengedhetetlen, hogy 
a lelkigondozói munkát végzők lelki vezetőjükkel és egy szupervíziós csoport se-
gítségével időről időre ellenőrizzék intuíciójukat.11 A cél ugyanis nem lehet más, 
mint Isten közvetítőjévé lenni, és egyre inkább azzá válni a segítő folyamatban. 
A lelkigondozás specifikumát más segítő kapcsolatokkal szemben tehát nem a 
lelkigondozott istenhite adja, de nem is elsősorban a beszélgetés tartalma, ha az 
az Isten-kérdésről szól, hanem mindenekelőtt a lelkigondozó istenkapcsolata, 
amelyen keresztül az egész lelkigondozói folyamatot más perspektívában tudja 
szemlélni. Így érkezünk el ahhoz a kérdéshez, hogy lehet-e egyáltalán definiálni 
a lelkigondozást. Bár Piper szkeptikusan tekint minden definíciós kísérletre, hadd 
idézzek itt hosszabban egy számomra figyelemre méltó gondolatmenetet: „A lelki 
gondozásról alkotott kép megfogalmazásakor sokakat befolyásol az újplatonista 
dualista antropológia is, amely a lelket a testtől elkülöníthető résznek tekinti. 
Ez a gondolkodásmód akadályozhatja a segítségnyújtást, hiszen azt a tudattalan 

 9 STENGER 2003, 23–24. o.
 10 Érdemes itt felidéznünk a Szabó Lajos által használt poimenikai kisugárzás fogalmát. SZABÓ 
2000, 14. o.
 11 CSÁKY-PALLAVICINI et al. 2003, 35. o.

03 Lelkeszi kompetenciak.indd   10203 Lelkeszi kompetenciak.indd   102 2010.06.01.   14:45:202010.06.01.   14:45:20



A lelkigondozói készség fejlesztése  

103

magatartást sugallja, hogy nem a beteggel, hanem a lelkével kell foglalkozni. 
Felfogásunk szerint a lelkigondozás szóban a lelki szó valójában a Szentlélek ve-
zetésére vonatkozik. […] A gondozás is negatív konnotációkat ébreszthet, hiszen 
feltételezi azt a hatalmi különbséget, amely az alárendelt gondozott és az autori-
tással rendelkező gondozó közt fennáll. Ezért a gondozást úgy kell érteni, hogy a 
segítő gondot visel, szívén viseli a lelkigondozott problémáit úgy, ahogy Krisztus 
viszonyult azokhoz, akiknek gondjaik voltak.”12

Közösségi lelkigondozás gyülekezeti keretek között

2009 őszén szörnyű tragédia érte az egyik finn tengerparti várost. Öt gimnazista 
fiatal halt meg egy családi házban tartott születésnapi összejövetelen. A halottakon 
túl többen komoly égési sérüléseket szenvedtek az épületben hirtelen fellángoló 
tűz következtében. Több család sokkos állapotba került a történtek miatt. A városi 
egészségügyi központ mellett a helyi gyülekezet is kinyitotta kapuit, hogy segítsé-
get nyújtson a rászorulóknak. Majd a tragédia másnapján teljesen megtelt a város 
hatalmas temploma. Fiatalok és felnőttek együtt ültek csendben és megrendülten 
a templomban. Jukka Parma érsek, hivatalos programjait lemondva, maga is jelen 
volt az alkalmon. Kevés szó hangzott el a templomban. Még nem jött el az ideje 
a beszédnek, de a közös csend és a közös sírás az egész egybegyűlt gyülekezetet 
vigasztalta. A média részletesen beszámolt az eseményekről, de a helyi gyülekezet 
szerepvállalását nem méltatta. Népegyházi identitását megélve azt tette ugyanis, 
amit tennie kellett.

Az egyéni lelkigondozásnál felsorolt attitűdöknek (megbecsülés, beleérző meg-
értés, hitelesség) nagy jelentősége van a közösségi lelkigondozásban is. Amennyire 
ezeket a kapcsolati értékeket a közösség meg tudja élni, annyira válhat vonzóvá 
a segítségre szoruló egyének számára. Ezeket szem előtt tartva szeretném a kö-
vetkezőkben vázlatosan bemutatni – természetesen a teljesség igénye nélkül – 
azokat a lehetőségeket, amelyekkel élve egy gyülekezeti közösség lelkigondozó 
közösséggé tud válni. Előtte azonban érdemes felidéznünk Szabó Lajos gondolatát 
a lelkigondozás és a gyülekezeti közösség kapcsolatáról: „Nem lehet eléggé hang-
súlyozni azt az alaphelyzetet, hogy a lelkigondozói munka számára a legfontosabb 
környezet a gyülekezet közössége. A keresztény lelkigondozó mindig úgy tekinthet 
a gondozottra, mint aki beletartozik ebbe a közösségbe. Még akkor is erre kell 
gondolnunk, amikor valaki látszólag távolról, kívülről érkezik hozzánk.”13

 12 CSÁKY-PALLAVICINI et al. 2003, 34. o.
 13 SZABÓ 2000, 37. o.
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A közösség preventív hatása
Sokunk szomorú tapasztalata, hogy mennyire széttöredezett társadalomban élünk. 
Nehéz találni olyan közösségeket, amelyek valódi támaszt és erőforrást tudnak 
nyújtani az egyén számára. Sokszor még a család is inkább veszélyforrást jelent 
a lelki stabilitás és a normál fejlődési krízisek megküzdése szempontjából. A pre-
venció nem csak a testi egészség megőrzése szempontjából jelentős. Egy-egy gyü-
lekezeti közösség sokat tehet annak érdekében, hogy megelőző funkciót töltsön 
be lelki és mentális egyensúlyvesztés esetében. Szabó a prevenció jelentőségéről 
a következőt fogalmazta meg: „A preventív lelkigondozás a keresztény gyüleke-
zeti életforma leggyakoribb tevékenysége a lelkész és a gyülekezet mindennapos 
szolgálatában.”14

Scharfenberg Bevezetés a pasztorálpszichológiába című munkájában már az 
1980-as évek közepén felhívta a figyelmet arra, hogy az istentiszteleti liturgiának 
önmagában is intenzív lelkigondozói hatása lehet.15 Az egyes liturgikus tételek 
átgondolt megélésével teret adhatunk a diffúz érzések tudatosításának és egy más 
perspektívába történő áthelyezésének. Vajon istentiszteleti életünk – bármelyik 
liturgikus koncepciót is követve – mennyire tud válaszolni az ember nagyon 
mélyen lévő igényére: Isten közelében megállni, megtisztulni és feltöltődni? Az 
istentisztelet preventív lelkigondozói lehetőségére különösen szórványgyülekezeti 
helyzetben érdemes gondolnunk, amelyben a lelkészek csak istentiszteleteket 
tudnak tartani, és kevés idő jut a gyülekezeti tagok személyes lelkigondozására.16

A prevenciónál maradva érdemes megemlítenünk a gyülekezeti közösségen 
belüli kiscsoportok jelentőségét. Ezek nemcsak a gyülekezetépítés szempontjából, 
hanem az egyének preventív gondozásában és kísérésében is meghatározók. Vajon 
tudunk-e olyan kiscsoportos alkalmakat kínálni gyülekezeti tagjainknak, ame-
lyeken nemcsak az áhítatban, az imádságban vagy a szolgálatban van közösségük 
egymással, hanem egymás terheit és elakadásaikat is megoszthatják, gyógyító 
szándékkal meghallgathatják minden megbélyegzés nélkül?17

A közösség mint megváltozott élethelyzetet támogató csoport
Ahogy Hézser egyik tanulmányában megállapítja, az egyház hagyományosan 
nyomon követi a család életfolyamatát, megjelenik a családi élet fordulópontja-
in.18 Tapasztalatból tudjuk, hogy ez elsősorban a kazuális szolgálatokban válik 

 14 SZABÓ 2000, 48. o.
 15 SCHARFENBERG 1985.
 16 JOÓB 2004, 134. o.
 17 Érdemes ilyen szempontból is megvizsgálnunk Douglass magyar nyelven is jól ismert téziseit 
a kiscsoportok szerepéről. DOUGLASS 2002, 201–235. o.
 18 HÉZSER 2003, 11. o.
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nyilvánvalóvá. Ennek többdimenziós jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
Mielőtt azonban erre külön kitérnénk, érdemes olyan természetes változásokat is 
megemlítenünk, amelyek a család addigi struktúráját és működését átalakulásra 
késztetik, és amelyeknél éppen ezért a közösség gyógyító és stabilizáló hatásának 
nagy jelentősége lehet. A helyi lehetőségeket és igényeket szem előtt tartva el tudok 
képzelni olyan szeminárium jellegű gyülekezeti alkalmakat, amelyek az adott 
célcsoportnak meghirdetve, a megosztás felszabadító élményére építve például a 
következő témákat járná körül:

• „Egész nap otthon a gyermekemmel…” (Regresszió) Nagyvárosi környezet-
ben, aktív munkából az anyaságba „visszalépő” fiatal nők gyakran számolnak 
be arról a nehézségükről, hogy a gyermekükkel töltött egész napos együttlét 
mennyire megterhelő a számukra. Sokszor nehezen tudják egyedül feldolgoz-
ni ambivalens érzéseiket. Sokszor a munkahelyen dolgozó, napközben távol 
lévő házastársuk sem tudja kellőképpen értékelni otthoni erőfeszítéseiket. 
Negatív érzéseikről nehéz bűntudat nélkül beszélni.

• „Óvodába ment a gyermekem…” (Első leválás) Kevésbé ismert tény, hogy a 
gyermek óvodába kerülése az első – az anyák számára gyakran a legintenzí-
vebb – leválási krízis. Ezt az életszakaszt az egyre nehezebb óvodai elhelyezés 
még tovább fokozza, hiszen sokszor az egészséges családmodellben élők 
hátrányt szenvednek az óvodai felvételiknél.

• „Serdülőkorú lett a gyermekem…” (Távolság) Ebben az életszakaszban a szülői 
kompetenciák nemcsak a gyermekekben kérdőjeleződnek meg, hanem a szü-
lőkben is, akiknek a vártnál is több meglepetéssel kell szembesülniük ebben 
az életszakaszban. Azon elvárás, hogy jó képet mutassunk családunkról, meg-
akadályozhatja a szülőket problémáik megosztásában és feldolgozásában. Már 
egy „nálatok is így megy?” kérdés feltevése is sokat segíthet ilyen helyzetben.

• „Apává/anyává is válni?” (Kettő helyett) A gyermekeiket egyedül nevelő 
szülők moralizálás nélküli támogatására is bizonyára nagyobb igény lenne 
gyülekezeti szinten. A családi értékek és kívánt családi minták hangsúlyo-
zása mellett sokszor megfeledkezünk a szétesett családok támogatásáról. Az 
országos szinten elindult kezdeményezéseket érdemes lenne gyülekezeti 
szinten is jobban adaptálni.

• „Mit kezdjek magammal…; Mit kezdjek a férjemmel…” (Értéktelenség) A vár-
ható élettartam növekedésének következtében és a társadalmunk túlzottan 
is teljesítményorientált szemléletének hatására a friss nyugdíjasok sokszor 
félelemmel tekintenek az előttük álló időszakra. Nemcsak a személyes életük-
ben kezdődik el egy új korszak, hanem a párkapcsolatukban is: szülőpárból 
újra házaspárok lesznek. Azonos élethelyzetben lévő támogató csoport sokat 
segíthet az újszerű élmények feldolgozásában.
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A látókör kiszélesítése a kazuális szolgálatoknál
Mivel a kötet külön is foglalkozik a kazuális szolgálatokkal, itt valóban csak az 
említés szintjén térnék ki a keresztelő, az esküvő és a temetés lelkigondozói je-
lentőségére. A kazuális alkalmakra történő felkészítő beszélgetéseknél lehetőség 
szerint vegyük figyelembe, hogy egy-egy átmeneti rítus (rites de passage) sokak 
számára elbizonytalanító változásokat, a kapcsolatok megszakadását eredményez-
heti. A nagyszülővé válás sokszor ambivalens érzésekkel párosul. A közös öröm 
és büszkeség mellett intenzíven is megjelenhetnek az elmúlással kapcsolatos 
félelmek, a kis- és nagycsalád közötti kapcsolat dilemmái és nem utolsósorban az 
egyre gyakrabban jelentkező „teher”, hogy a vallásos hagyomány átruházásának 
felelőssége gyakran egy generációt átugorva a nagyszülőkre hárul. A keresztelőre 
történő felkészítő alkalmaknál érdemes a fenti dinamikákra is gondolni, egyúttal 
teret biztosítva annak, hogy az egész család számára megfogalmazhatóvá váljanak 
az ambivalens érzések. Hasonló nyitottság igen gyümölcsöző lehet egyéb kazuális 
szolgálatok esetében is.

A közösséget ért trauma feldolgozása
Végezetül, de nem utolsósorban szeretném megemlíteni azokat a lehetőségeket, 
amikor a közösség nem egyéneknek, de nem is egy konkrét célcsoportnak nyújt 
segítséget, hanem közösen dolgozza fel az őt ért traumát, vagy nyújt segítséget 
olyan krízisek feldolgozásában, amelyek csak közvetett módon érintik.

Három szintet különböztethetünk meg: (1) Mikroszintről beszélhetünk akkor, 
amikor például a gyülekezet közösen dolgozza fel az őt belülről ért veszteséget. 
Természetesen a temetés és az istentisztelet keretében történő megemlékező imád-
ság méltó teret ad a feldolgozásnak, de szükség lehet ezeken túli lehetőségeket is 
keresnünk, figyelembe véve a szerteágazó igényeket. Erre abból a megfontolásból 
is nyitottak lehetünk, hogy a tanatopszichológia egyre nagyobb hangsúlyt fektet 
arra, hogy nemcsak életkoronként érdemes differenciálni a gyász folyamatát, 
hanem nemek szerint is.19 Vajon mennyire jelenik meg ez az érzékenység a gyü-
lekezeti gyakorlatunkban, ha egy idős asszonytestvérünktől búcsúzunk, vagy ha 
egy elsősorban férfiakból álló presbiterközösséget igyekszünk támogatni gyász-
folyamatában?

(2) Mezoszintnek nevezhetjük azt, amikor a gyülekezetet (egyházat) egy tár-
sadalmi trauma éri, és ennek feldolgozását közösségi szinten akarja megsegíteni. 
Figyelemre méltó esemény volt, amikor az országos egyház az erőszakos és brutális 
bűncselekmények elszaporodása miatt 2009 márciusában a Deák téri evangéli-
kus templomba közös imára invitált egyháztagokat és mindazokat, akik nehezen 
tudták felfogni a tragikus eseményeket. Az alkalom mottója – „Ne győzzön le téged 

 19 PILLING 2003, 28. o.

03 Lelkeszi kompetenciak.indd   10603 Lelkeszi kompetenciak.indd   106 2010.06.01.   14:45:212010.06.01.   14:45:21



A lelkigondozói készség fejlesztése  

107

[!]

a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval!” – is jól kifejezte az összejövetel célját: 
egyrészt teret engedni az ambivalens érzéseknek, másrészt pozitív irányt adni 
a változtatás szándékának. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten kihasználatlan 
lehetőségeink vannak.

(3) Makroszintre gondolhatunk akkor, amikor a világ másik feléről hallott 
tragédiára válaszolunk gyülekezeti szinten. A média segítségével a távoli esemé-
nyek is közeli történésekké válnak, amelyek nyilvánvalóan hatással vannak ránk.

Bármelyik szintről legyen is szó, az időzítésnek, az igények felmérésének és az 
alkalmak körültekintő megszervezésének döntő szerepe van abban, hogy a gyü-
lekezeti események valóban közösségi lelkigondozói alkalmakká tudnak-e válni.

Befejezés

Piperhez csatlakozva hozzám sem állnak közel azok a kísérletek, amelyek megpró-
bálják definiálni a lelkigondozást. Lehetséges, hogy idegenkedésem elsősorban 
abból adódik, hogy bonyolultságuk miatt soha nem tudtam őket megjegyezni. 
Egyébként is legtöbb esetben túl akadémikusnak tűntek, és ritkán vittek közelebb 
a segítséget kérő helyzetének megismeréséhez. Ezért inkább azt a kérdést teszem 
fel szívesebben, amely a lelkigondozói kapcsolatra vonatkozik, itt és most. Ho-
gyan válhatok a másik ember számára a segítség közvetítőjévé? A többi azon múlik, 
mennyire tudok nyitott lenni Isten és embertársam felé. Az is lehet, hogy ez a 
kérdés még változni fog.
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Mi a legfontosabb eszköz a lelkigondozói munkában?

2. Mi tekinthető a három legfontosabb kritériumnak a lelkigondozó alkalmasságát ille-

tően? Stenger szerint ennek a három kompetenciának milyen a viszonya egymáshoz?

3. Miért fontos a lelkigondozói munkát végző személy számára egy lelki vezető vagy/

és egy szupervíziós csoport?

4. Milyen jelentőséget tulajdonít az istentiszteleti liturgiának Scharfenberg?

5. Milyen életszakaszokban és hogyan kell odafigyelnie a gyülekezeti közösségnek arra, 

hogy a keresztény közösség gyógyító és stabilizáló hatása valóban érvényesüljön?

6. Milyen lehetőségeink vannak a közösséget ért trauma feldolgozására?
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SZABÓ B. ANDRÁS

SZÓT KAPTAM

Egy pályakezdő igehirdető szempontjai

Szót kapni

A pályakezdő igehirdető alapélménye: „Világra jönni – szót kapni.”1 Hosszú évek 
felkészülése után a szószék felé indul, és nemcsak egy beszédbe, hanem egy több 
évtizedes beszédfolyamatba kezd. Elérkezett a megszólalás pillanata, az igehirdető 
szót kapott.

Szót kapni kettős értelmű. Egyrészt jelenti azt a szót, az üzenetet, amit az ige-
hirdető hirdetni fog. Ez a megkapott üzenet az Ige – a logosz. Másrészt jelenti a 
csendet, amit a közösség biztosít, hogy beszélhessen a lelkész(jelölt).

Amilyen nehéz megfogalmazni elméletben a logosz fogalmát, olyan egyér-
telmű megtapasztalni az igehirdetésben. Ott dől el ugyanis, hogy a kimondott, 
hangos szóban logosszá válik-e a textus szövege. Releváns szó lesz-e, vagy üres 
szó. A folyamat végigmegy az írott textustól a hallgatóban keltett utolsó hatásig. 
A releváns szóhoz jutás olyan élmény, amely ha megtörténik, nemcsak a hallgatót, 
hanem a beszélőt is magával ragadja.

 1 Peter Sloterdijk kortárs német filozófus frankfurti előadássorozatának címe. Véleményem 
szerint nagyon találó a kezdő igehirdető helyzetére is.

Nemrég még hatodéves voltam… Friss tapasztalatok a pályán. Mire töreked-
jen a pályakezdő a szószékre vezető úton? Mire érdemes figyelni a készülés 
idején? Az igehirdetésre való felkészülés forrásai napjainkban. Honnan 

meríthet teológiai tartalmat az igehirdető? A releváns szó. Az igehallgatók 
közössége. Hétről hétre úgy kell megszólalnia az igehirdetőnek, hogy az ige-
hallgatóban az „értékes idő” érzése alakuljon ki. Teológiai kérdések a min-
dennapok prédikációiban. Az igehirdetés művészi jellegű alkotó folyamat. 
Néhány gyakorlati szempont kezdő igehirdetőknek. Hibalista.

[

]
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A textustól…

Az igehirdetés kiindulópontja a textus. Az evangélikus gyakorlatban textusként 
általában egy kijelölt szövegrész áll. Legalább kétezer éves távolságból szólal meg, 
amit hol könnyebb, hol nehezebb feladat áthidalni. Az azonban biztos, hogy a 
kétezer éves ugrás nélkül a beszéd nem válhat igehirdetéssé. Az igének a jelenbe 
és a jövőbe meg kell érkeznie.

A friss kortörténeti és exegetikai tanulmányokkal rendelkező pályakezdő ige-
hirdető számára természetes az exegézis módszere. Innen jó elindulni és részévé 
válni. Az ige hosszú évszázadok rétegeiben rakódott le. Maga a bibliai textus is egy 
sokrétegű, különböző korokból származó, egymásra reagáló nyelvi jelekből álló 
jelrendszer.2 Gondoljunk csak az egész Biblián végigvonuló utalások bonyolult 
szövedékére! De az igehirdető maga is ennek a szövetnek lesz része igehirdetésével. 
Évezredes vallásos tapasztalat és élményvilág teljesedik ki egy új igehirdetésben. A 
Biblia saját rétegein túl az értelmezés tradíciója, a hallgató eddigi tapasztalatvilága 
és az igehirdető tapasztalatai is rétegeit képezik a textus szövetének.

Az első rétegcsoportot, a textus bibliai szövegét az igehirdető exegetikai eszköz-
tárával deríti fel. Exegetikai tudása mélyebb olvasást tesz lehetővé, melynek során 
nyelvi, kortörténeti, bevezetéstudományi ismeretei segítenek a hallgatóénál alaposabb 
olvasásban. Egy mély, megértő, feltáró olvasás segíti a textus lényegének, dinamikájá-
nak felfedezését. Ez a feltáró megismerés az a szakmai alap, amely megkülönbözteti 
a hivatásos igehirdetőt az igeolvasótól. Az exegézis eredménye még nem prédikáció, 
hanem dobbantó a kétezer év átugrásához. Ha itt megáll a prédikáció, akkor legfel-
jebb exegetikai, kortörténeti előadás lehet, amelynek a kísértése az egyetemi padok 
közelségével még érthetően nagyobb. A történeti távolság sokszor ijesztőnek tűnhet. 
Kezdő fiatal igehirdetőként a szöveg életre keltése és a textushűség közötti egyen-
súly megtalálása a fontos feladat. A helyes hangsúly megtalálását az írásmagyarázati 
munkát lezáró exegetikai eredmény teheti világossá. Ebből az igeszakasz számunkra 
fontos lényege bontakozik ki, elhelyezve környezetében, átérezve az igeszakasz belső 
dinamikáját. Az exegézis eredményének homiletikai kifejtése a következő lépés.

Az igehirdetés felé

A prédikáció teológiai értelmének definíciójáért érdemes a híres kortárs újszövetségi 
teológus, Gerd Theissen prédikációról írt könyvéhez fordulni.3 Szerinte a prédikáció teo-
lógiai értelmét így adhatjuk meg definíciószerűen: a prédikáció dialógusfelvétel Istennel.

 2 THEISSEN 1994, 14. o.
 3 THEISSEN 1994.
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Közvetítőként áll az igehirdető a dialógushelyzetben. Létrehozni a dialógust 
az igehallgató és Isten között a lelkész nem tudja, de eszköz lehet benne. Ez az 
igehirdetésnek az a különlegessége, ami minden más beszédtől megkülönbözte-
ti. Természetes és emelkedett pillanatként lehetőséget adni a dialógusra – ez az 
igehirdetői feladat. Ha erről a különös szerepről beszélünk, hamar pátosszal telik 
meg a lelkészi szakzsargon. Nem véletlen, hiszen a lelkészi hivatás alapélményéről 
beszélünk. Mégis, a pátosz helyett inkább a kiteljesedő lelkiség tűnik számomra 
helyes útnak. Az igehirdető maga is célja az elhangzó igének. Nem független szó-
cső, hanem maga is tárgya és hirdetője egyszerre. Tudása tükör által homályos, és 
maga is a dialógusra vár, amelyben tisztul, élesedik a kép. Egy hosszabb dialógus 
– a készülés ihletett órái – után érkezik meg a szószékre. Saját élménye motiválja, 
ennek hiányában a hivatalnok érintetlensége vagy – ahogy Gerhard Ebeling meg-
fogalmazta – az „intézményesített semmitmondás”4 vár a hallgatóságára.

Többszemélyes párbeszédről szólhatunk, amelyben az igehallgató, az igehirdető 
és a Szentháromság Isten állnak egymással beszélgetésben. Gyülekezet és lelkész 
között is létrejön egy dialógus, amire a „szót kapni” kifejezés másik értelme, a 
csend vonatkozik. Az igehirdető megszólalását a gyülekezet csendje teszi lehetővé.

Közösségen át

Az igehallgatók közössége megadja a szót, amikor csendet ad. A csend nem üres 
csend. Tele van a templom tere problémákkal, kérdésekkel, bizonytalansággal, 
elvárással, előítélettel, megszokással, melyek a szószéket szólítják meg szavak 
nélkül. Kimondatlan kérdések és érzések vannak jelen minden igehallgatóban. Az 
egyéni életében felvetődő kérdéseket és a magyar társadalom jellemző problémáit, 
beszédtémáit hozza magával a gyülekezet. Más szószékek (elektronikus és nyom-
tatott média, köz- és magánbeszéd) már a legtöbb aktuális kérdést és személyes 
problémát artikulálták és kielemezték a maguk szempontjai és mélységei szerint.

Az igehirdetésnek csak akkor van értelme, ha sajátosan tud megszólalni a szó-
székek versenyében. Annak ellenére, hogy a hallgatók véleményét már sokszorosan 
megformálta a többi szószék, mást kell kapniuk, mint az azokon a szószékeken elhang-
zottak puszta megismétlését. A templomi szószék feladata Isten igéjében megvizsgálni 
a valóságot, és Isten igéjéből választ és irányt adni, az evangélium sajátos irányában.

Kérdései, problémái mellett saját igehallgatói tapasztalattal és elvárásokkal 
érkezik meg a hallgató az istentiszteletre. Hosszabb vagy rövidebb igehallgatói 
tapasztalata és általános elképzelése van a „jó prédikációról”, arról, hogy mit 
várhat, ha vasárnap beül a padba. Ez az elvárás nemcsak egyénenként különbö-

 4 ZERFASS 1975, 75. o.
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ző, de egyes gyülekezetek igehallgatói közösségére is jellemző a bibliaismereti 
háttértudás mértékének eltérése, a kegyességi beállítottság, retorikai, stilisztikai 
élmények változatossága, amelyek a múltban mint igehallgatói közösséget érték. 
A közös benyomások befolyásolják, hogy mit és hogyan fogad be az elhangzott 
igehirdetésből. A bibliakritikai ismeretek vagy hiányuk, kegyességi irányok, meg-
határozó igehirdetők munkássága (például a mentor igehirdetései) – különösen 
a kezdő igehirdető számára – megszólalása előtti kész adottságok. A lelkésznek 
ebben a feltöltött térben kell megszólalnia.

A helyi és egyéni különbségek mellett általános jellemzők is megállapíthatók 
az igehallgató közösségről. Az az élénkítő hatás, amelyet a rendszerváltás körüli 
évek gyakoroltak a templomba járásra, régen elmúlt.5 A hagyományos egyházak 
népegyházi beágyazottsága a magyar társadalom nagy fordulataival egyre gyengül. 
A rendszerváltás után ugyanakkor korábban ismeretlen lehetőségek nyíltak meg az 
igehirdetés előtt, melyek alkalmasak sokkal szélesebb rétegek elérésére is (média, 
iskolák, szociális intézmények, kórházak, börtön stb.). A népegyházi tradíció nagy 
regionális eltéréseket mutat, de általánosan elmondható, hogy nem automatikus 
a templomlátogatás. A túlzsúfolt naptárakban meg kell küzdeni az istentisztelet-
látogatás helyéért. A templomba járók között a valódi vallásos élményre egyre 
nagyobb az igény. A protestáns gyakorlatban az istentisztelet meghatározó részét 
alkotó prédikációnak szellemi, lelki élménnyé kell válnia.

A szószék az egyház saját belső kommunikációjának érzését keltheti, mégis, 
a szószék csak missziói szerepben értelmezhető. Misszió tág értelemben, mind a 
rendszeres igehallgatók, mind a ritkán, akár véletlenül templomba érkezők számára 
is. Minden vasárnap esélye van annak, hogy messziről érkezők is részt vegyenek 
az istentiszteleten, az ő megszólításuk missziói feladat a legszűkebb értelemben 
is. A missziói igehirdetési lehetőséget a hagyományos templomi vasárnapi ige-
hirdetés mellett a nem tipikus közösségi megszólalások jelentik, ahol nagyobb 
létszámban a belső körön kívüliek is elérhetők. Bármilyen média, kazuális szol-
gálat, rendhagyó alkalom ritka értékű missziói lehetőség az igehirdető számára. 
Itt azonban fokozottan számolni kell a mai magyar vallási szellemi valósággal. 
Sokféle érzékenység, neuralgikus pontok, társadalmi tabuk és közhelyek vannak 
jelen. Ma a magyar társadalom körülbelül tizede kötődik csak szorosan a keresz-
ténységhez. A döntő többség nyitott a valláshoz a maga módján. Egy-egy társa-

 5 A magyarországi egyházak számára a vallásosság területvesztésének mélypontja a ’70-es évek 
második fele volt. 1978 és 1985 között a vallásosság mértéke Magyarországon nőtt, a rendszerváltás 
körül a templomba járás is és az egyházak elfogadottsága is csúcspontra jutott. Ez a folyamat az 
új évezredre megfordult. A Tárki Háztartás monitorvizsgálata szerint 1992-ben a legalább havi 
rendszerességgel istentiszteletet látogatók csoportjának 2007-re 51,4 százaléka maradt legalább 
havi templomlátogató. (Köz-teher-elosztás. Tárki monitorjelentések, 2008, 222. o.)
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dalmi eseményen a közösség egészét érdemes megszólítani közös értékek mentén, 
a keresztény üzenet dialógusképességére és értékére koncentrálva. Szóáradatban 
él a hallgató, a személyesen neki szóló és jó szavak mégis ritkák. Az önzetlen, 
személyes, jó szavak hiánya különösen érződik azokon a kazuális alkalmakon, 
ahol az egyháztól távolról érkezőket rendkívüli élethelyzetben szólíthatja meg 
az igehirdető. Mivel egyszeri az alkalom, ezért ha ilyenkor frusztráló vagy üres, 
személytelen, hivatalos közhelyek szólnak, akkor szakmai hibát vét az igehirdető. 
A másik lelki beállítottságát komolyan nem vevő egyoldalú igazság kifejtése egy 
kisebbséget tud megszólítani, de a többség számára a szekták szintjére süllyeszti a 
teljes keresztény üzenetet. Érdemes Pál igehirdetési gyakorlatát szem előtt tartani 
az idegen környezetben, ahol jó esetben a különböző háttereket figyelembe véve 
hirdeti Krisztust (areopagoszi beszéde, Fesztusz előtti beszéde). Az idegen kör-
nyezetben hiteles megszólalás és a mára kiépült evangélikus intézményrendszer 
tartalmi megtöltése az igehirdetés jelenlegi missziós feladata.

A vasárnap templomba érkezőkre nézve is igaz: nem természetes, hogy valaki 
ott ül a szószék alatt. Különösen a túlterhelt társadalmi rétegek számára nehéz a 
vasárnap délelőttöt kiszakítani. Hétről hétre úgy kell megszólalnia az igehirdető-
nek, hogy az igehallgatóban az értékes idő benyomása alakuljon ki.

A templomba járók csoportja a magyar társadalom egy speciális kisebbsége. Az 
evangélikusok még ma is az iskolázottabb középrétegekből kerülnek ki. Igehirdetési 
szempontból egyetlen meglepő szociológiai adatot szeretnék kiemelni, ami az igehir-
dető számára különösen fontos lehet. A Tárki 2007-es, a vallásosok értékrendjével is 
foglalkozó Háztartás monitorkutatása szerint a templomba járók csoportjának úgyne-
vezett anómia indexe (az optimizmus ellentétpárja) magasabb a magyar templomba 
járók között, mint a nem templomba járóknál.6 Úgy tűnik, az evangélium öröme 
nem tölti ki a templomba járókat. Kérdés, a szószék mennyire közvetít életkedvet és 
örömöt vagy esetleg a jelentőségvesztés miatti egyházi frusztrációt. Biztos, hogy a 
templompadokban sok megterhelt ember is helyet keres, aki terhe könnyebbítésére 
vágyik. Számukra már a templom evangéliumi levegőjének beszippantása is gyó-
gyító lehet. Viszont a templompadokban sok olyan ember is ül, aki ellenségképei 
megerősítését várja a hazai pályának tekintett templomi falak között. Az evangélikus 
egyházat intellektuális elkötelezettsége és szabad hagyományai mérsékeltté tették az 
elmúlt századokban. Lényegét veszítené el, ha a vallási és politikai neurózis népszerű 
szószékeit építené fel. A populizmus a keresztény igehirdetés számára is széles út, 
különösen a fiatal generáció kultúrájában megjelenő űrök kitöltésére.

A főének utáni csend feszült, de várakozó csend, amely a szószékről érkező 
releváns szóra vár.

 6 Köz-teher-elosztás. Tárki monitorjelentések, 2008, 226. o. http://www.tarki.hu/adatbank-h/
kutjel/pdf/b193.pdf.
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A releváns szó

Fiatal igehirdetőként egyszerre felemelő és szorongató érzés a vasárnapi istentisz-
telet meghatározó elemét létrehozni és megosztani a gyülekezettel. Kulcsfontos-
ságú, hogy a gyülekezet számára fontos, lényeges és tartalmas szó szólaljon meg 
a szószékről. Mitől releváns egy igehirdetés?

A valóságra vonatkozik (részt vesz a gyülekezet dialógusában), az embert eg-
zisztenciális mélységében érinti (a hallgatót nemcsak felületileg érinti, hanem 
mélységében), transzcendens igényű (képes felmutatni a hétköznapi tapasztalatin 
túli dimenziót), Krisztus hirdetett igéje (Krisztusra mutat). Röviden: keresztény 
tanúságtétel egy (esetünkben) fiatal nő vagy férfi szájából. A tanúságtétel ősi 
keresztény hagyományába illeszkedik bele, és szavai mögött egész egzisztenciája 
áll. Személyes meggyőződésétől és érintettségétől válik hitelessé a szó. Az igehir-
dető metszéspontban áll: tanú, lelkigondozó, teológus, aki a gyülekezet Istennel 
folytatott dialógusához releváns szavakat ad.

A fontos szavakhoz út vezet a bibliai ige kibontásán a készülés alatt és a gyü-
lekezet várakozó, zajos csendjének ismeretén át. A gyülekezet tagjaival folytatott 
folyamatos beszélgetés teszi lehetővé, hogy az igehirdető a gondolatokat és prob-
lémákat megismerje. A gyülekezeti közbeszéd találkozik az igehirdető teológiai 
tudásával, gondolkodásával, amiből szavak és mondatok születnek, akár egész 
történetekké állnak össze az igehirdetés mondataiban.

Létrejön a prédikáció, amelynek tartalma, mondanivalója, üzenete van. Mű-
vészi jellegű alkotó folyamat végén egyedi igehirdetés születik meg.7

Minden keresztény számára lehetőség az evangélium hirdetése, a szószéki 
igehirdetés azonban alapvetően lelkészi feladat. Az evangélium hirdetésének 
tisztasága és felelőssége teszi ezt szükségessé. Az igehirdetés Krisztus keresztjére 
mutat mint az evangélium középpontjára. A kereszt kifejtése mégsem jelentheti 
állandó kötelező elemként a minden vasárnapi nagypénteki prédikációt. Vasárnap 
húsvét napja, ahol a kereszt és az üres sír együtt van jelen a jelenben. A kereszt 
ma is itt áll az életben, és a halál legyőzése is itt van. Jelen időben szólal meg az 
igehirdetés, és úgy is mutathat a keresztre. Ez bátorságot igényel, különösen a 
kezdő igehirdetőtől. A kritikát megelőző „biztonsági Krisztus-formula” irreleváns 
szóvá teheti a keresztről szóló beszédet. Ezért stabil teológiai tudás kell ahhoz, 

 7 Művészet vagy ipar? Iparművészet. Modern homiletikák sorában a prédikáció művésze-
téről olvashatunk. Szószékeken mégis ritkán találkozunk igazi művészekkel. M. Herbst és M. 
Schneider tankönyve szerint már a jó iparosnak is örülni kell, aki a megmunkálandó anyagot, 
mint egy jó asztalos a fát, tisztelettel veszi kézbe, és kedvvel munkálja meg. Peter Böhlemann 
az iparos és a művész között az iparművészt jelöli célul. Akit egyszerre vezet az eredeti alkotás 
és a célként létrejövő tárgy használhatósága. HERBST–SCHNEIDER 2001, 127. o.
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hogy az evangélium Isten Krisztus által véghezvitt szabadító művéről élő és ható 
módon szólaljon meg konkrét, jelen idejű tartalmakban. Az ige szabadító üzenete, 
a megigazulás és a teljesség reménysége mindenki előtt nyitva áll. Ezt a távlatot 
nyithatja ki egy prédikáció, és akkor lesz igazán Ige, Isten beszéde – releváns szó.

A szó az igehallgató egyén és közösség fennálló élethelyzetéhez hozzá tud szól-
ni. Erősebb, mint a pillanatnyi valóság, mert azt meg tudja erősíteni, sőt változtatni 
is tud rajta. Új fényben tüntetheti fel a meglévőt, amivel átértelmezheti azt, és új 
szempontot adhat, ami kritika lehet a fennállóval szemben, és az igehallgatót vál-
tozásra kényszerítheti. Ez a változás az újszövetségi metanoia. Barbara K. Lundblad 
amerikai teológus egy egész könyvet szentel a prédikáció változást formáló sze-
repének. A kő metaforáját használja, hogy a változásra képtelen féltett biztonság 
megbotránkozó kövét az igehirdetés hogyan alakíthatja élő kővé. Könyvének címe 
– Transforming the Stone – Preaching through Resistance to Change8 – jól kifejezi az 
igehirdető mai helyzetét a történelmi felekezetekben. A folyamatos változásoktól 
félő keresztény közösség a saját pozíciójának helyreállítását és konzerválását látja 
saját céljaként. A keresztény közösségnek valójában a metanoia jézusi értelmében, 
a változások motorjaként kellene működnie.

A változásra motiváló fő eszköz az igehirdetés lehet. Ezért az igehirdetésnek 
mindig perspektívát kell nyitnia, és a jövőbe (közel és távol) reménységgel kell 
tekintenie. Margot Käßmann püspöknő a wittenbergi prédikációs központ meg-
nyitásán az igehirdetést „protestáns márkajelzésnek”9 nevezte. Központi szerepe a 
protestáns istentiszteletben egyértelmű. Az istentisztelet egész atmoszférája hat a 
hívekre, de a prédikáció kiemelt fontosságú az evangélikus istentiszteleti valóság-
ban. A lelkész szakmai felelőssége, hogy az istentisztelet és a prédikáció egymást 
erősítő, építő lelki alkalom – a hét lelki csúcspontja – legyen.

A Szó erejének kell betöltenie a gyülekezet lelkét a vasárnapi istentisztelet prédi-
kációja alatt és után. Akár olyan erővel is, mint Luther híres böjti prédikációsorozatá-
ban, ahol az igehirdetés szavával – sine vi, sed verbo – sikerült a rendet helyreállítani 
a forrongó Wittenbergbe Wartburgból visszatért reformátornak. Az igében rejlő erő 
kiengedése az igehirdető feladata – zsákutca (verbális agresszió), mikor az igehirdető 
feszültsége és erőszakos hitfelfogása kerül az ige ereje helyére mint prédikációs erő.

Egy fiatal igehirdető prédikációjában különösen a vitalitás, az életkedv megjele-
nése lehet érték egy megfáradt, idősebb igehallgató korosztály számára. A remény 
és az aktualitás megmutatása pedig egy régi formákban helyét nem találó fiatalabb 
rétegnek jelenthet erőt – nem a történeti múltban, hanem itt és most reményt és 
kedvet adva, amit máshol nem kapnak meg. Jól sikerült Tamás-mise prédikációk 
(teológushallgatóktól is) ezen az úton járnak.

 8 LUNDBLAD 2001.
 9 http://www.ekd.de/vortraege/2010/100219_kaessmann_wittenberg.html.
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Fiatal lelkész csak friss, természetes nyelven szólalhat meg – a saját személyes 
nyelvén. A figyelem megszerzéséhez is szükséges a prédikáció megfogalmazásának 
fűszeres íze, ami nem a kényelem, hanem a meglepetés erejét rejti.

A hallgatóra aktív résztvevőként kell gondolni. Umberto Eco nyitott műalkotás 
fogalmát Martin Nicol használja a prédikációra mint olyan műalkotásra, melyben 
a hallgató befogadásának is szerepe van.10

Az igehirdetés nyitottsága miatt nem veszélytelen. Az elmúlt évnek az Evangé-
likus Élet hasábjain folytatott polémiája rámutat, hogy a prédikáció nem reakció 
nélküli.11 Minden egyes igehirdetést értékel a hallgató, és a hallgatóban a rendsze-
resen hallott igehirdetőről egyfajta összkép alakul ki, amit egymással is megoszta-
nak az igehallgató közösség tagjai. Az igehirdetőben magában is születik értékelés 
arról, hogyan sikerült átadnia az igét, sikerült-e releváns szóvá válnia elmondott 
szavainak. Kezdő igehirdetőként nagyon fontos a visszajelzések meghallgatása és 
megszerzése. A mentor ebben értelemszerűen partner és saját magán kívül segíthet 
a gyülekezetben olyan személyeket találni, akik visszajelzéseket adhatnak. Nem 
érdemes egyetlen véleményből kizárólagos következtetést levonni, sokkal inkább 
több, lehetőleg egymástól minél több szempontból (életkor, nem, kegyességi irány, 
műveltség stb.) különböző igehallgató véleményét és visszajelzéseit kell kérni. Ha-
todéves gyakorlat alatt a nagy „T” betű mindenképpen a tanulóvezetőhöz hasonló 
védettséget és a hibázás lehetőségének könnyebb elfogadását jelenti a gyülekezet 
részéről. Fiatal igehirdető rövidebb élettapasztalattal, kiforratlanabb stiláris ar-
zenállal és talán több kérdéssel tanúskodik, de őszinte kérdései többet érhetnek, 
mint megörökölt, de megfelelően ki nem érlelt válaszok. A lelkészi (lelkészjelölti), 
egyházi mindentudás kényszerképzetétől meg kell szabadulni. Senki nem várja és 
nem is várhatja el a mindenre válaszadás képességét. Nem kell az igehirdetőnek ezt 
az illúziót keltenie. Ami a feladata, azt kell adnia: az üzenetet, ami az evangélium 
magja – a releváns szó, az Ige, ami kötődést teremt a hallgatóban és közösséget 
teremt a hallgatókból. A lelkipásztori igehirdetés a hallgató közösséget építi.

A holnap igehirdetői

A most kezdő igehirdetők nemcsak a ma pályakezdő szárnypróbálói, hanem a 
holnap igehirdetői is. Érdemes úgy gyűjteni a benyomásokat és úgy kísérletezni 
az igehirdetés eszközeivel, hogy tudatosan fejlődjön és természetesen alakuljon 
ki az igehirdetői kompetencia. A szavak ereje véleményem szerint az evangélikus 
igehirdetés nívójában rejlik. A német egyház megújulási programjának egyik 

 10 NICOL 2005, 77. o.
 11 HERÉNYI 2009; HAFENSCHER 2009; GÉMES 2009.
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koncentrált területe a prédikáció. A prédikációs kultúra fejlesztését jelölik meg 
célként.12 A magyarországi evangélikus prédikációs kultúra sokszínű, sokszínű-
ségét megőrizni a jövőben is fontos. Nem kizárólagos, uralkodó stílus kialakítása 
a cél, hanem a hiteles igehirdetői tanúságtétel. A tanú személye egyre fontosabb, 
míg a hivatal tekintélye visszaszorul. A 21. század tanúinak személyiségükkel 
kell kivívniuk a meghallgatást a média professzionális szószékeinek árnyékában 
és konkurenciájával. Béres Tamás megfogalmazásában „[a] Tanú Isten tetteinek 
kibontakozását keresi, és tapasztalatairól számol be”.13 Egyre jobb kérdéseket és 
válaszokat kereső ember, aki minden érzékszervét és képességét használja, aki 
ott van, ahol a szent megjelenik, ahol az üdvösség történik.14 Komplex teológiai 
látásra van szükség a 21. században, ami az igehirdetésre is hatással van. Az egyház 
teológiai-igehirdetési nyelvét közelebb kell hozni az igehallgatókhoz. Mára isme-
retlen és érthetetlen szavakat, illetve túlhasznált kifejezéseknek kell új megfelelőt 
találni, hogy a keresztény üzenet számára kulcsfontosságú tartalmak a maguk 
minél nagyobb teljességében jelenhessenek meg. Kontextuális teológiára15 van 
szükség, ahol a teológia hittételei a jelen komplikált élethelyzetére reflektálnak. 
Az evangélikus igehirdetés iránymutató szerepe nem lehet a beszűkülő tekintély-
elvű prédikáció, sem a populista közízlés szószéki megismétlése. A prédikáció 
orientáló szerepét csak a közbeszéd átlagát meghaladó meglátásokkal töltheti 
be. Tudatos nyitott felkészülést igényel ez, ami a konkrét készülésen túl a figyelő 
jelenlét a mindennapokban. Korunk annyi új kérdést tesz fel, amelyek folyama-
tos felkészülést igényelnek, hogy a vallásos színezetű közhelyeknél komolyabb 
beszédek szülessenek. A lelkész feladata egy alternatív keresztény út felrajzolása, 
mely egyszerre élhető és előremutató, viszont nem mindenki számára népszerű.

Bátorságra és türelemre van szükség egyszerre. Másik nehézség, hogy a gene-
rációk között a gyors változások miatt nagy különbségek vannak – ami a fiatal 
igehirdetőtől saját korosztálya megszólítása mellett az idősebb generáció világának 
ismeretét és figyelembevételét is megköveteli. Nem kell kevesebb újdonságra való 
nyitottságot feltételezni az idősebb gyülekezeti tagoktól, de új stíluselemek meg-
jelenésében partnerként kell rájuk tekinteni. Biztos, hogy formai kísérletezésre, 
nyelvi újításra van szükség, de az is biztos, hogy az új formák csak a régiekből 
szervesen kifejlődve őrizhetik meg a gyülekezetek békéjét.

 12 MANKE 2010.
 13 BÉRES 2007.
 14 Uo.
 15 Kreatív teológiai alkotó folyamat keretében „a hagyományos tanításból kiinduló személyes 
kontextualizálás eredményével találkozunk. Az így kapott eredmény hívő és egyéni lesz, amely 
közvetlenül nem tételes szabályokra hivatkozik, hanem az ezeket érzékenyen és hozzáértően 
értelmező és általában felelősségetikai alapon megnyilvánuló egyén személyes istentiszteletévé 
válik.” BÉRES 2007, 296. o.

03 Lelkeszi kompetenciak.indd   11703 Lelkeszi kompetenciak.indd   117 2010.06.01.   14:45:222010.06.01.   14:45:22



LELKÉSZI KOMPETENCIÁK

118

Hogy az igényes, felkészült prédikátor kellő elismerésben részesül-e, és a lelké-
szek ma mennyire tekintik fő feladatnak az igehirdetést, kérdéses.16 Lelkészválasz-
tás alkalmával megfigyelhető a szervező, menedzser lelkésztípus előnye,17 illetve 
egyéb szempontok, amelyek megelőzik az igehirdetői kompetenciát. Hosszabb 
távon azonban a prédikációs deficit tartalmi kiürüléshez vezethet. Pályakezdéskor 
elgondolkodtató, milyen irányban érdemes tapasztalatokat és tudást szerezni, 
hová érdemes koncentrálni.

Néhány gyakorlati szempont

Végül érdemes néhány alapvető gyakorlati szempontra kitérni, amelyek a kezdés 
időszakát jellemezhetik. 

Azt hiszem, minden lelkész emlékszik az első évek igehirdetéseire. Bennük van 
minden kezdés eredeti lelkesedése és a megvalósulás különböző sutaságai. Az első 
néhány tucat prédikáció elkészülése és elhangzása izgalmasságával, sikereivel, de 
még kudarcaival is egyedülálló időszak.

Hibalista

Néhány hiba M. Herbst és M. Schneider tankönyvéből, amit jó elkerülni:
Kánaáni nyelv • Egy olyan nyelven elhangzó prédikáció, mely úgy használ 

egyházi kifejezéseket, hogy az egy kívülről érkező számára érthetetlen.
Álkonkrétság • Az igehirdető felsorolásokkal, jelzőkkel, többes számmal pró-

bálja konkrétnak feltüntetni mondanivalóját, ami valójában a konkrétság hiányát 
takarja („bűneink, vétkeink, hibáink” vagy „Isten nagyon közel van hozzád”, de 
mit jelentenek ezek konkrétan?).

„Forró krumpli” • Belekapva egy-egy témába, azt szinte csak megemlítve eltereli 
a figyelmet a központi üzenetről. Bonyolult vagy nehéz témák érintése a prédiká-
cióban, amelyeket gyorsan elenged az igehirdető, mert égeti.

Szentek • Protestáns prédikációkban is előkerülnek olyan autoritással rendelke-
ző személyek, melyek önmagukban megkérdőjelezhetetlenek (Luther, Bonhoeffer, 
Ordass, II. János Pál stb.).

Téves feltételezések • Olyan elképzelések, melyeket az igehirdető kiterjeszt az 

 16 Több országban díjak ismerik el a legjobb prédikációkat, ezzel a szélesebb igehallgató kö-
zösség mond véleményt. Németül érdemes a www.predigtpreis.de oldalt tanulmányozni, mely 
a német gazdaság díja az év prédikációjának.
 17 SZABÓ 2009, 446. o.
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egész gyülekezetre, mintha mindenki azt gondolná, pedig egyáltalán nem álta-
lános ez a vélekedés („ahogy mindannyian tudjuk, gondoljuk…”).

Alagútprédikáció • Walter Jens kifejezése azokra a prédikációkra, melyek vakond 
módjára beássák magukat a föld alá. Mindent negatívan tüntet fel a lelkész. A hír-
hedt magyar hungaropesszimizmusra gondolva nagy a kísértés, és a gyülekezet 
jó része biztos együtt fog bólogatni, a prédikáció tetszést arat.18

Kialakulnak munkamódszerek a készüléstől az elmondásig. Néhány tipikus 
kérdésen érdemes végigmenni. Mikor kezdjek el készülni? Christian Möller hei-
delbergi gyakorlati teológus a Lelkipásztorban is megjelent, a prédikálás öröméről 
szóló írásában már az előző vasárnapot jelöli ki kezdőpontnak. Egy héten át gyűlnek 
a benyomások, ha legalább a textus elolvasásáig eljut valaki. Érdemes hosszabb távra 
gondolkodva gyűjteni a prédikációban felhasználható anyagokat (történet, vers, 
újságcikk, idézet, kép stb.), amelyek majd jók lehetnek egy textushoz valamikor. 
Érdemes exegézisekből könyvtárat gyűjteni, hogy amikor már nagyon közeledik a 
vasárnap, legyen hova nyúlni. Lelkészi szakfolyóiratok, a Lelkipásztor mellett a refor-
mátus egyház új folyóirata, az Igazság és Élet nagyon alapos előkészítőket hoz. Sok 
bibliai könyvhöz komoly magyar nyelvű kommentár érhető el, és az idegen nyelvű 
irodalmat akár hosszabb időre előre is be lehet gyűjteni.19 Német előkészítők széles 
tárháza létezik, melyek közül a Göttinger Predigtmeditationen évfolyamait emel-
ném ki, melynek prédikációgyűjteménye online is elérhető. A magyar evangélikus 
perikóparend egyedisége néha különleges kihívásokat állít a készülés folyamán. 
Ezek a lutheránus „hungarikumok” a textus általános irodalmából egyéni exegetikai 
munkával deríthetők fel. Az exegetikai irodalomnál (is) szakmai felelőssége a lel-
késznek, hogy komoly minőségi irodalmat alkalmazzon, amit a papírminőségtől a 
kiadóig külső jelek is hamar elárulnak, de a szerzők ismerete is segít.

Nemcsak a hit, de sok szempontból az igehirdetés is hallásból van. Az igehir-
detők is igehallgatók egyszerre. A hatodéves gyakorlat különösen értékes ebből 
a szempontból is. Legalább annyi lehetőség van hallgatni, mint mondani. Lehet 
reflektálni és válogatni a hallott megoldásokban. Érdemes a saját korosztály baráti 
körében a készülés közös élményeit (és általában a kezdő lelkészi élet benyomásait) 
kibeszélni személyesen, vagy ha a távolság nem engedi, elektronikus úton. Sokat 
érnek a közös kezdő tapasztalatok baráti hangokon megszólalva.

Kész prédikációk tömegei olvashatók nyomtatott és elektronikus formában 
egyaránt. Evangélikus igehirdetés-kötetek sorozata áll rendelkezésre, híres régi és 
újabb, magyar és külföldi, női és férfi igehirdetők prédikációi érhetők el. Ötletet, 

 18 HERBST–MATTHIAS 2001, 159. kk.
 19 Szerzői jogi viták miatt bizonytalan, de egy ideje a books.google.com adatbázisában nagy 
mennyiségű, kiváló új angol nyelvű kommentár érhető el, és egyéb irodalom különböző nagy 
amerikai könyvtárak állományából.
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megoldást meríteni egy igehirdetői feladatra bőven lehet belőlük. Viszont teljes 
átvételük már a plágium kérdését veti fel, ha ez nem is olyan szigorú az igehirdetés 
műfajában, mint mondjuk a filmiparban. Hol húzódik a plágium határa? Ven-
dégszövegek jelenléte csak addig jó, míg a gyülekezetnek az a joga, hogy eredeti, 
egyszeri, aznapi igehirdetést halljon, nem sérül.20

Gyakran felmerül a kérdés: a szó szerint leírt vagy a vázlat alapján elmondott 
prédikáció a jobb? Mind a kettő mellett hozhatók fel érvek; az első kidolgozottságá-
val, szabatos fogalmazásával és utólagos kézbevehetőségével az utóbbi természetes 
beszédhez közelisége, spontán alakíthatósága áll szemben. Véleményem szerint a 
kezdés bizonytalansága és izgalma a biztosabb leírt formát igényli, amitől az eltá-
volodás később a rutinnal nőhet, a minőség nagyobb rovása nélkül válhat élőbbé 
a prédikáció. Érdemes egy-egy meglepő eszközt használni (tárgy a szószéken), ami 
segíti a figyelem megragadását, de a megszerzett figyelmet tartalomhoz kell juttatni.

Utolsó gyakorlati kérdésként felmerül a kezdő igehirdetőben: hogyan lehet jól 
aludni szombat este? Személyes benyomásaim szerint sehogy, bár a homiletika 
szakkönyvei mindig ezzel kecsegtetik az időben alaposan készülő lelkészt.

Mindenesetre a jó prédikációnak szüksége van pihentségre. Christian Möller 
egy rabbit idéz, aki hosszú fárasztó tanulmányozás helyett egyszer alaposan ki-
aludta magát és a frissessége csodás hatással volt másnapi szolgálatára. Teljesen 
máshogy beszélt, mint ahogy megszokták. Az energia vasárnapra koncentrálása 
nagyon fontos és ebben az értelemben akár gondolattisztító felfrissítő alvással is 
lehet Istent szolgálni.21

Mindamellett biztos, nyugodt alvás csak vasárnap délután, az utolsó istentisz-
telet befejezése után érkezik el a lelkész életébe. Akkor kezdődhetne a hétvége…
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Miért fontos feladat az igehirdető számára a bibliai szerep életre keltése és a tex-

tushűség közötti egyensúly megtalálása?

2. Kik állnak egymással párbeszédben a prédikáció születése, elhangzása és tovább-

élése során?

3. Hol nyílnak új lehetőségek ma a missziói igehirdetés gyakorlására? Milyen igehirdetői 

magatartásra van szükség ezekben a helyzetekben?

4. Hogyan lesz az igehirdetés változásra motiváló fő eszköz?

5. Milyen értelemben használja Martin Nicol az igehirdetésre Umberto Eco „nyitott 

műalkotás” fogalmát?

6. Milyen konkrét kihívásokkal kell tudatosan szembenéznie egy pályakezdő igehirde-

tőnek napjainkban?

7. Fogalmazzon meg egy saját ars poeticát arról, hogy mikor és hogyan készül a pré-

dikációra!
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SZABÓNÉ MÁTRAI MARIANNA

A HIT TOVÁBBADÁSA MINT A KERESZTÉNY
KÖZÖSSÉGEK KOOPERATÍV FELADATA

A hit továbbadása nem egyirányú utca. 21. századi törekvések a hit tovább-
adásának kooperatív megvalósítására. Egyre több gyülekezetben ünnepel-
nek közösen a generációk. A család szerepe – lehetőségek és korlátok. Milyen 

forrásokkal segítheti a teológia a családokat a keresztény nevelésben? A Biblia 
és a gyermekek világa. Mit értünk gyermekteológián? A holisztikus szemlélet 
jelentősége a keresztény tanítás folyamatában. Nemzetközi és ökumenikus 
kitekintés. A tanulás négy pillére.

A „hit továbbadása” fogalmat komplex értelemben használja ez a dolgozat, a 
„hittan” szó analógiájára. A magyar nyelvben a „hit” kifejezéssel nemcsak az 
Istenben való bizalom megélését mint lelki tevékenységet jelöljük, hanem a 
hit tárgyát is, vagyis mindazt a tartalmat, amit értelmünkkel megragadva fel 
tudunk fogni a keresztény hit tanításából. A szó ilyen értelemben kognitív 
tevékenységet jelöl. Főként ez utóbbi játszik szerepet a „hittan” elnevezésben, 
mivel ott nem az Isten iránti bizalmat táplálja a tanulóba a hitoktató, mert 
efölött nem rendelkezik, legfeljebb csatornát tud létrehozni, fogékonyságot 
kialakítani az Isten által teremtett hit befogadására. Inkább az a hitoktató fel-
adata, hogy megismertesse a tanulókkal – életkoruknak és helyzetüknek meg-
felelően – a keresztény hit tartalmát, illetve annak annyi részét, amennyinek 
a befogadására képesek.

Olyan értelemben is komplex fogalom a „hit továbbadása”, hogy az nem egysze-
rűen egyirányú utca, mintha az idősebb generáció birtokolná a hitet, rendelkezne 
fölötte, és ezt egyszerűen továbbadná a következő generációnak. A terminológi-
ának ez a problémája komoly vitát jelentett a 20. század nyolcvanas évei végének 
és kilencvenes évei elejének német nyelvű valláspedagógiai irodalmában. A római 
katolikus valláspedagógia vezette be a „hit továbbadásának” – Weitergabe des 
Glaubens – fogalmát, kiváltva ezzel a protestáns valláspedagógia kritikáját. Olyan 
klasszikus valláspedagógusok koncepciójába nem illett ez a kifejezés, mivel egy-

[
]
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irányú mozgást jelöl, mint Karl Ernst Nipkow1 és mások. Ezért német protestáns 
területen – elkerülendő a „Weitergabe des Glaubens” alkalmazását – olyan vallás-
pedagógiai fogalmakat vezettek be, mint például „a hit üzenetének továbbadása” 
(Weitergabe der Glaubensbotschaft), sőt „együttélés és a hit tanulása a generációk 
között” (gemeinsam leben und glauben lernen zwischen den Generationen).2 
Ebben a tanulmányban minden fent jelölt fenntartás ellenére a „hit továbbadása” 
fogalmat használjuk, tekintettel a magyar „hit” szó komplex jelentésére egyfelől, 
másfelől pedig a keresztény tradíció olyan átadásával foglalkozunk, amely tartal-
mában is komplex (hittartalom, spirituális élmény, rítusok, történetek, énekek, 
szimbólumok, életfolytatás stb. megismertetése és közös átélése), generációk közös 
élményét, tapasztalatát jelöli. Épp ezért magában foglalja a kölcsönös gazdagodás, 
egymástól tanulás lehetőségét, ugyanakkor nem titkolja el azt a tényt, hogy az idő-
sebb generáció adja át az alapvető ismereteket és tapasztalatokat, amelyeket maga is 
kapott, a fiatalabbnak, miközben kétségtelenül maga is tanul, gazdagodik, mégpe-
dig az ifjabb generáció jóvoltából, illetve a közösen szerzett tapasztalatokból. Ilyen 
értelemben, a maga komplexitásában használjuk a „a hit továbbadása” kifejezést.

21. századi törekvések a hit továbbadásának kooperatív 
megvalósítására

Örvendetesen megnövekedett az utolsó évtizedben a keresztény közösségekben, 
közöttük a magyar evangélikus gyülekezetekben is az olyan összejövetelek száma, 
amelyeket célzottan családok számára – azaz több generáció közös rendezvénye-
ként – hirdetnek meg. Míg a 20. század második felét a generációk szempontjából 
inkább a rétegalkalmak jellemezték, addig napjainkban egyre nagyobb gondot 
fordítanak az integrációra. Jellemző különbség, hogy a 20. század második felé-
ben istentiszteleti szempontból a gyermek- és ifjúsági istentiszteletek, valamint a 
főistentisztelet megkülönböztetésére, illetve különálló megtartására törekedtek, 
a század végén már felbukkant és mára igazán népszerűvé vált a családi istentisz-
telet mint generációkon átívelő, illetve azokat egybefoglaló alkalom, amely arra 
törekszik, hogy a részt vevő valamennyi generációt megszólítsa. Az a gyakorlati 
teológiai belátás áll e mögött a változás mögött, hogy az istentiszteletet nem „va-
laki tartja valakinek” (például a felnőtt a gyermekeknek), hanem az a familia Dei 
közös ünnepe.3 Különösen hangsúlyos ez egy családon belül, ahol a generációk 

 1 Vö. ADAM 1992, 52–58. o. 
 2 További szóhasználati javaslatokkal együtt: ADAM 1992, 55–56. o.
 3 Vö. SZABÓNÉ MÁTRAI 2004, 256–258. o.
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közösen ünnepelnek. Hol másutt látná egy gyerek imádkozni vagy énekelni a 
szüleit, ha nem az istentiszteleten? És hol másutt élné meg a szülő annak felemelő 
élményét, hogy gyermekével együtt, közösen megáll Isten előtt? Nagyon fontos, 
hogy ebben a tapasztalatban, mondhatjuk, élményben mindkét fél, egyazon 
helyen, egyszerre részesüljön.4

Azt a gyakorlatot is egyre több gyülekezet követi, hogy a gyermekeiket hit-
oktatásra kísérő szülőknek a hittanórával párhuzamos alkalmat kínál. Részben 
a várakozási idő hasznos eltöltésére ad ily módon lehetőséget, részben a közös 
tapasztalatok és problémák megbeszélésére, részben – közvetetten bár, de – ilyen 
módon vonja be a szülőket gyermekeik hitoktatási folyamatába. Sokkal többet 
kínál ezzel, mintha amolyan szülőiértekezlet-szerű alkalmakon informálná a 
szülőket arról, hogy mi is történik gyermekeikkel a hittanórákon.5 Ebbe a sorba 
tartozik a különféle, gyülekezetek által szervezett családi délutánok, vasárna-
pok, kirándulások, ünnepváró barkácsolások szinte felsorolhatatlan sokfélesége, 
amellyel a különféle keresztény közösségek a családok életét, lelki gyarapodását, 
összetartozását igyekeznek segíteni.

E törekvések sorában egy módszertani változást érdemes még megemlíteni. A 
fent vázolt szemléletváltás, az integráció irányában történt elmozdulás jól tükrö-
ződik a legújabb hittantankönyvek metodikai felfogásában. Leglátványosabban 
a Tanuló közösségben című konfirmációs könyvben követhetjük ezt nyomon. A 
könyv nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a konfirmandusok bizonyos kérdéseket 
megbeszéljenek otthon a szüleikkel. Ezek a feladatok gyakran a család múltjára, 
bizonyos ünnepek, események megélésére, családi hagyományokra és szokásokra 
vonatkoznak, leginkább magával a konfirmandus fiatallal kapcsolatosak.6 Szinte 
észrevétlenül vonódik be a feladatok által a család a konfirmációs felkészülésbe, és 
nemcsak egy alkalommal, mintegy idegenként pillant bele az ott folyó munkába, 
hanem részt vesz annak teljes folyamatában. A könyvben szereplő feladatok között 
van egy másik csoport is, amely a gyülekezetre vonatkozik. Olyan feladatot kap 
ezekben a fiatal, amelynek értelmében kapcsolatba lép gyülekezeti tagokkal, megis-
merkedik, beszélget, interjút készít velük.7 Felfedezi ezáltal a gyülekezet múltjának 

 4 Egészen új kezdeményezés ezen a műfajon belül az úgynevezett totyogók istentisztelete, 
amely az egészen kicsi gyerekek és családjuk számára meghirdetett közös rendezvény. Megfe-
lelő liturgiájú rövid istentisztelettel kezdődik, majd családi délutánná alakul, alkalmat adva 
a többgenerációs családoknak a közös spirituális töltekezésre, továbbá kellemes időtöltésre és 
egymással való testvéri-baráti találkozásra. A műfaj magyarországi meghonosítását, mibenlétét 
és eredményeit ismerteti: BENCE 2009, 93–95. o.
 5 Tomka Ferenc káposztásmegyeri plébános, teológiai tanár előadása az EHE hatodéves kurzu-
sán 2010. február 1-jén. Saját jegyzet. Vö. Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia honlapja.
 6 Lásd például: SZABÓNÉ MÁTRAI et al. 2008, 26., 50., 79., 100., 127., 149., 174–175. o.
 7 Lásd például: SZABÓNÉ MÁTRAI et al. 2008, 50., 79. o.
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egy részét, bepillant jelenébe oly módon, hogy ebben hiteles személyek segítik. Ezek 
az interakciók nemcsak megkönnyítik a fiatal integrálódását a gyülekezetbe, hanem 
természetes módon ismertetik meg a gyülekezet tagjait a konfirmandusokkal, és 
segítenek abban, hogy a gyülekezet többi része sajátjának érezze a konfirmáció 
ügyét. Itt is észrevehetjük, hogy egyfelől ez a folyamat kölcsönös, másfelől pedig 
megláthatjuk azt a jellemző törekvést, hogy az integrációt nem célzottan, egy-egy 
meghirdetett alkalommal igyekszik elérni, hanem a folyamatban különféle módon 
érintett személyek, csoportok természetes és tartós bevonásával.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a 21. század első évtizedében megfigyelhető a 
keresztény közösségeknek az a törekvése, hogy a hit továbbadásának folyamatá-
ba ne csak a közvetlenül érintett tanulókat, gyermekeket és fiatalokat vonják be, 
hanem azt a közösséget, családot is, amelybe a fiatal beletartozik. Nyilvánvalóan 
az a belátás húzódik meg e mögött a gyakorlat mögött, hogy a keresztény nevelés 
és oktatás nem lehet eredményes, ha izoláltan, a tanuló természetes közösségétől, 
családjától függetlenül történik. Amikor egy gyermeket vagy fiatalt megszólítunk, 
akkor a családját is megszólítjuk, mert ez az a közösség, amely legalapvetőbb mó-
don meghatározza a fiatalt.8 Egyre inkább úgy valósul meg a hitre nevelés, mint 
a keresztény közösség, a gyülekezet, valamint a család kooperatív erőfeszítése.9

A család szerepe a hit továbbadásában – lehetőségek 
és korlátok

James Fowler megfogalmazása szerint10 a család egyedülálló és nélkülözhetetlen 
az ember alapvető szükségleteinek kielégítésében a következő területeken: 

• Az ember közösség iránti igénye, valamint olyan hely iránti szüksége, ahol 
„otthon” lehet.

• Olyan fejlődés, amely elvezet a független, önálló léthez és a cselekedeteinkért 
való felelősségvállaláshoz. Ehhez a függetlenné váláshoz viszont szükségünk 

 8 Ez a tanulmány nem foglalkozik az iskola szerepével a hit, illetve a keresztény tradíció 
átadásának folyamatában. Ennek oka az a magyarországi, a közoktatási törvényben lefektetett 
gyakorlat, amely az egyházi iskolákat leszámítva nem foglalkozik a hitoktatással, vagyis azt 
a gyülekezet felelősségére bízza. Ennek következtében azokhoz a tanulókhoz, akik nem egy-
házi iskolába járnak, a gyülekezet közvetítésével jut el a keresztény tradíció. Emiatt ebben a 
tanulmányban a keresztény közösség – a gyülekezet – szerepével foglalkozunk, és nem térünk 
ki külön az iskola szerepének taglalására. 
 9 A magyarországi hitoktatás megvalósulásáról áttekintő képet ad: SZABÓ 2007, 504–512. o.
 10 Idézi FRANCIS–ASTLEY 2002, 207. o.
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van annak biztos tudatára, hogy van egy közösség, amely mindig szívesen 
fogad, amikor visszatérünk.

• Az életértelem megtalálása; értékrend, amelyben osztozunk másokkal; tájé-
kozódás az életben. Ezeket a szükségleteket elsősorban a családi rítusokban 
és beszélgetésekben való részvétel elégíti ki.

• Mindennapi szükségletünk élelem, szállás, valamint a szexuális identifikáció 
iránt; ezek olyan szükségletek, amelyek kielégítése alapja az összes többinek.

A fentiekben, illetve abból következően aláhúzhatjuk azt a szempontot, hogy 
amenny ire a szülők, illetve a család felelős a gyermek alapvető szükségleteinek 
kielégítéséért, ugyanúgy elsősorban ők formálják a gyermek lelki és erköl csi éle-
tét is. Tudjuk, hogy vannak meghatározó biológiai, genetikai adottságok, tény, 
hogy a kortársak, az iskola, a rokonok, a szomszédok, a körny ezet, adott esetben 
a gyülekezet, de a tágabb társadalmi és a politikai kontextus is befolyásolja  egy 
gyermek erkölcsi és lelki fejlődését, á m a legnagyobb befolyást – legyen ez pozitív 
vagy negatív – mégis a szülők gyakorolják.

A szülő i ház lelki nevelésben betöltött fontos szerepéről egy valláspedagógus, 
Erich Bochinger így ír: „A hit útján a legfontosabb, alapvető tapasztalatokat a szü-
lői ház ban kaptam. A puszta jelenlétem által megtapasztaltam, hogy az Istenben 
való hit az egész életet áthatja. Jé zussal, az üdvözítővel való élet volt ez, a Bibliából 
táplálkozó és a gyülekezetben zajló élet. A kora gyermekkori tapasztalatokat ké-
sőbb persze sokféle módon kellett kibontanom, tágítanom, kritikus reflexiók által 
megerősítenem és mélyreható kérdésekkel szembesítenem. Mindemellett nagy 
törések nélkül megtartottam mindazt, ami kezdettől fogva közel került hozzám.”11

Mintha Bochinger mondanivalóját sűrí tené egy szellemes, tömör mondatba 
Marcia J. Bunge, amikor a hitre nevelés közösségi – családi és gyülekezeti – jelen-
tőségét így határozza meg: A hitet nem annyira tanuljuk, mint inkább elkapjuk 
(mint egy betegséget – Sz. M. M.), leginkább az otthoni tapasztalatok, beszélgetések 
és élmények által.12

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy zökkenőmentesen és kielégítően 
működik a család mint a spirituális értékek továbbadásának helye és mint olyan 
közösség, amely a lelki fejlődés szükségét kielégíti. Sőt igen sok a deficit ezen a 
téren. Ezt épp azok a gyülekezetek, lelkészek és hitoktatók érzékelik leginkább, 
akik erőfeszítéseket tesznek a hitre nevelés fent leírt kooperatív megvalósítására, és 
megpróbálják bekapcsolni a családokat a gyermekek és fiatalok között végzett mun-
kába. Nem kevés az olyan családok száma, amelyekben a szülők kevéssé vesznek 
részt gyermekeik életében. Kevés időt töltenek velük, és nem részesednek a velük 
történt eseményekben. Nem beszélgetnek gyermekeikkel azokról a kérdésekről, 

 11 Idézi ADAM 1994, 43–44. o.
 12 BUNGE 2008, 349. o.
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problémákról, amelyek foglalkoztatják őket. Ennek oka bizonyára sok esetben 
az a túlterhelt életforma, amelyet napjainkban sok szülő a megélhetés kényszere 
miatt vállal. Sőt hozzá kell tennünk, hogy a túlzott leterhelés napjainkban nem-
csak a szülők, hanem a gyermekek időbeosztását is jellemzi, és az ő oldalukról is 
nehézzé teszi a családon belüli gazdag, időigényes, mélyreható kommunikációt, 
nem is beszélve a közösen eltöltött szabadidő személyiségfejlesztő, családi kohéziót 
növelő és az összetartó szálakat erősítő hatásáról. De vannak olyan családok is, 
amelyekben egyszerűen nem életforma az egymás gondolataiban, élményeiben, 
életében való részesedés. Közömbösség formájában tapasztalják meg és kudarcként 
élik át a gyermekekkel foglalkozó lelkészek és hitoktatók a családi életnek ezt a 
hiányosságát, és ez a tapasztalat sajnos egyáltalán nem ritka. Ugyanakkor örven-
detes változás is érzékelhető napjainkban e téren, épp a „totyogók istentisztelete” 
által érintett egészen fiatal családok esetében, akiknek átélt felelősségét szintén 
tapasztalják a családokkal foglalkozó lelkészek és gyülekezetek manapság, és ér-
zékelik azt az igényt és szándékot, hogy sok fiatal szülő lelki értékeket is szeretne 
átadni gyermekeinek, és ehhez igénylik a gyülekezetek segítségét és a közösség 
– elsősorban a hasonló szituációban élő családok – részvételét.

Akadályt jelent azonban az együttműködés útjában a vallási téren jelentkező 
deficit. Ez megmutatkozik a vallási megosztottságban, amely elsősorban az egy 
családon belül élő keresztény és nem keresztény embereket jelenti. A felekezeti 
különbözőség nem a szándék hiányát jelenti ma már, legfeljebb csak a gyakor-
latban nehezítheti az együttműködést. Sok szülő nem érzi felkészültnek magát 
arra, hogy gyermekei lelki nevelését felvállalja, úgy érzi, hiányoznak az ismeretei. 
Emiatt is szívesen delegálják ezt a feladatot az egyházi iskolára vagy a gyüleke-
zetre. Ezen túl azért is, mert szülői feladataik között egyszerűen nem tartják 
számon a lelki nevelés feladatát. Sok vallását gyakorló, templomba járó család 
is elmondja, nem beszélnek otthon a lelki élet témáiról, sőt morális kérdésekről 
sem. Ennek az az egyik oka, hogy maguk a szülők nagyon keveset tudnak saját 
egyházuk tanításáról és tradícióiról. A másik, semmivel sem kisebb jelentőségű ok 
pedig az, hogy nem találják a kapcsolópontot a hit és a mindennapi élet között. A 
megfelelő szavakat sem ismerik – vagy nem használják aktívan őket –, amelyek-
kel kifejezhetnének lelki, sőt morális tartalmakat. A keresztény tartalom emiatt 
izolálódik a mindennapi élettől, és a vasárnapi templomba járásnak semmi hatása 
nincs a hétköznapokra, a családon belüli kommunikációra sem. Pontosan ez az 
a helyzet, amelyből megpróbál családokat kimozdítani a kooperatív formában, 
családi integrációban végzett hitoktatás és egyéb gyülekezeti tevékenység. A 
pozitív változás felé vezető úton az első lépés a szülők bekapcsolása, támogatása 
és elkötelezése. Ez nem könnyű feladat. Sok erőfeszítéssel jár. Bizonyára kudar-
cokkal is. De megkerülhetetlen út, mert a folyamatban részt vevő valamennyi 
szereplő érdeke ezt kívánja.
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Milyen forrásokkal segítheti a teológia a családokat a hit 
továbbadásában?

A Biblia és a teológia gazdag olyan forrásokban, amelyek erősíthetik a családokat 
annak felismerésében, hogy a gyermekek lelki fejlődése a szülők felelőssége, és 
hogy a családok sokat tehetnek a hit továbbadása érdekében. A szülő-gyermek 
kapcsolat mélységének, valamint a szülői szerep és a család jelentőségének kifeje-
zésére általában nagyon erőtlen, gyenge nyelvet használunk. Ez a nyelvezet nem 
reflektál a szülők fontos és Istentől kapott szerepére, sem pedig a szülői hivatás 
értékére és szépségére. A hétköznapi szóhasználatban legtöbbször ilyen kifejezések 
uralkodnak a családdal kapcsolatban, mint gyermekvállalás, a család eltartása, 
finanszírozás, taníttatás, „mindent megadok a gyerekemnek” stb. Pedig használ-
hatnánk ösztönzőbb, gazdagabb tartalmú, inspiratívabb kifejezéseket is, amelyek 
jobban rávilágítanak a lényegre. A Biblia nyelve ezzel kapcsolatban is gazdag és 
erős nyelv. Sőt teológiai tradíciónkból is gazdagon meríthetünk a szülői szerep 
mélységének és fontosságának megértésére.

Marcia J. Bunge négy fontos bibliai perspektívát hoz napvilágra azzal a szem-
léletmóddal kapcsolatban, amellyel a Biblia fordul a gyermekek felé, és bemutatja 
azt az erős, kifejező nyelvezetet, amelyet a Biblia használ a gyermekekkel és a 
hozzájuk való viszonyulással kapcsolatban.13

1. A gyermekek sérülékenyek. Gondoskodásra és igazságosságra van szükségük. A 
szülők, illetve a felnőttek azok, akik védelmezik őket, és gondjukat viselik, alapszük-
ségleteiket kielégítik. Abba a kategóriába – jövevények, özvegyek, árvák – tartoznak, 
amelynek fokozott védelmét a Biblia egyértelmű, világos szavakkal követeli meg: 
„Mert Istenetek, az Úr, istenek Istene és uraknak Ura. Ő a nagy, erős és félelmes Isten, aki 
nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. Igazságot szolgáltat az árvának 
és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki.” (5Móz 10,17–18) Ez a 
nyelv időnként nemcsak erős, hanem szinte drasztikus, sőt fenyegető: „A jövevényhez 
ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd őt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. Ne 
nyomorgassátok az özvegyeket és árvákat! Ha mégis nyomorgatjátok őket, és hozzám 
kiáltanak segítségért, bizony meghallgatom kiáltásukat. Fölgerjed haragom, és fegyverrel 
öllek meg benneteket, és majd a ti feleségeitek lesznek özvegyekké, és gyermekeitek árvák-
ká.” (2Móz 22,20–23) Máskor pedig ígéretet tartalmaz: „Minden harmadik esztendő 
végén vedd ki annak az évnek a terméséből az egész tizedet, és raktározd el lakóhelyeden, 
hogy ha majd eljön a lévita, akinek nincs birtoka úgy, mint neked, meg a jövevény, 
az árva és az özvegy, akik lakóhelyeden élnek, ők is ehessenek, és jóllakhassanak. Így 
megáldja Istened, az Úr, kezed minden munkáját, amit csak végzel.” (5Móz 14,28–29)

 13 Vö. BUNGE 2008, 352–354. o.
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2. A gyermekek Isten ajándékai. Teljes emberi lények, akik Isten képmására 
teremtettek. Értéküket nem kell „megtermelniük”, mivel nem a szüleik, hanem a 
maga képmására teremtette őket Isten (1Móz 1,27), ezért puszta létükben értékesek. 
Költői nyelven ezt így fejezi ki a zsoltáros: „Te alkottad veséimet, te formáltál anyám 
méhében.” (Zsolt 139,13) Magukon hordják Isten keze nyomát, méltóságuk van. 
Ezért a szülőknek és más felnőtteknek tisztelniük kell őket. Isten szeretetteljes 
odafordulása az emberhez – a gyermekhez is – minta lehet erre a tiszteletre néz-
ve: „Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva.” (Mt 10,30)

A gyermekek örömforrást jelentenek, akikért hálás a szülő Istennek. Sok bibliai hely 
arról szól, hogy Isten áldásának jele a gyermek (1Móz 30,21; 1Sám 1,11; 1Móz 30,11; 
Zsolt 127,3). Sok példát is hoz a Biblia a gyermekek feletti örömre. Eszünkbe juthat 
Sára öröme Izsák születésekor (1Móz 21,6–7), Zakariás és Erzsébet öröme: „Örülni fogsz, 
boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének” – ígéri Zakariásnak az angyal (Lk 
1,14). Jézus egy példabeszédben maga is szól a gyermek fölötti örömről: „Amikor az 
asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem 
emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra.” (Jn 16,20)

3. A gyermekek, a felnőttekhez hasonlóan, nem tökéletesek. A Biblia úgy tekint rájuk, 
mint a bűnt magukban hordozó teremtményekre; ugyanakkor olyan lényekre, akik 
változni, fejlődni, átalakulni képesek. Erkölcsi iránymutatásra, tanácsra van szük-
ségük. A szülők egyik feladata, hogy ezt megadják nekik. A szülőknek és azoknak 
a felnőtteknek, akikre gyermek bízatott, Istentől kapott feladatuk, hogy tanítsák, 
fejlesszék a gyermekeket intellektuális, morális, érzelmi és lelki értelemben egyaránt. 
Sok bibliai szakasz nevezi néven konkrétan ezt a felelősséget. Nagyon ismert a Pél-
dabeszédek könyvének mondata: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még 
ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (22,6) De gondolhatunk sok egyéb mellett az 
apostoli intésre is: „Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az 
Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” (Ef 6,4) Tanítaniuk kell Isten hűségét a 
következő generációnak: „Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy” (Ézs 38,19), 
de szólniuk kell hatalmáról és csodáiról is: „…nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük 
a jövő nemzedéknek az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt.” (Zsolt 
78,4) Tanítják gyermekeiknek a törvény ismeretét: 5Móz 6,5; 11,18k és 31,12k, és 
megtanítják őket a helyes és igazságos cselekvésre: 1Móz 18,19 és Péld 2,9.

4. A gyermekek a hit példái a felnőttek számára, sőt Krisztus reprezentánsai is, 
ezért a felnőtteknek tanulniuk kell a gyermekektől. Ezekkel a kijelentésekkel Jézus a 
feje tetejére állítja saját korának közös meggyőződését a gyermekekkel kapcsolatban. 
Lehetséges, hogy nemcsak Jézus korában hangzott furcsán, hogy a gyermekeket 
nemcsak tanítani kell, hanem tanulni is lehet, sőt szükséges tőlük.14 Mindezt nem 
hűvös megfontolásból teszi, hanem szeretettel fordul a gyermekek felé, magához 

 14 Vö. FRANCKE–HELMUT 2000, 10–34. o.
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öleli, meggyógyítja őket, sőt bizonyos összefüggésben azonosítja magát velük (Mk 
9,36–37). Példaként állítja a gyermekeket tanítványai elé (Mt 18,2–5); magához 
hívja a gyermekeket, és a mennyek országát ígéri nekik (Mt 19,14).

Ha Jézusnak ezeket a kijelentéseit komolyan vesszük, akkor a szülőknek tanulni-
uk kell gyermekeiktől. Oda kell figyelniük a problémákra, amelyeken a gyermekek 
gondolkodnak, és komolyan kell venniük a kérdéseket, amelyeket föltesznek. Ez 
nem azt jelenti, hogy valamiféle idealizáló gondolkodás következtében a gyer-
mekeket bűntelennek tartanánk, vagy azt feltételeznénk, hogy eleve közelebb 
vannak Istenhez, mint a felnőttek. Ha megfelelően tanulmányozzuk az Újszövet-
séget és benne Jézus szavait és magatartását a gyermekekkel kapcsolatban, akkor 
arra a következtetésre jutunk, hogy a gyermekek gondolatai, látása, hite nemcsak 
tanulságos lehet a felnőtt társadalom számára, hanem olyan gazdagodást, olyan 
többletet jelent, amely más úton, más forrásból nem hozzáférhető.

A gyermekteológiák szerepe a hit közösségi továbbadásában

Emiatt is üdvözlendő az utolsó körülbelül két évtized teológiai próbálkozása, 
amely foglalkozik az úgynevezett gyermekteológiával.15 A 20. század ’80-as éve-
itől követhetjük nyomon a gyakorlati teológiai irodalomban ezt az érdeklődést. 
Forrása mindenképpen a ’60-as, ’70-es években keresendő, amikor megváltozott a 
szemléletmód a hitoktatásban részt vevő gyermekeket illetően. A fejlődéslélektan 
eredményeinek figyelembevétele új perspektívát és új gyermekkép kidolgozását 
tette lehetővé. A ’60-as, ’70-es évekig úgy tekintettek a gyermekre, mint aki főként 
és bizonyos értelemben „áldozata” a társadalmi környezetnek, passzív lény, akit 
kívülről formálnak.16 Exogén perspektívának nevezzük ezt a szemléletmódot. Ezzel 
szemben az endogén perspektíva a fejlődéselméletekre fókuszál. A jelenleg általá-
nosan elfogadott elméletek Jean Piaget alapértelmezését követik, és abból a nézet-
ből indulnak ki, hogy a gyermekek aktív értelmező lények, és létrehozzák a saját 
valóságukat. Az újabb kutatások kritikusak Piaget fejlődéselméletének fokozataival 
szemben. Manapság egyre többet olvasunk a valláspedagógiai szakirodalomban 
arról, hogy a gyermekeknek sokkal korábban kialakulnak bizonyos képességeik, 
mint ahogy azt Piaget feltételezte, és azt is állítják, hogy vitatható dolog a fejlődés 
különböző fokozatairól beszélnünk, és főként vitatható azt bizonyos életkorhoz 
kötni. Az univerzális sémák helyett, illetve mellett sokkal inkább figyelembe veszik 

 15 Vö. SCHREINER összefoglaló tanulmánya a Németországban kifejlődött gyermekteológiákról 
in: SCHREINER–POLLARD–SAGBERG 2006, 20–26. o.
 16 Bővebben: Transmission versus Transformation. Two Models of Education and Their Con-
sequences for Religious Education, in: SCHREINER–BANEV–OXLEY 2005, 77–96. o.
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a kontextust és a lokális szempontokat. Nagyobb hangsúlyt kap a személyes érés 
specifikussága, a család mint a kontextus fő tényezője. „Az univerzális elméletek 
sohasem lehetnek egzaktak, pontosak, hiszen az absztrakcióval nő a távolság a valós 
élettől. A struktúrákban való valóságleírás mindig csak a nagy átlagot modellezi, 
és csak tendenciák meghatározására képes, de ez azt is jelenti, hogy individuális 
szinten nagy eltérések lehetnek, melyek egyáltalán nem is hasonlítanak az »uni-
verzális átlagra«… Az ember jóval több, mint amit ezekkel a módszerekkel el lehet 
róla mondani, meg lehet belőle érteni.”17 A fejlődés speciális fokozatai, állomásai 
helyett inkább a különféle területek ismeretének fejlődéséről beszélnek. A Piaget 
elméletén alapuló hitoktatással kapcsolatos kutatás vitathatatlan és máig érvényes 
eredménye azonban, hogy erős és növekvő érdeklődéshez vezetett a gyermekek 
gondolkodása, válaszai és kifejezései iránt, és komolyan vette a gyermekek elkép-
zeléseit. Ösztönzött annak a sajátos módnak elismerésére és tiszteletére, ahogyan 
a gyermekek látnak, gondolkodnak és éreznek. Innen indul az a késztetés, hogy új 
módon fedezzük fel „a gyermek vallását”, valamint a gyermekek produktivitását 
és készségét arra, hogy teológiai módon gondolkodjanak. Ez a manapság egyre 
elterjedtebbé, mondhatni divatosabbá váló gyermekteológiák forrása.

A gyermekteológiák – hasonlóan a feminista, fekete-, felszabadítás- stb. teoló-
giákhoz – túl azon, hogy erősítik elkötelezettségünket és mélyítik megértésünket 
egy olyan csoport iránt, amely többnyire hangtalan, marginalizált vagy elnyomott, 
újrainterpretálja a keresztény teológiát és gyakorlatot a gyermekekre való figyelem 
fényében. Ezzel tovább tágítja a horizontot, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
hit továbbadásáról nem tudunk másként gondolkodni, csak egyfajta rendszer-
szemléletben, azaz minden szereplő minden tevékenységének, kapcsolatának, 
hatásának figyelembevételével – holisztikusan.

A holisztikus szemlélet jelentősége a hit közösségi 
továbbadásának folyamatában

A nevelés-oktatás holisztikus szemlélete olyan pedagógiai koncepció, amely kisebb-
nagyobb intenzitással ugyan, de folyamatosan jelen van a pedagógia elméletében 
és gyakorlatában. Vannak korok és kontextusok, amelyek felszínre, mondhat-
juk, divatba hozzák, más korokban és összefüggésekben átmenetileg eltűnik a 
felszínről, esetleg kisodródik a fő áramlatból, és például bizonyos pedagógiai 

 17 SIBA 2009, 236. o. Az utolsó mondatot Karl Ernst Nipkowtól idézi: Bildung als Lebensbeglei-
tung und Erneuerung – Kirchliche Bildungsverantwortung in Gemeinde, Schule und Gesellschaft. 
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 1990, 575. o.

03 Lelkeszi kompetenciak.indd   13103 Lelkeszi kompetenciak.indd   131 2010.06.01.   14:45:242010.06.01.   14:45:24



LELKÉSZI KOMPETENCIÁK

132

koncepciók területére korlátozódik, ám sohasem kerül ki egészen a látókörből. 
Szemléletmódja minden időben jelen van, és hatást fejt ki a nevelés-oktatás el-
méletére és megvalósítására.

Azt a nevelési-oktatási koncepciót nevezzük holisztikusnak, amely tudatosan 
irányul a tanuló egész személyiségére, figyelembe veszi közösségi beágyazottságát, 
valamint a világban elfoglalt helyét.

A hit továbbadása olyan nevelési, oktatási esemény, amely az egész embert meg-
szólítja, hiszen a vallás jóval több, mint hittételek ismerete. Lényeges alkotóeleme 
a bizalom és egy adekvát életforma követése. Része a belső hozzáállás fejlődése, az 
önismeret, a bennünk rejlő képességek, adottságok kibontakoztatása önmagunk, 
embertársaink és a világ javára.

Az Egyházak Világtanácsa 1998-as hararei világgyűlésén elindított egy ku-
tatási folyamatot, amelynek célja a hit továbbadásának és a hitoktatás alapvető, 
koncepcionális feladatainak megfogalmazása, megújulásának szorgalmazása.18 Ez 
a projekt nemzetközi ökumenikus szemináriumok, munkacsoportok, műhelyek, 
konzultációk formájában valósult meg, és egy szempontból váratlan eredményt 
hozott. A közös munka eredményeként – anélkül, hogy ezt feladatként vagy cél-
ként előzetesen megnevezték volna – a hitoktatási prioritások sorában első helyre 
került a holisztikus szemlélet alkalmazása a hit továbbadásának minden területén. 

Az Egyházak Világtanácsa fenti közös munkáját megalapozta és segítette az 
UNESCO Nemzetközi Bizottságának célkitűzése, amely két évvel az EVT említett 
nagygyűlése előtt látott napvilágot.19 A munkacsoport a 21. század legfontosabb 
nevelési-oktatási terveivel, koncepciójának megalkotásával, súlypontjainak elhe-
lyezésével foglalkozott. Az általuk elkészített dokumentum a Learning: Treasure 
within (A tanulás: benső kincs) címet viseli, és a tanulás négy pillérét jelöli ki, a 
következőképpen: 

1. A tanulás mint ismeretszerzés (learning to know). Ez nem annyira konkrét, 
kodifikált ismeretek megszerzéséről szól, inkább a tudás eszközeinek elsajátításáról. 
Ma már lehetetlen mindent megtanulni, ami tudható, még egy meghatározott 
tudományterületen belül sem. A nevelésnek az a célja, hogy serkentse az intel-
lektuális érdeklődést, a szellemi kíváncsiságot. A tanulás tanulása legalább olyan 
fontos, mint bizonyos adott ismeretek elsajátítása. 

2. A cselekvés tanulása (learning to do). Napjainkban a globális változások olyan 
tempóban mennek végbe, hogy nem lehet előre megmondani, releváns marad-e 
a tanuló egész életében az elsajátított szaktudás vagy készség. Az UNESCO-irat a 
hagyományos manuális és intellektuális készségek mellett olyan tudásra gondol 
itt, amelyet az élethez szükséges jártasságnak lehet nevezni (például kommuni-

 18 SCHREINER–BANEV–OXLEY 2005, 29–32. o.
 19 Uo. 29–32. o.
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kációs készség, csapatmunkára való alkalmasság, problémamegoldó képesség, 
konfliktuskezelés stb.), és amelyet az embernek egész életében használnia kell.

3. A közösségi élet tanulása (learning to live together). Ezt nem mindig sorol-
juk a nevelés világosan meghatározott alappillérei közé. Valószínűleg azért, mert 
– helytelenül – azt gondoljuk, hogy az együttélés tanulása természetes módon 
megtörténik, illetve ha emberek kapcsolatba kerülnek egymással, akkor automa-
tikusan követik a tolerancia és egymás megbecsülésének útját. Sajnos tapasztaljuk, 
hogy ez nincs így. Ezért fontos, hogy az UNESCO-dokumentum hangsúlyosan 
kezeli ezt a szempontot.

4. Az élet tanulása (learning to be). A nevelés fontos szerepet játszik a személyi-
ség fejlődésében. Ez a pillér olyan területeket érint, mint intelligencia, érzékenység, 
esztétikai érzék, személyes felelősség, spirituális értékek. A nevelés célja független, 
kritikai gondolkodás kialakulása és saját ítélet kialakítására való képesség. Ebben a 
vonatkozásban arról is szó van, hogy dinamikus kapcsolatban áll az egyéni tanulás 
és annak a közösségnek a fejlődése, amelynek tagja az egyén.

Így tehát akkor is, ha a tanuló mint egyén felől indulunk, a teljes személyiség és 
annak környezete komolyan vételéhez érkezünk, mint olyan elemekhez, amelyek 
tudatos figyelembe vétele nélkül semmiféle tanulás, a hit tanulása, a keresztény 
tradíció megismerése sem lehet eredményes. Ez örvendetesen egybecseng a ke-
resztény gondolkodás emberszemléletével, és feltételezi a környezet – esetünkben 
a család és a keresztény közösség – tevékeny és céltudatos közreműködését annak 
érdekében, hogy a ránk bízott gyermekek, fiatalok a lehető leghatékonyabb módon 
ismerkedjenek meg saját gyökereikkel, tradíciójukkal, és ezáltal megteremtsük 
annak a lehetőségét, hogy ők maguk tudatosan váljanak ennek a közösségnek 
aktív és építő tagjaivá.
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Milyen eszközökkel és milyen megfontolás alapján igyekszik egy keresztény 

közösség ma arra, hogy a hit továbbadásának folyamatába ne csak a ta-

nulókat, gyermekeket és fiatalokat vonja be, hanem azokat a közösségeket 

is, ahová tartoznak?

2. Milyen lehetőségek és korlátok jelentkezhetnek a család szerepét illetően a 

hit továbbadása folyamatában?

3. Milyen nyelvezetet használ a Biblia a gyermekekkel és a hozzájuk való vi-

szonyulással kapcsolatban? Idézze fel Marcia J. Bunge négy, a gyermekre 

vonatkozó megállapítását azzal kapcsolatban, ahogyan a Biblia fordul a 

gyermekek felé.

4. Mit nevezünk gyermekteológiának? Mikor alakult ki, és mi a jelentősége?

5. Sorolja fel az EVT 1998-as hararei világgyűlésével kapcsolatban elindított 

kutatási folyamatban megfogalmazott „négy pillért” a tanulás összefüggé-

sében. Mit jelentenek ezek a hitoktatással kapcsolatosan?

6. Fogalmazza meg a család és a keresztény közösség kooperatív együttmű-

ködésének legfontosabb szempontjait a hittan oktatásával és a hitre nevelés 

szolgálatával összefüggésben!
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PÁNGYÁNSZKI ÁGNES

A HITRŐL FELNŐTTKORBAN

Túl a hitoktatás és a konfirmáció tengelyén. Nyitottság és befogadás. A fel-
nőttek hitfejlődésének kérdései mai környezetünkben. Hogyan szólíthatók 
meg és taníthatók ma a felnőttek? Egyre gyakrabban előforduló találkozási 

alkalom a családi élet kudarcából származik. Milyen segítséget igényelnek és 
fogadnak el ma az emberek a lelkipásztortól? Ha hosszú távú „építkezésként” 
készülünk arra, hogy az életeseményekben való találkozáskor nyitottan áll-
junk a felnőttek mellé, akkor ők is szívesebben és tudatosabban élik meg az 
Istenhez, az egyházhoz és a gyülekezethez való tartozásukat.

Túl a hitoktatás és a konfirmáció tengelyén

A lelkészi irodában három fiatal nő ül velem szemben. Ketten frissen keresztelked-
tek, de még a konfirmációjukra várnak. Felnőttkonfirmációs oktatáson vesznek 
részt. A keresztény hitről még nem sokat tudnak – körülbelül annyit, amennyit 
a felnőttek többsége a magyar társadalomban. Az istenhittel ismerkedőknek a 
tékozló fiú történetét mesélem: ha Istent szeretnétek megismerni, figyeljétek a 
példázatban szereplő apát, aki hazavárja tékozló gyermekét. Elébe szalad, megöleli, 
örömünnepet tart hazaérkezése alkalmából. Az irodában a feszültség tapintható, 
életre kelt a történet. A tékozló fiú atyja „bemutatkozott,” három felnőtt ember 
döbben rá, milyen is Isten.

Ilyen ritka, ajándékba kapott pillanatok tudnak esélyt adni a felnőtt ember 
életében a hit felfedezésének és kialakulásának. Nem csoda tehát, ha minél több 
eszközt és lehetőséget megragad egy mai gyülekezet arra, hogy sok ilyen alkalom 
jöhessen létre ebben a szekularizált, elidegenedett világban, de mégis az Isten 
közelében. Egy valóban mai egyház, illetve gyülekezet a felnőttek számára is 
felajánlja a katekézis ősi szolgálatát. Sok-sok gondolkodás, tervezés és erőfeszítés 
történik ezért a felnőtt katekézis definiálására és módszerének meghatározására. 
Azonban sok kudarc is ér bennünket – a rohanás, a teljesítménykényszer, a meg-

[

]
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élhetés gondjai közepette igen kevesen tudják és akarják felvállalni azt, hogy a 
Bibliával, a hittel foglalkozzanak. Így a pillanatnyi felelősség is igen nagy – ha 
sikerül is egy-egy felnőttoktatási kezdeményezést elindítani, még nagyobb a tétje 
annak, hogy ott is maradnak-e az adott alkalmon a felnőttek.

A jelenkori egyháztörténelem egyik legnagyobb nehézségeként tarthatjuk 
számon a felnőttek egyháztól való elidegenülését. Hazánkban generációk nőttek 
fel hit nélkül, idegen ideológiát tanulva. Formális konfirmációra vágytak csupán, 
amely előzmények és utórezgések nélkül nyomot sem igen hagyott a lelkiviláguk-
ban. A bennük meglévő spirituális éhséget talmi táplálékkal csillapítják, mert a 
kereszténységnek még a híre is rossz, nem fecsérelnek rá időt. Egy-egy esemény 
zökkenti ki őket a kereszténység iránti ellenérzéseikből: keresztelő a családban, 
esküvő, temetés, a gyerek vagy a kamasz felfoghatatlan rajongása a gyülekezet, 
az ifjúsági közösség iránt.

A felnőttek között végzett mai gyülekezeti szolgálatot alapvetően a nyitottság-
nak és a befogadásnak érdemes jellemeznie. Az olyan utakon való elindulásnak, 
ami lehet, hogy addig senkinek eszébe sem jutott, mégis fontos és szükségszerű. 
Sehol nem érződik annyira az igény az újításra, az új szempontok szerinti látásmód-
ra, mint a felnőttekkel kapcsolatban. Hit és élet szétválasztása tragikusan mélyíti 
a távolságukat a gyülekezettől. Minden, ami az életre mutat rá, ami közelíti a 
mindennapokat a megélt hithez, segíthet, és Isten segítségével eredményre vezet.

Eluralkodott (és rosszul beidegződött) látásmód egyházunkban az, hogy a 
konfirmáltakat „hitben késznek” tekintjük. Mikor tekinthető a hit „késznek?” 
Mikor mondhatja el magáról az ember, hogy a hitben már elérte azt a szintet, 
amely őt tökéletes hívővé formálta? Nos, ahogyan az életünk formálódik, aho-
gyan egy-egy szituációban újabb és újabb dolgokat tudunk meg magunkról és a 
világról, úgy formálódik és alakul az Istenbe vetett hitünk is. Gondoljunk bele 
abba, milyen formálódáson megyünk keresztül felnőtt korunkban is – csoda-e, 
ha a hitünk is követi ezeket a formálódásokat, az eseményeket, a sikereket vagy 
éppen a kudarcokat? A hitünk végigkíséri létünk élet-halál kérdéseinek egyenes 
irányú vagy éppen ingaszerű mozgását. Ezért a konfirmáció utáni hitben való 
növekedés nagyon fontos missziói küldetése az egyháznak.

A hit formálódásával kapcsolatos megfigyelések vezettek egy észak-amerikai 
teológus, James Fowler kutatásaihoz, aki a felnőttek hitének alakulását, formáló-
dását vizsgálta.1 A pszichológiai személyiségfejlődési modellek mintájára kísérletet 
tett a hitfejlődés szakaszainak megvizsgálására. Modellje több változást ért meg, 
sok új kutatási eredménnyel bővült ki, de még ma is úttörő jellegű kutatásnak 
számít ezen a területen.

Fowler azzal az alapvetéssel kezdi meg munkáját, melyben a felnőttkort az élet 

 1 SCHWEITZER 1999, 124–144. o.
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értelme keresésének szempontjából vizsgálja: „Mivel mindenkinek szüksége van 
létértelemre, ezért mindenkinek hite is van.”2 Az emberi életet és hitet egészen 
statikusnak, a felnőtt embert egységnek és változatlannak tudó felfogást meg-
változtatták a 20. század második felének társadalmi és kulturális változásai. Az 
állandóság helyére a változás került. Az előrelátható, kiszámítható, társadalmilag 
egységesen elfogadott értékekre épülő élet helyébe egy kötelezettségelhárító, 
hosszú távra berendezkedni nem tudó generáció lépett. Ezt a változást igyekeztek 
megragadni azok a pszichológusok és szociológusok is, akik a személyiségfejlő-
dés-elméleteket kidolgozták. James Fowler munkáját Erikson identitáselméletére, 
Piaget személyiségfejlődési modelljére és további kutatók munkáira alapozta. 
Mindezek a munkák nagy előrelépést jelentettek abban, hogy az emberi életet, 
benne a felnőttkort is folyamatként, fejlődési fokozatok lehetőségeiként látják. A 
személyiségfejlődési és identitáselméletekben szereplő szakaszok és fordulópontok 
egy fejlődési folyamatot írnak le, melyek minden eleme nagyon jó visszacsatolási 
és ellenőrzési pont lehet az ember számára. A változások megragadásához és felis-
meréséhez pedig nyelvi-megfogalmazási segítséget adnak a Fowler által kidolgozott 
szakaszok, illetve fokozatok.

Fowler arra alapozta kutatását, hogy az ember hit által él, teremtettségénél 
fogva a hit szerves része az életének. Munkatársaival együtt tíz éven keresztül 
hatszáz körülbelül háromórás interjút készítettek, azt kutatva, hogy vajon fel-
fedezhető-e a személyiségfejlődési szakaszokhoz hasonló séma a hit területén 
is. Kutatásaik eredményeképpen kirajzolódott egy fokozatelmélet, amely a hit 
alakulását mutatja be. Fowler nagyon fontosnak tartotta leszögezni, hogy ezek a 
sémák a hit alakulását, módját, megélését mutatják be, és elsősorban nem a hit 
tartalmáról adnak felvilágosítást. A stílusban, a megismerésben, az értékelésben 
lehet megragadni ezeket a folyamatokat és változásokat – abban, hogy egy em-
ber az élet legnagyobb kérdéseire hogyan válaszol, hogyan reagál és hogyan ad 
magyarázatot hite alapján. Fowler szavait használva, az életértelem kutatásának 
mikéntjéről van szó.

Fontos a modell leírása előtt leszögezni, hogy ezek a fázisok csupán viszony-
lagosan kötődnek a különböző életszakaszokhoz. Nagyon könnyen ragad meg 
az ember akár egy gyermekkori vagy fiatalkori hitfejlődési szakasznál, és éli le 
egész életét abban a szakaszban. A hit alakulása nem jelent feltétlenül fejlődést 
is, ezért a hitben való fejlődés elősegítése a felnőttek között végzett lelkigondozói 
szolgálatunk alapiránya.

 2 Uo. 126. o.
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A hit szerepe és megjelenése a felnőtt ember életében

A bevezetőben említett három fiatal nő közül kettő számolt be konkrétan arról, 
hogy a baráti körükben kinevetik őket azért, mert konfirmációra készülnek. Az 
istenhit nem fér bele a mai posztmodern ember „normálisnak” tekintett világá-
ba. Ezért ma különösen is nehéz az evangélium üzenetével elérni a felnőtteket. 
Ők azok, akik sietnek, időhiánnyal küszködnek, sokszor kénytelenek a család elé 
helyezni a megélhetés gondját. Vagy életüknek éppen abban a fázisában vannak, 
hogy az érvényesülés lehetőségének „íze” messze minden és mindenki más fölé 
helyezi őket, vagy pedig már kudarcokon, veszteségeken keresztülmenve úgy 
érzik, nincs semmi, amibe igazából kapaszkodni tudnának. Nem könnyű ezeken 
keresztül, illetve ezek ellenére az istenhit lehetőségével megszólítani őket. Van 
azonban néhány olyan jellemző állomás, mérföldkő a felnőtt ember életében, 
amely lehetőséget ad a találkozásra, a beszélgetésre, a közös útkeresésre, és a gyü-
lekezeti életbe tudatosan beleilleszthető.

Az első ilyen lehetőség a család, a szülők és a gyerekek. A legjobban elfoglalt 
szülő is eljön egy gyülekezeti alkalomra, ha gyermekét láthatja, hallhatja. Érdemes 
olyan programokat szervezni – főleg hétvégenként –, amikor a szülő lehetőséget 
kaphat gyermeke versmondásában, táncában, kézműveskedésében gyönyörködni. 
Kitűnő alkalom ez a családokkal való találkozásra, a megismerkedésre, a beszél-
getésre. Érdemes a gyülekezetben minél több ilyen típusú gyülekezeti alkalmat 
szervezni, figyelve arra, hogy a közösségépítés a közös istentiszteleti ünneplés 
irányába mozduljon és fejlődjön. Baba-mama körök, családi délutánok, kézmű-
ves-foglalkozások, néptánccsoportok alkalmai és ünnepei formálják és építik a 
közösséget, és megszülethet belőlük az a „közös” vágy, hogy istentiszteleti ünnepen 
is együtt találkozzon ez a közösség.

Nehezebb és sajnos egyre gyakrabban előforduló találkozási alkalom éppen a 
családi élet kudarcából származik. A gyermekvállalással, házassággal, gyermek-
neveléssel kapcsolatos problémák, munkavállalási gondok sok felnőttet hoznak el 
a lelkész, a gyülekezet látókörébe. A hitre épülő lelki segítségnyújtás vagy éppen 
megfelelő pszichológus, pszichiáter közös keresése közel hozhatja a bajba jutotthoz 
Istent, aki minden addigi tagadás ellenére mégis közel kerülhet hozzánk.3

Napjaink fájó jelensége az „ezoterikus” típusú spirituális útkeresés, melyben 
a történelmi egyházak nem jelentenek elég izgalmas és újszerű megoldást az 
ilyesmire vágyakozó emberek számára. Bizonyára a keresztény egyházaknak nagy 
türelmet kell tanúsítaniuk ebben a helyzetben is. Sokan direkt nem akarják meg-
hallani Isten hangját akkor, amikor lelki élményekre vágynak. Azonban ha azok 
az emberek, akik már tagjai az egyháznak, érthetően és meggyőzően tudnak 

 3 MEULINK-KORF – VAN RHIJN 2007.
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beszélni Istenbe vetett hitükről, sokakat elgondolkodtathatnak arról, hogy miért 
érdemes, miért fontos Isten szavát hallgatni.

A lelkigondozás területén gyakran találkozunk azzal a problémával, hogy még 
gyülekezeti tagjaink is kineziológusokat vagy egyszerűbb „jósokat” keresnek fel 
lelki problémáikkal.4 Fontos elmondanunk és hangsúlyoznunk, hogy szívesen 
beszélgetünk bárkivel, ha lelki problémája van, és a lelkészi titoktartás természetes. 
Számolnunk kell azonban azzal a nehézséggel, hogy lelki bajaik orvoslásához az 
emberek egy semleges személyt szeretnek választani, akivel a probléma megbe-
szélése után nem kell találkozni, nem kerül az ember látókörébe nap mint nap. 
Lelkészekként mi sokkal inkább jelen vagyunk egy közösség életében, a gyermekek 
hitoktatásában, kazuális alkalmakban, és emiatt nem biztos, hogy bennünket vá-
lasztanak a problémák feltárására. Ettől függetlenül törekednünk kell arra, hogy 
megfelelő, nem bántó és számon kérő módon szóljunk az útkeresés, az Isten által 
mutatott megoldások lehetőségéről.

Mindezekből egyértelműen következik az, hogy vajon mi, mai felnőtt ke-
resztények, tudunk-e úgy beszélni hitünkről, hogy a megváltottságunk tudata 
és megélése mai szavakba és mai tapasztalatokba önthető bizonyságtétel legyen. 
A keresztény felnőttoktatás sarkalatos pontja ez. Az egyház tagjai, a keresztény 
emberek érett, fejlett hitre kaptak elhívást – nem csupán gyermeki hitre, hanem 
erős, az élet nehéz szakaszait is átvészelni tudó, bízni és reménykedni tudó hitre. 
Ezért fontos, hogy a 21. század keresztény gyülekezeteinek felnőtt tagjai oszlopai 
legyenek a gyülekezeteknek, sóvá és világossággá váljanak embertársaik előtt 
Krisztus életet adó szeretete alapján.

A felnőtt ember „hitoktatása” és a gyülekezettel való 
találkozási pontok

Az előző gondolatokból is következik, hogy élethelyzetekben tudunk lehetősé-
get adni a felnőtteknek az Istennel való találkozásra. Mindez azt is jelenti, hogy 
nem véletlen a fejezet címében az „oktatás” szó idézőjeles volta. Természetesen 
az oktatás alatt nem iskolai típusú oktatást értünk a felnőttek katekézisében 
(nem kizárható persze az ilyen módszer sem). Az élethelyzetek azok, amelyek 
új lehetőséget biztosíthatnak a felnőttek számára is, hogy átgondolják életüket, 
életük eseményeit a hit szempontjából is. Ezek az új lehetőségek válhatnak a hit 
„oktatásának” pillanatává.

Az említett három konfirmációra készülő fiatal nő életében a házasság, a gyer-

 4 BAUMGARTNER 2006, 257. o.
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mek születése és megkeresztelése hozta létre az Istennel való találkozás lehető-
ségét. Isten konkrét élethelyzetükben szólította meg őket, és így kerülhetett sor 
életükben a konfirmációra. Sajnos a keresztelések kapcsán nem ilyen egyértelmű 
a helyzet. A hitben való keresztség helyett sokan a hagyományba való keresztelést 
választják csupán. A keresztség jelentése sokak számára nem világos, csupán a 
népi vallásosság része. Ezért fontos, hogy a keresztséget tanítás előzze meg, olyan 
formában, hogy a szülők és keresztszülők megértsék, hogy ami a keresztségben 
történik, az a megkeresztelendőt Isten szeretetével köti össze, nem csupán egy 
vallásos esemény részesévé lesz, aminek később semmi jelentősége nem lesz már 
az életében. Érdekes, hogy sokan érdeklődnek más felekezetűek közül evangélikus 
keresztelés után, abban a hitben, hogy nálunk nem kell különösebb oktatásban 
részt venni a keresztelés előtt. A lelkésznek nagy felelősségük van abban, hogy 
közérthető, nyitott formában, de a tanítást előtérbe helyezve készítse fel a csalá-
dokat a keresztség szentségére.

Nagyon gyakran a halállal kapcsolatosan nyílik lehetőség találkozni a felnőt-
tekkel. Halálesetek, tragédiák olyan lezárt kérdéseket szakítanak fel emberekben, 
amelyek kapcsán szükséges, hogy az Istenbe vetett hit alapján gondoljuk újra át 
az életnek és az elmúlásnak a kérdéseit. Nagyon érdekes, és érdemes már előre 
készülni rá lelkiekben, hogy sokszor furcsábbnál furcsább kérdések és kérések 
találják meg a lelkészt. Temetésekkel kapcsolatban ez hatványozottan igaz. 

Egy fiatal házaspár második gyermekük születése után néhány nappal tudta 
meg, hogy gyermekük menthetetlenül beteg, és csak hetei vannak hátra. A szü-
lők számára súlyos etikai kérdéssé vált a gyermekhez való kötődés. Látogassák-e, 
milyen mértékben tegyék ki magukat és családjukat a közelgő felfoghatatlanul 
fájdalmas eseménynek. A sürgős keresztelés megtörténte és az egyházi rítusokhoz 
való visszatérés lelki gyógyulást hozott a szülőknek. Isten vigasztaló Istenné vált, 
akinek a kezébe le tudták tenni halott gyermekük életét. A szörnyű időszak „hit-
oktatássá” vált, élő reménységgé egy formális „hitismeret” helyett.

Mindezen úgynevezett „külső tényezők” mellett (születés, keresztelő, konfir-
máció, esküvő, temetés) felvetődik a kérdés, hogy nem lenne-e fontos lelkiekben 
készülni az élet kiemelkedő eseményeire, és akkor már a hétköznapjaira is. A fel-
nőttek hitoktatásának ez az egyik lényeges kérdése. Ha hosszú távú „építkezésként” 
készülünk arra, hogy a nagy életeseményekben való találkozáskor nyitottan álljunk 
a felnőttek, a családok mellé, akkor bizonyára ők is szívesebben és tudatosabban 
élik meg az Istenhez, az egyházhoz és a gyülekezethez való tartozásukat.

A felnőtt ember csak kívülről látszik erős, önálló szigetnek. A valóságban a 
legtöbb ember éhezik a lelkiségre vagy, ahogyan ma már mindenki nevezi, a 
spiritualitásra. Egy személyes imádság, egy szépen megfogalmazott áldás kézráté-
tellel, közös imádság egy betegágy mellett már ezt a lelki éhséget csillapítja. Nem 
jó a felnőtteket sem kínzó lelki magányosságban hagyni. Nem csupán a testünk, 
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hanem a lelkünk, a hitünk is fejlődik és változik, ahogyan azt már a kutatások 
is kimutatták. 

James Fowler értelmezésében a fejlődés hatodik stádiuma, az univerzalizáló hit 
álomnak tűnik sokak számára.5 A fejlődés, amelyet az emberek többsége megta-
pasztal, sokkal szerényebb távlatokat tükröz. Sokszor az is nagy lépés, ha valakinek 
sikerül elkerülnie a teljes alkoholbeteggé válást, az életet tönkretevő helyzeteket, 
a házassága felbomlását, a súlyos depressziót. A hitben való fejlettségnek az a 
szakasza, amely már a teljes önátadással egyenlő, tiszteletre méltó, de sok ember 
számára a családi kapcsolatok, a kötelezettségek miatt nem megvalósítható élet-
helyzet. Fontos kérdés, hogyan képviselje mégis Isten földi egyháza azt az életvitelt, 
azt az életstílust, ami Krisztusra mutat. 

A felnőttkor hitfejlődési szakaszai között legalább a fowleri ötödik fokozatot 
tartsuk célként magunk előtt az egyházi szolgálatban.6 Segítsünk a felnőtteknek 
abban, hogy életük eseményeire a hit szempontjából is reflektáljanak. Érezzék, 
hogy Isten nem a velük ellentétes oldalon áll, hanem mellettük életük minden 
eseményében. Ha kell, a vigasztalás szavát hozza el betegágyak és koporsók mellé. 
Ha kell, a megbocsátás szavát hallhatja a felnőtt ember hibás lépések, házassági 
kudarcok, válások, munkahelyi problémák megoldásaképpen. Ha kell, erkölcsi, 
nevelési kérdésekben kaphat útmutatást a Biblia alapján, hogy felelősen és értel-
mesen dönthessen élete kérdéseiben.

Isten egyházának hatása a felnőtt ember életére

Ha a jelenlegi népegyházi kereteink között tennénk fel a kérdést a felnőtt kor-
osztálynak, mit gondolnak arról, hogy mit kapnak az egyháztól, miért fontos 
nekik, nagy valószínűséggel formális válaszokat adnának – a kazuálék miatt, a 
gyerekek és fiatalok nevelése miatt, az idősekkel való foglalkozás miatt. Kevesen 
mondanák azt, hogy a saját életükben fontos, hogy Isten jelenléte formálja azt. 
Ennyire hatástalan lenne a felnőttek között végzett szolgálatunk? Nem tudjuk 
képviselni, megfogalmazni azt, amit ez a legnagyobb csoport és korosztály fel-
adatként ad nekünk?

 5 SCHWEITZER 1999, 138. o.
 6 SCHWEITZER 1999, 136–137. o. Fowler a 35. életévet jelöli meg olyan változás idejének, mely-
ben az egyéni és reflektáló hitet felváltja egy elkötelező (más szóval összekötő jellegű) hit. Az 
addig jól körülhatárolt individuumnak új területek kihívásaival kell szembenéznie: az ember 
nem mindenben változott és fejlődött úgy, ahogyan szerette volna. Életének nagyjából a felét 
leélte, és élete második szakaszában már a halál gondolata is egyre nagyobb szerephez jut. Sok 
szempontból határterület ez az időszak, és sok szempontból összekötő szerephez jut az ember 
életének ebben az idejében.
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Gondoljuk át, hogy mi történik egy istentiszteleten (amelyre egyébként a közép-
korosztályból sajnos elég kevesen járnak). A gyülekezet bűnvallással áll Isten elé 
egy olyan világban, ahol az életünket befolyásoló, sokszor destruktív hatások miatt 
az emberi élet nem mindig a pozitív dolgok irányába, hanem sokféle negatívum 
felé halad (önmegvalósítás, bizonyos érdekek előtérbe helyezése, igazságtalanság, 
környezeti pusztítás stb.). A felnőtt ember alig tudja kivonni magát e negatívumok 
hatása alól, sőt a legtöbbször mi magunk válunk aktív vagy passzív cselekvőivé 
ezeknek. Milyen erő lehetne abban, ha a bűnvallás lehetőségét tudatosítanánk a 
felnőttek életében is!

Isten nem hagyja szó nélkül őszinte bűnbánatunkat, sőt szavával gyógyítja 
életünket. A krisztusi bűnbocsánat életet, megújulást teremtő erő. Az élete értel-
mét kereső ember, a kérdéseire kétségbeesetten választ kereső felnőtt valódi erőt 
meríthet ebből a bűnbocsánatból. Persze úgy, hogy konkrét élethelyzetében kell 
értelmeznie a bűnvallás és bűnbocsánat jelentését. Ezért olyan fontosak azok az 
alkalmak, amelyek személyes találkozásra és beszélgetésre is lehetőséget adhatnak 
a lelkész és a felnőtt gyülekezeti tagok között.

Az istentisztelet egyben Isten dicsőítésének és az Istennek való hálaadásnak is a 
helye. A felnőtt ember életéből gyakran hiányzik az élet nagy és apró eseményeire 
való reflektálás, magának az életnek az értékelése. Az Istennek való hálaadás az 
élet igenlése is egyben, így gyógyító, erőt adó és hitet teremtő esemény.

Craig Dykstra princetoni professzor igen élesen fogalmaz egy a gyülekezeti 
életről szóló tanulmányában: „Ha vannak olyan gyülekezetek, ahol egyáltalán 
nincs elmozdulás a bűnvallás, megbánás, evangéliumhirdetés és imádság irányába, 
és senki nincs, aki Isten kegyelmét megtapasztalta volna személyes vagy közös-
ségi életében, akkor abban a gyülekezetben nem lehetséges keresztény oktatás. 
A keresztény oktatás az egyház próbálkozása, hogy megértse saját tapasztalatát. 
Amikor egy gyülekezetben semmilyen tapasztalása nincs az egyháznak, akkor 
semmi nincs, amit meg lehetne érteni.”7

Talán nem véletlen, hogy minden felnőttkorban történő keresztség és kon-
firmáció a hitében és a szolgálatában is megerősíti a lelkészt. Érzem, ahogyan 
növekszik a bátorságom, és egyre több olyan helyzetben is tudok a hit folyama-
táról beszélni, ahol lehet, hogy a találkozás formális lett volna csupán. Mégis, 
gyászolóknak személyesen beszélni a feltámadás és az örök élet reménységéről, 
betegeknek bizonyságot tenni az imádság erejéről, bajba jutottaknak reményt adni 
a megoldási lehetőségekről, kilátástalannak tűnő helyzetben lévőket erősíteni, 
hogy Isten mellettük áll, egyre szükségesebb olyankor is, amikor látszólag nem 
érdeklődnek az emberek Isten iránt.

Ha áttörjük ezeket a korlátokat, ha több tapasztalatot szerzünk felnőttként is 

 7 DYKSTRA 1987, 544–545. o.

03 Lelkeszi kompetenciak.indd   14203 Lelkeszi kompetenciak.indd   142 2010.06.01.   14:45:252010.06.01.   14:45:25



A hitről felnőttkorban  

143

[!]

[?]

arról, Isten hogyan formálja az életünket és hogyan szabadít meg Krisztusban, 
valóban lesz mit tanulnunk és tanítanunk a hitről. Erről kellene szólnia a felnőttek 
„hitre való oktatásának”.
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Milyen új lehetőségek, módszerek állnak a lelkészek és gyülekezetek rendelkezésére 

a felnőttek hitben való segítésére?

2. Hogyan lehet új találkozási pontokat találni a felnőttek elérésére?

3. Hogyan segíthet az evangélikus teológia a felnőttek megszólításában?

4. Milyen új gyülekezetépítési modellek válhatnak irányadóvá a felnőttek közösségbe 

való bevonásához?

5. Hogyan lehet a lelkigondozás lehetőségét közelebb vinni a felnőttekhez?

6. Miért sérül ilyen mélyen a mai felnőttek lelkivilága, és hogyan van ez összefüggésben 

a fizikai betegségekkel?
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KRÁMER GYÖRGY

A LELKÉSZI MUNKA MÉRHETŐSÉGE

Miért izgalmas kérdés a lelkészi munka mérhetősége? Ha mérhető, akkor 
mit kezdünk az eredménnyel? Mire jó tudni azt, hogy a lelkész így vagy úgy 
dolgozik? A lelkésznek önmagának fontos tudni, hogyan is végzi szolgála-

tát. Nem Isten munkájának hatékonyságát mérjük, hanem a lelkészi munkát 
próbáljuk mérhetővé tenni. Az időfaktor. Mennyit dolgozik a lelkész? A 
kompetencia. Kompetens-e a lelkész az adott munkaterületen? A lelkészek 
közössége mint megmérő közösség. Számmisztika.

„Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, 
amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét 

adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
(2Tim 1,6–7)

„Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.” 

József Attila: Nem én kiáltok

Miért kellene mérni?

Mielőtt megpróbálunk választ adni arra a kérdésre, hogy mérhető-e egyáltalán 
a lelkész munkája, próbáljuk meg világossá tenni azt, miért is vállalkozunk egy 
ilyen kényes és nehéz feladatra. Ha mérhető, akkor mit kezdünk az eredménnyel? 
Mire jó tudni azt, hogy a lelkész így vagy úgy dolgozik?

Elrejthetetlen célja a lelkészi munka mérésének az ellenőrzés! Még mielőtt ez 
a szó beindítaná a megszokott ellenreakciókat, gyorsan egészítsük ki a fogalmat 
önellenőrzésre. Természetesen a gyülekezet mint munkáltató szeretné tudni, és 
joga is van hozzá, hogy tudja, lelkésze mennyit és hogyan, milyen hatékonysággal 

[
]
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dolgozik. Ugyanígy felelőssége az egyház vezetőinek, hogy ellenőrizni tudják, va-
jon a lelkészek mennyit, hogyan és milyen hatékonysággal dolgoznak. Legnagyobb 
felelőssége ugyanakkor ebben a kérdésben a lelkésznek magának van.

Ha a lelkészi munkát úgy tekintem mint az Isten elhívására történő szolgálatot, 
melynek célja az evangélium hirdetése, akkor számomra a legalapvetőbb kérdés 
az, hogy vajon jól végzem-e a szolgálatomat. Tudnom kell, hogy jól prédikálok-e! 
Tudnom kell, hogy a hittanóráim hatékonyak-e! Tudnom kell, hogy a lelkigondozói 
munkám segít-e azoknak, akikkel kapcsolatba kerülök. Tudnom kell, hogy a gyü-
lekezet egészének életét előbbre viszik-e vezetői döntéseim. Tudnom kell, mert 
az, aki elhívott, és az a szolgálat, amelyre elhívattam, erre kötelez. Nemcsak az a 
kötelességem, hogy a hívásra szolgálattal, az erőm, az időm, az életem odaadásával 
válaszoljak, hanem az is, hogy folyamatosan ellenőrizzem: vajon jól végzem-e a 
szolgálatomat. Vajon tudnám-e jobban végezni a szolgálatomat?

Ha innen közelítünk ehhez a kérdéshez, akkor azt kell mondanunk, hogy a 
lelkészi munka mérése nem nyűg vagy inkvizíciós eszköz a lelkész szemében, 
hanem létfontosságú segítség, amely szükséges ahhoz, hogy szolgálatát valóban 
a lehető legjobban végezze. Ennek a tanulmánynak tehát elsődleges célja az, 
hogy rámutasson, mennyire fontos a lelkésznek önmagának tudni, hogyan is 
végzi szolgálatát.

Mérhető-e egyáltalán?

A Lélek és a tolómérő
Hitünk szerint szolgálatunkban Isten munkatársai vagyunk. A cselekvés legfon-
tosabb része mindig Istené. Szolgálatunk bármely területére nézve igaz, hogy 
nem mi viszünk véghez csodálatos dolgokat, hanem Isten Lelkének munkája és 
jelenléte a feltétele minden eredményünknek. Az Istenhez forduló, hitre jutó em-
ber hite a Lélek ajándéka. A megkeresztelt gyermeket Isten fogadja gyermekévé. 
A konfirmációban a Lélek erősít meg. Az igehirdetésben Isten szava szólal meg. A 
házasságra lépőket Isten áldása indítja. A lelkigondozás a Lélek jelenlétével lépi át 
a felebaráti beszélgetés határait. A temetésen Isten szava képes csak a vigasztalásra. 
Bár mindenhol jelen vagyunk mi is, a cselekvő azonban elsősorban nem a lelkész, 
hanem a Lélek. Hogyan mérhetném a lelkész munkáját akkor, ha abban Isten 
Lelke a mozgatórugó, az éltető erő? Ráadásul nincs lineáris összefüggés a lelkészi 
munka minősége és a Lélek jelenléte között. Nem igaz az, hogy Isten Lelke csak 
akkor és csak ott munkál, ahol a lelkész minőségi munkát végez. Fordítva sem áll 
a dolog. A Lélek akkor is képes csodát tenni, ha a lelkész rosszul végzi munkáját. 
Isten Lelke nem szorítható a tolómérő mérőpofái közé. Akkor és ott működik, ahol 
és amikor akar, és úgy teszi ezt, ahogyan neki kedves.
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Éppen ezért kell már az elején leszögeznünk, hogy mi nem Isten munkájának 
hatékonyságát mérjük akkor, amikor a lelkészi munkát próbáljuk mérhetővé tenni. 
A mi kérdésünk az, hogy vajon a lelkész megtett-e mindent azért, hogy tudásának 
és képességeinek megfelelően a Lélek munkáját mindenben segítse. Ha minden 
ügyetlenségünk és rosszul elvégzett munkánk ellenére Isten Lelke működik, akkor 
Istené a dicsőség. Nekünk pedig marad a felelősség, hogy javítsunk azon, amit 
elrontottunk, változtassunk azon, ami hibás gyakorlat. Istentől megkaptuk az 
önreflexió ajándékát. Nem élettelen eszközök vagyunk tehát, hanem önmagunk 
hibáit Isten jelenlétében felismerni képes teremtmények, akik az ő erejéből, az 
ő kegyelméből formálódhatunk. Ahogyan hisszük, hogy a bűneit felismerő és 
megvalló ember Isten kegyelméből és bűnbocsánatából újjászülethet, úgy ez a 
hitünk vonatkozik lelkészi szolgálatunkra is. A hibáit, bűneit felismerő lelkész 
Isten segítségével megújulhat, és jobban végezheti szolgálatát.

Ezért nemcsak lehetőségünk, hanem kötelességünk is mérni munkánk minő-
ségét. Isten iránti elkötelezettségünk, Istenbe vetett hitünk követeli meg tőlünk, 
hogy minél jobban végezzük szolgálatunkat. Tudnunk kell, hogy amikor a szolgá-
latunk jobb, hatékonyabb elvégzésének útjait keressük, akkor sem mi vagyunk az 
elsődlegesen cselekvők. Isten kegyelme és bűnbocsánata teszi lehetővé azt, hogy 
jobb eszközei lehessünk a Léleknek. De tudnunk kell azt is, hogy hol, miért és 
miben kell változtatnunk szolgálatunk gyakorlatán ahhoz, hogy valóban jó szol-
gálatunk lehessen. A lelkészi munka mérhetősége így lesz Istentől kapott ajándék.

Érdemes azt a helyzetet is átgondolni, amikor méréseink és az eredmény nin-
csenek összhangban. Mérhetően gyenge, rossz lelkészi munka mellett is lehet 
eredményes és hatékony Isten Lelke úgy, hogy annak látható eredménye van. 
Ez a helyzet hálaadásra indít elsősorban. Másrészt viszont megszégyenít, és arra 
kötelez, hogy az alacsony színvonalú munka helyett minőségi lelkészi munkára 
törekedjem. Előfordulhat az is, hogy a mérhetően jó minőségű lelkészi munkának 
nincs eredménye. Ebben az esetben alapjaiban kell átgondolnom szolgálatomat, 
olyan kérdéseket feltéve, hogy vajon mi lehet Isten akarata ebben a helyzetben, 
vajon miért nem szól, cselekszik. A mérhető munka mindkét esetben szükséges 
feltétel ahhoz, hogy helyesen ismerjem fel a helyzetem.

Részelemek mérhetősége
Lássuk az igazán nehéz kérdést: mérhető-e egyáltalán a lelkészi munka? Minél 
összetettebb értelemben beszélünk a lelkészi munkáról, annál kevésbé mérhető. 
De minél inkább képesek leszünk a lelkészi munkát egyes területeire vagy éppen 
egyes tulajdonságaira bontani, annál inkább mérhetővé válhat.

Ha azt kérdezem, hogy X. Y. lelkész húszévi munkája Z. gyülekezetben vajon 
mennyire mérhető, akkor azt kell mondjam, nagyon kicsi az esélye annak, hogy 
ilyen általános kérdésre értelmes választ adjunk a mérhetőség szempontjából. 
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Ugyanakkor ha azt kérdezem, hogy vajon X. Y. lelkész konfirmációs oktatási gya-
korlata Z. gyülekezetben mérhető-e, akkor már bátrabban felelhetem, hogy igen, 
ennek a tevékenységnek több eleme is mérhető. Mérhető, hogy a konfirmandusok 
mennyire sajátítják el a tananyagot. Mérhető, hogy mennyire maradnak meg a 
gyülekezet közösségében a konfirmáció után. Mérhető, hogy a konfirmációs órák 
tanítói gyakorlata megfelel-e a konfirmandusok életkorának. Az is mérhető, hogy a 
lelkész gyakorlatilag hány órát tanít egy adott időszakban a konfirmandusoktatás 
keretein belül, illetve az is, hogy mennyi időt készül egy-egy órájára. Minél inkább 
szétbontom a lelkészi munkát, annál könnyebben találhatok mérhető felületeket. 
Márpedig minden mérhető felület visszajelzés arról, hogyan végzem a munkámat.

Természetesen az értékelésnél körültekintőnek kell lennem. Ha például kide-
rül, hogy a konfirmandusok vajmi keveset jegyeztek meg abból, amit egy éven 
keresztül tanítottam nekik, akkor fel kell tennem a kérdést: vajon miért van ez 
így? Lehet, hogy a legjobb módszereket alkalmazom, lehet, hogy a legjobb pe-
dagógus vagyok, de a tananyag tartalmát és jellegét tekintve alkalmatlan arra, 
hogy azt 12–14 éves gyerekek a tudásuk részévé tegyék. És fordítva, az is lehet, 
hogy a konfirmandusok okosak, a tananyag jó, de az én pedagógiai szaktudásom 
csapnivaló, és ezért nem jutok egyről a kettőre. A méréseink eredményeit tehát 
körültekintően kell kezelni. Ugyanakkor egy biztos, a méréseink eredményeivel 
konfrontálódnunk kell!

Mi az, ami mérhető?

Az időfaktor
A legkézenfekvőbb mérhető felület az időfaktor. Mennyit is dolgozik a lelkész? 
Viszonylag jól mérhető, hogy egy istentisztelet az arra való felkészüléssel együtt 
mennyi időt vesz igénybe. Az persze önmagában nem jelent sokat, hogy egy lelkész 
három, négy vagy esetleg öt órát készül egy igehirdetésre. Sőt azt is tudhatjuk, hogy 
bár az igehirdetés előkészítéséhez időre van szükség, mégsem igaz az, hogy az lesz 
a legjobb igehirdetés, amelyre a legtöbb felkészülési időt fordítjuk. Önmagában 
az egyes lelkészi feladatokhoz szükséges időegységek csak egy jellemzőt adnak az 
adott lelkészről. Csak azt mutatják meg, hogy több vagy kevesebb időt tölt el egy 
adott feladattal. Természetesen, ha a mért értékek szélsőségesek, vagyis kiderül, 
hogy a lelkész nagyon sokat vagy nagyon keveset dolgozik, akkor ezzel a mérési 
eredménnyel önmagában is érdemes foglalkozni.

Az időfaktor akkor lesz igazán érdekes, ha a lelkészi munka egészét vizsgáljuk az 
idő függvényében, és arra figyelünk, hogy vajon vannak-e olyan lelkészi feladatok, 
amelyekre különösen sok időt fordít a lelkész, illetve van-e olyan munkaterület, 
ahol a lelkész feltűnően kevés időt tölt el. Az már sokat mond a lelkész munkájáról, 
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ha kiderül, hogy adminisztratív tevékenységekkel tölti idejének nagy részét, míg 
a látogatás mérhetően kevés időt kap.

A lelkészi munkában meg kell különböztetnünk elsődleges és másodlagos 
szolgálati területeket. Az elsődleges szolgálati területhez azok a szolgálatok tartoz-
nak, amelyekre a lelkész elsősorban elhívást kapott, ezek azok a munkaterületek, 
amelyek lelkészi mivoltából elsődlegesen következnek. Ilyen az igehirdetés (ide 
értendő ennek minden formája, legyen az ifjúsági óra, bibliaóra vagy maga a 
konkrét szószéki szolgálat), a szentségek kiszolgáltatása, a lelkigondozás, a beteg-
látogatás. Emellett vannak másodlagos szolgálati területek, amelyek szükségesek 
a gyülekezet életében, azonban elvégzésükhöz nem szükséges feltétlenül a lelkész. 
Ilyen az adminisztráció, a lelkészi hivatal vezetésének legtöbb feladata, illetve a 
gyülekezet menedzselésének feladatai.

Hasonlóképpen megkülönböztethetjük a lelkészi munka területeit a gyülekezeti 
díjlevél alapján is. A díjlevél rögzíti azokat a feladatokat, amelyeket a gyülekezet 
elvár lelkészétől. A gyülekezeti feladatok így elsőbbséget élveznek például a köz-
egyházi feladatokkal szemben. Fontos kérdése lehet tehát minden gyülekezetnek, 
hogy lelkésze az idejének vajon hány százalékát tölti ténylegesen gyülekezeti 
munkával, és hány százalékot fordít másra?

Ha sikerül mérésekkel feltérképeznünk lelkészi munkánk idői jellemzőit, akkor 
egyszerű elemzéssel eljuthatunk arra a felismerésre, hogy vajon azzal foglalko-
zunk-e munkánk során, ami az elsődleges feladatunk, amire elsősorban elhívást, 
megbízást kaptuk. Ma a legtöbb lelkész túlterhelt. Az azonban már más kérdés, 
hogy vajon az elsődleges lelkészi, illetve gyülekezeti munkától van ez így, vagy 
azért, mert a lelkész idejének jelentős részében olyan feladatokkal foglalkozik, 
amelyek nem tartoznak elsősorban hozzá, illetve mások által is elvégezhetők 
lennének. A lelkészi munka idői faktorának mérése és elemzése olyan anomáliá-
kat leplezhet le, amelyek súlyosan terhelik a mai lelkészi kar életét és szolgálatát. 
Mindannyiunknak – gyülekezeteknek és lelkészeknek – egyaránt az az érdekünk, 
hogy ezektől az anomáliáktól szabadulni tudjunk, és így tegyük hatékonyabbá 
azt az időt, amit lelkészi munkánkra kaptunk.

A kompetencia
A lelkészi munka területein külön-külön fel kellene tennünk a kérdést: kom-
petens-e a lelkész az adott munkaterületen? Kompetencia alatt azt értjük, hogy 
lelkészi munkánk különböző élethelyzeteiben jól tudjuk-e használni megtanult 
tudásunkat, megszerzett tapasztalatainkat és magunkkal hozott személyes adott-
ságainkat. A különböző területek, ahol a lelkész kompetenciáját mérhetjük: az 
igehirdetés, a kazuális szolgálatok, a lelkigondozás, de ide tartozik természetesen 
a vezetői kompetencia, a kommunikációs kompetencia vagy a hivatalvezetés 
kompetenciájának kérdése.
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Egy-egy területen a kompetencia tehát három fő összetevőből áll össze. A tudás, 
a tapasztalat és az adottság. Ezek együttesen segítik elő azt, hogy a kompetencia 
kialakul, és képessé tesz a helytállásra. Azért lenne szükség a kompetencia külső 
mérésére, mert a kompetencia hiányát magunktól ritkán ismerjük be, ritkán vesz-
szük észre. Gyakoribb az, hogy a kompetenciahiányt félreértjük, és ezzel az adott 
területet kevésbé fontosként kezeljük szolgálatunk során.

Nézzünk meg egy példát. Minduntalan ismételt hiba, hogy ma a lelkészi kar 
nem látogatja eleget a gyülekezet tagjait. A kritizálók leginkább a lelkészek lusta-
ságának, az elhivatottság hiányának tudják be ezt a jelenséget. De mit tapasztal 
az a lelkész, aki nem látogat?

Azt gondolom, minden kezdő lelkész elhatározza, hogy ő bizony sokat fog 
látogatni. Azután egy-két kudarcként megélt látogatás elveszi a kedvét az egésztől, 
és megszületnek az első kifogások is. „Nem megy ez nekem, valahogy nincs hozzá 
érzékem!” „ A mai emberekhez nem lehet csak úgy beállítani, mint régen!” „Annyi 
minden mást kell elvégeznem, a látogatás túlságosan időigényes.” A lelkész pedig 
szépen lassan elfelejti, hogy ő sokat akart látogatni, és csendben takargatja lelkészi 
szolgálatának ezt a fekete foltját.

Alapvető változást érhetnénk el azzal, ha egymásnak segítenénk felismerni 
adott esetben a kompetencia hiányát. Vajon hogy áll a látogatás feladatát kerülő 
lelkész az ide tartozó kompetenciával? Vajon tudja-e, hogy miért kell bekopognia, 
becsöngetnie a gyülekezet tagjaihoz? Vajon tudja-e, hogyan építhet fel időileg és 
tartalmilag egy látogatást? Vajon volt-e, van-e segítsége, aki az első tapasztalatok 
feldolgozásában segít, vagy az első nehézségek végképp elveszik a kedvét? Van-e 
egyáltalán tapasztalata ezen a területen? Vajon végiggondolta-e, hogy személyisége 
miben segítheti, és miben hátráltatja őt akkor, amikor belép egy család életébe? 
Összességében tudja-e ez a lelkész, hogy nincs meg a kompetenciája ebben a fel-
adatban, és vajon rájön-e, hogy miért nincs meg? Magától nagyon nehezen. Ezért 
lenne szükség az objektív értékelésre ahhoz, hogy felismerjük a kompetenciánk 
hiányosságait. Szükségünk van arra, hogy egy objektív mérés megmutassa, mi 
az, ami hiányzik belőlünk. Vajon a tudásunk hiányos, vajon a tapasztalatainkkal 
nem vergődünk zöld ágra, vagy esetleg személyiségproblémák miatt küszködünk?

A mai magyar evangélikus lelkészi kar problémáinak jelentős része enyhíthető, 
ha nem orvosolható lenne akkor, ha erre a feladatra több időt fordítanánk.

A lelkészek közössége mint megmérő közösség
A kompetencia nehezen mérhető! Először is csak folyamatában vizsgálható, itt 
számok, statisztikák nem segítenek. A mai lelkészi gyakorlatban nagyon ritka je-
lenség az, hogy a lelkész a gyülekezeti tagoktól valós visszajelzést kap. A lelkészek 
közössége ugyanakkor képes lehetne arra, hogy valóságos, szakmai, ugyanakkor 
testvéri visszajelzést adjon a másiknak munkájáról.
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A lelkészi munkaközösségek (LMK) identitásproblémákkal küzdenek. Nehéz 
megfogalmazni ezeknek a közösségeknek célját. Pedig az LMK lehetne olyan 
szakmai műhely, ahol a visszajelzés szakmai és testvéri jellege természetes, sőt 
tudatos is. Az igehirdetéstől a liturgikus kompetencián és a kazuális helyzetek 
kezelésén keresztül a vezetői problémák megoldásáig az LMK lehetne az a szakmai 
műhely, amely megméri a közösség egy-egy tagjának kompetenciáját, és segít 
felismerni hiányosságait az adott területen. Az LMK munkájának része lehetne az 
esetmegbeszélés gyakorlata, egy-egy kiemelt kázus közös kiértékelése. Ugyanígy 
működhetne az LMK esetenként igehirdetéseket elemző közösségként is. Minden-
nek természetesen feltétele a közösség. Az a közösség, amely őszintén és segítő 
szándékkal fordul ahhoz, aki megméretteti magát.

A megmérettetés tulajdonképpen minden közösségi megnyilvánulásunkban 
megtörténik. A kérdés az, hogy a mérés eredményeit a közösség hogyan tudja 
feldolgozni, kifejezésre juttatni, átadni. A kérdés az, hogy ilyen értelemben tu-
datosodik-e a lelkészi közösségekben a lehetőség, hogy egymásnak segítőtársai 
lehetnek, hogy a közös célért együtt mennyivel többet tehetnek. Egy-egy kom-
petenciájának hiányát felismerő lelkész, aki képes annak tudatos kijavítására és 
megszerzésére, hosszú évek nehéz szenvedései, elfojtott indulatai, lelkiismeret-
furdalásai alól szabadulhat fel. A gyülekezet pedig rengeteget nyerhet a lelkész 
megújuló munkája nyomán. A lelkészi kiégés jelensége az első kudarcként átélt 
családlátogatásnál kezdődik, és ha nincs egy közösség, amely segít az ilyen kom-
petenciahiány kezelésében, akkor egyenes út vezet a szomorú végeredményhez. 

Számmisztika
Bár nyíltan talán nem vállalnánk, de az elmúlt évtizedekben általánossá lett 
az a nézet egyházunkban, hogy a gyülekezeti alkalmakon részt vevők létszáma 
nincs összefüggésben a gyülekezetben végzett lelkészi munka minőségével. A 
létszámokkal ugyanis óvatosan kell bánni. Rengeteg oka lehet annak, hogy a 
templomok kiürülnek, a gyülekezeti alkalmak elnéptelenednek. A szekulari-
záció, az egyházunkra nehezedő történelmi teher, a programtúlkínálat, amit a 
mai környezet nyújt az embereknek, mind-mind olyan tényező, amely megha-
tározza a gyülekezeti alkalmainkon részt vevők létszámát. Szinte már eszünkbe 
sem jut az a kézenfekvő gondolat, hogy a létszámok zuhanása a lelkészi munka 
minőségének zuhanásával lenne összefüggésben. Pedig nehéz ellenállni annak a 
következtetésnek, hogy ha a gyülekezet létszáma fogy, akkor abban a lelkésznek 
is van a felelőssége.

Természetesen igaz az, hogy sok külső tényező befolyásolja a lelkészi munka 
eredményességét. Ha egy adott gyülekezetben száz éve még a jelenlegi kon fir man-
dus létszám három-négyszeresével számoltak, akkor a mai létszám értékelésénél 
sokat számít a külső körülmények változása, és nem lehet rövidzárlatos ítéletet 
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hozni a jelenlegi lelkész munkájáról. Ugyanakkor, ha az adott korosztályban 
megkeresztelteknek csak a harmada jut el a konfirmációig, akkor már fel kell 
tenni a kérdést, hogy mi okozhatja ezt. Itt is lehetnek külső tényezők, például az 
adott településről való elköltözés, de a fogyatkozó létszám a konfirmációs oktatás 
minőségére is komolyan rákérdez.

Ide kell idéznünk azt a hitvallást, hogy ha „az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradoznak az építők”, mert hisszük és valljuk, hogy nem a mi érdemünk az, ha 
élet születik, ha élet van a gyülekezetben. Mindemellett ki kell jelentenünk azt 
is, hogy a lelkészi munka minősége elsődleges összefüggésben áll a gyülekezet 
létszámának változásával.

Gondoljunk csak arra, hogyan ítéljük meg azt a helyzetet, amikor egy gyüleke-
zet létszáma növekedni kezd. Eszünkbe sem jut azt mondani, hogy a külső hatások, 
a gazdasági körülmények változása vagy az aktuális politikai közhangulat érdeme 
lenne a növekedés. Természetesen komoly szerepe lehet itt is a külső környezetnek. 
Abban azonban biztosak lennénk, hogy a gyülekezet és annak lelkésze rátalált egy 
olyan útra, amelyen keresztül hatékonyabban éri el az embereket az evangélium.

A számok nagyon könyörtelenek tudnak lenni. Éppen ezért rengeteg bátorságra 
van szükségünk ahhoz, hogy szembenézzünk velük, és úgy értékeljük őket, mint 
a lelkészi munka mérhetőségének mutatóit. Természetesen a gyülekezeti alkal-
makon részt vevők létszámát sok minden befolyásolja. Az egyik meghatározó 
befolyásoló tényező azonban mindenképpen a lelkészi munka minősége. Ha ezt 
felvállaljuk, akkor egy könnyen mérhető, lelkészi munkánkra reflektáló értéket 
kapunk. Eljuthatunk oda, hogy önkritikusan kijelentsük: ha a lelkészi munkánk 
eredményeként a részvételi létszámok csökkennek vagy stagnálnak, akkor va-
lamit változtatnunk kell, valamin javítanunk kell. Sőt rácsodálkozhatunk más 
gyülekezetekre is, ahol a létszámok növekedése mögött megtanulható, átvehető 
módszerek állhatnak. Ha nincs bátorságunk szembenézni a számokkal, akkor 
homokba dugjuk a fejünket, és elszalasztjuk a lelkészi munka mérhetőségének 
egyik legkézenfekvőbb lehetőségét.

Összefoglalás

Gyakorló lelkészként azt tapasztalom, hogy a lelkészi munka egyik legnehezeb-
ben feldolgozható valósága a munkánkról való visszajelzések hiánya. Frusztráló 
élmény, hogy a komolyan előkészített, harcok árán megszületett igehirdetésről 
nem kapunk kritikai értékelést. Elbizonytalanító az a helyzet, hogy egy általunk 
megválasztott gyülekezeti stratégia, egy évek óta követett irány nem kap megfelelő 
kiértékelést. Hamis nyugalmat áraszt egyházunknak az a langyos melege, amiben 
nem mérjük meg önmagunkat, lelkészi munkánkat, ugyanakkor összetévesztjük 
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a gyülekezet szeretetét, jóindulatát a megmérettetéssel, visszacsatolással, érté-
keléssel. A gyülekezet szeretete sok mindent elhordoz. A minőségében elégtelen 
lelkészi munkát is.

Bennünket azonban az elhívásunk kötelez arra, hogy mindent megtegyünk 
a munkánk minőségének biztosításáért. Méltatlan hozzánk a bátortalanság, ami 
kifogásokat, kibúvókat keresve kerüli ki a megmérettetést.

A mérés célja nem az ítélkezés, hanem a visszacsatolás. Minőségibb, hatéko-
nyabb lelkészi munkára kell törekednünk. Ennek eléréséhez minimális követel-
mény, hogy objektív módon tudjuk mérni munkánkat. Ha a méréseinket és érté-
keléseinket kellő körültekintéssel, felelősséggel és szeretettel végezzük, akkor Isten 
elhívásának teszünk eleget, a gyülekezet meghívását vesszük komolyan, és olyan 
új utakat találhatunk lelkészi munkánkban, amelyek bennünket is megújítanak.

A lelkészi munka mérésének ma még nincs kialakult gyakorlata. Szükség lenne 
arra, hogy a lelkészek közössége gondolja végig ezt a témakört, és tegyen lépéseket 
azért, hogy a mérés, visszacsatolás, kiértékelés gyakorlata mindennapos legyen.

Ajánlott irodalom
ZIMMER, Jürgen: Seelsorgelehre. Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2000, 2008. 179–195. o.

A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Hogyan lehet létfontosságú segítség a lelkész számára a lelkészi munka mérhető-

sége?

2. Miért érdemes egy lelkésznek azzal foglalkoznia, hogy mennyire hatékony a munkája?

3. Szabad-e megkülönböztetni elsődleges és másodlagos szolgálati területeket a lel-

készi munkában?

4. Hogyan teremthető meg az objektív értékelés, amely segít abban, hogy a lelkészek 

felismerjék a kompetenciájuk hiányosságát?

5. Hogyan lehet fokozni a visszajelzéseket és kritikai értékeléseket egy gyülekezetben?

6. Mit tehetne ma másképp egy lelkészi közösség annak érdekében, hogy egymás 

munkáját kölcsönösen értékeljék?
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a gyülekezetért
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[ Nagyon sokat változott az utóbbi években a gyülekezetek életformája. Ez leg-
inkább a lelkész feladatainak a módosulását hozta magával. A hagyományos 
lelkészi munkából természetesen megmaradtak szolgálatok, amelyek ugyan-
úgy végezhetőek, mint korábban, néhány azonban nagyon erősen átalakult, 
és egészen új területek is bekerültek a lelkész mindennapi feladatai közé.

Az egyik izgalmas kérdés az, hogy a gyülekezetvezetés milyen módszerrel és 
hozzáállással valósítható meg napjainkban. Hogyan lehet biztosítani a gyülekezeti 
közösség életének zavartalan működését, és milyen szervezési és ellenőrzési felelősség 
hárul ebből a lelkészre. Ezeken a kérdéseken nem elegendő csak a lelkésznek gon-
dolkodnia, hanem nagyon fontos, hogy a változásokat a gyülekezeti tisztségviselők 
is újragondolják. Ezért is foglalkozunk úgy a két klasszikus területtel, a látogatással 
és a kazuális szolgálattal, hogy mindkét irányba adjon megfelelő továbbgondolási 
lehetőséget: a lelkészi oldalnak és a civilnek egyaránt. Ez a közös gondolkodás 
nagyon fontos eleme lehet a korszerűbb és valószínűleg ma a legjobban megfelelő 
kooperatív működtetésnek. Hasonlóan lényeges kérdés a szeretetszolgálat, a diakónia 
felelős megközelítése. Itt már alapigényként fogalmazódik meg az önkéntesek sze-
repének fontossága. A rendszerszemléletű gyülekezet- és egyházépítés tanulásának 
egyik legaktuálisabb területe az intézményes és a gyülekezeti diakónia. Nem lehet 
ezen a területen csak jóindulatú, a professzionalitást nélkülöző módon fejlődni. 
Meg kell találni a jövő lelkészeinek és gyülekezetvezetőinek a „megfelelő ember a 
megfelelő helyen” elv alkalmazásával a jó megoldást. Új szolgálati ágak és új képzés 
iránti igény jelentkezik egyre több területen a diakóniai munka összefüggésében. A 
szakszerűség és az önkéntesség elméleti és gyakorlati tisztázását szolgáló tanulmány 
segít eligazodni és felkészülni erre a területre.

Új típusú vizitációk sokat segíthetnének a mai fiatalabb lelkészeknek abban, 
hogy kevesebb krízis és válságos időszak kerüljön a szolgálatukba. A tanácsadás 
és a közös elemzés mellett a konkrét értékelésnek és az azzal való bánásmódnak 
is fejlődnie kell. A minőségbiztosítás gyakorlata is jobban elterjedne a gyüleke-
zetek életében, ha a vezetői vizitációk valóban megfelelő gyakorisággal és tar-
talommal valósulnának meg. Úgy érdemes erről tanulni a lelkészjelölteknek, 
ha a jövő munkaadói, a gyülekezetek tagjai is bővítik ez irányú ismereteiket.
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SZABÓ ANDRÁS

LÁTOGATÁS ÉS CSALÁDSEGÍTÉS

Kell-e még ma látogatni? A látogatás mint lelkészi életforma, egyben a lelkészi 
szolgálat legsérülékenyebb része. A látogató személye. Minden lelkipásztornak 
megadatott, hogy „lelkipásztori típus” legyen? A lelkipásztori látogatás tartal-

ma a változó környezetben. Helyettesíthető-e a személyes kontaktus? Bizalommal 
osztják meg az emberek a lelkésszel terheiket és titkaikat. A lelkész tanúvá válik. 
Mi is a látogatás igazi célja, mit akarunk vele elérni? Látogatási terv és a látogatás 
különböző formái.

A látogatás szükségessége, azaz kell-e ma még látogatni?

Az elmúlt húsz esztendő politikai és társadalmi változásai a lelkészi szolgálatot is 
jelentősen formálták. Szembetűnő, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban 
lelkészkonferenciákon, közegyházi eseményeken vagy éppen az egyház jövőjével 
foglalkozó testvéri beszélgetéseken gyakran merül fel a kérdés, szükséges-e ma-
napság egyáltalán látogatni. A kérdés senkit sem hagy közömbösen. A látogatás 
mennyire tekinthető a mai „modern” lelkészi szolgálat szerves részének? Van-e 
még igény az emberekben a közvetlen kapcsolatra, s ha eljutunk a családokhoz, 
nem tűnik-e a családi hajlékban anakronisztikus maradványnak a bibliaolvasás 
és az imádkozás? Van-e értelme még menni az emberek után, vagy inkább más 
eszközök után kell nézni? Feltűnő, hogy mennyire különböző válaszok születnek 
ezekre a kérdésekre. Kapcsolatteremtési hajlam, teológiai meggyőződés, gyüleke-
zeti közeg s nyilván mindenkinek a saját bevett gyakorlata is alaposan befolyásolja 
válaszokat. A két végletet próbálom felvázolni.

Mindent úgy kellene csinálni, mint régen. Idős lelkészek elmondásaiból kiderül, 
hogy a családlátogatásnak milyen komoly szerepe volt a gyülekezet életében. Akár 
több ezer fős gyülekezetet is végiglátogattak minden évben. Többnyire vízkereszt 
ünnepe után, azaz télvíz idején került rá sor, s tartott néhány hétig, a tavaszi mun-
kák kezdetéig. Komoly szervezettséggel és „liturgiával” bíró szolgálat volt. Esemény 

[
]
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a szó szoros értelmében. Az emberek tudták, hogy éppen melyik utcában tart, s 
mikorra várható a lelkész. A helyi szokásoktól függően a gondnok vagy a pénztáros 
is vele ment. A helyi hagyományok szerint a lelkész néhol Luther-kabátban végezte 
ezt a szolgálatot. Volt, hogy a gyülekezeti tisztségviselő egy házzal „megelőzte” 
a lelkészt, s amíg ő oda nem ért a szomszédból, beszedte az évi egyházfenntartói 
járulékot (koledálás). Néhol egyházi énekeket éneklő fiatalok mentek a lelkész 
előtt, hogy felkészítsék a családot a lelkész érkezésére. A látogatás legfontosabb 
része az igeolvasás és az imádság volt. A család ilyenkor őszintén beszámolt az 
aktuális helyzetről, a családot foglalkoztató kérdésekről. Több esetben a lelkész 
segítségét kérték: nehezen érthető bibliai igék magyarázatát, vitás családi kérdések 
eldöntését, haragos felek között közbenjárást, betegek megfelelő kórházba való 
juttatását, külföldi gyógyszer beszerzését az LVSZ-en keresztül, középiskolába 
készülő gyermek számára kollégiumi férőhely biztosítását Budapesten stb. Csak 
néhány tipikus példa az élet által produkált számtalan szituációból. A lelkész 
megtudta, hogy mi foglalkoztatja a családot, s legjobb igyekezete szerint segített. 
Ugyanakkor ennek a szolgálatnak óriási hozadéka volt az is, hogy az embereket 
foglalkoztató kérdéseket az igeszolgálatok során Isten igéjének fényébe helyezhette. 
Tudta, „mi van a levegőben”, napi kérdésekre választ adó, választ kereső, aktuális 
üzenettel fordult a gyülekezet felé. Nem kellett szemlesütve lejönnie a szószékről, 
azt kérdezve magában, kiknek is prédikálok, mi is foglalkoztatja őket.

Milyen érveket szoktak felhozni a látogatás ellenzői, legalábbis azok, akik 
azon az állásponton vannak, hogy ez ma már nem kardinális kérdés? Egyszerűen 
tudomásul kell venni, hogy az emberek ma már nem igénylik a lelkészi látoga-
tást, mert eleve bizalmatlanok mindenkivel szemben, aki az ajtón bekopog vagy 
becsönget. Ha valaki jön, biztosan pénzt kér, házaló kereskedő vagy ügynök, ak-
ciós áron rá akar sózni valamit az emberre. Nem tartják ma már természetesnek 
az emberek, hogy valaki hozzájuk jön, adni akar, és igazán őszintén érdeklődik 
felőlük. Egyre több az úgynevezett trükkös betörés is, különféle ürüggyel próbál-
nak rossz szándékú emberek a lakásba jutni. A reakció sem marad el. Az utóbbi 
években megszaporodtak az ajtókon a zárak és a különféle furfangos biztonsági 
berendezések, riasztók, kamerák. A romló közbiztonság miatt ma már falun sem 
magától értődő, hogy nyitott ajtót talál a lelkész.

Mindmáig fülemben cseng szeretett professzorom szava, akit budapesti lelkészi 
szolgálata alatt kifejezetten kért az egyik híve, hogy ne látogassa. Nem szerette 
volna, hogy összetörjön benne a lelkészekről a templomban kialakított kép. Pedig 
meggyőződésem szerint nagy lehetőséget mulasztott el. Az igazi, hiteles lelkészkép-
pel gazdagodhatott volna. Íme, egy egészen sajátos érv a látogatás ellen, s adalék, 
mennyi furcsa gondolat lakozhat az emberekben.

A látogatást óvatosan kezelők gyakran felvetik azt, hogy a mai technikai fel-
tételek számos más lehetőséget is biztosítanak a kapcsolatfelvételre és -ápolásra. 
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A lelkész készítsen gyülekezeti újságot, hírleveleket, a gyülekezet honlapján vagy 
éppen személyes e-mailben értesítse híveit az aktuális eseményekről. Akár magát 
az igehirdetést is megkaphatják a hívek, sőt reagálhatnak rá, s máris kialakul a 
dialógus. A lényeg, hogy a kontaktus megvan, nem annak módja a fontos. Egyéb-
ként is, a lelkész „hivatalt” vezet, hozzá jönnek az emberek ügyes-bajos dolgaikkal, 
nem az ő feladata, hogy menjen az emberek után.

Azt gondolom, nem szükséges ecsetelni, hogy mekkorát változott a világ. Ami 
néhány évtizeddel ezelőtt jól működött, ma már nem ismételhető és nem má-
solható. Tudomásul kell vennünk, hogy a megváltozott és folyamatosan változó 
világunkban nem működnek a régi, bevált módszerek. Megváltozott az emberek 
életmódja, ritmusa, az egész közeg, amelyben élünk. Ha a lelkész nappal látogatni 
indul, többnyire csak a nyugdíjasokat találhatja otthon, valamint a munkanél-
külieket. Előzetes megbeszélés vagy telefonhívás nélkül tulajdonképpen egy kis 
szerencse is kell ahhoz, hogy a lelkész otthon találja azt, akit vagy akiket keres. 

A lelkésznek az a kiváltságos helyzete is megszűnt, hogy egyfajta polihisztorként 
tekintenek rá. Már nem tőle várnak minden kérdésre választ. Ez egyébként nem 
baj, mert annál inkább koncentrálhatunk arra, ami a legfontosabb feladatunk, amit 
csak mi adhatunk, és senki más nem fogja megtenni helyettünk: Isten igéjének 
közvetítésére. Most csak annyit bocsátanék előre, hogy a mai viszonyok között is 
óriási lehetőségek rejtőznek a családlátogatásban.

Egészen bizonyos, hogy a mai technika korábban elképzelhetetlen lehető-
ségeket biztosít, és tehetségünkhöz és erőnkhöz képest élnünk is kell velük. De 
kérdés, hogy magát a látogatást pótolhatja-e bármi is. A személyes kontaktust 
lehet-e helyettesíteni? Négyszemközt minden más. Azok a lelkészek, akik olyan 
gyülekezetben szolgálnak, ahol az embereknek van „látogatásélményük”, mert 
a lelkész előd vagy elődök látogatták a híveket, tapasztalják, mennyire élő igény 
ennek a szolgálatnak a folytatása. Ahol már több évtizedes szünet következett be 
a látogatás terén, ugyan már erős közösségi igény nem mutatkozik rá, de az igény 
ott is felébreszthető.

Vidéki kisváros kórházának elfekvőosztályára ment látogatni egy gyülekezeti 
presbiter. Igével bátorította a felkeresett beteget. A szomszéd ágyon egy „ismeret-
len” beteg szólalt meg. „Maguk úgy beszélnek, mintha evangélikusok lennének.” 
„Igen, azok vagyunk” – derült fel a presbiter és a meglátogatott beteg arca. „Milyen 
jó maguknak – válaszolt a szomszédos beteg –, én is evangélikus vagyok, már 
kilencvenéves, de még soha senki sem látogatott meg.” A presbiternek hirtelen 
torkán akadt minden szó, majd könnyeivel küszködve próbált valamit mondani a 
látogatásra, emberi szóra és vigasztaló igére szomjas betegnek. Élete estéjén, még 
az éj beállta előtt mégis rendelt Isten valakit a már elfekvőben lévő számára, aki 
Jézusról mint a világ világosságáról tudott szólni neki.

Mi lenne a teendő? Talán az evangélikus egyház alkotmányába be kellene 

04 Lelkeszi tevekenysegek.indd   15704 Lelkeszi tevekenysegek.indd   157 2010.06.01.   13:05:192010.06.01.   13:05:19



LELKÉSZI TEVÉKENYSÉGEK A GYÜLEKEZETÉRT

158

emelni, hogy minden evangélikusnak joga van ahhoz, hogy látogassák? (Életében 
legalább egyszer?) Ez lenne a látogatáshoz való jog? Végső megállapításom, hogy 
a látogatás ma is szükséges, e nélkül nincsen megtartó gyülekezeti közösség és 
hatékony lelkipásztori szolgálat sem. Ha pedig a 2001-es népszámlálás statisztiká-
ját vesszük alapul, akkor a látogatás gyülekezetépítő, egyházmegtartó aspektusa 
kerülhet elő. Döbbenetes ugyanis, hogy Magyarországon a magát evangélikusnak 
valló mintegy 300 000 ember egyharmadáról (azaz 100 000 emberről) a lelkészi 
hivatalok „nem tudnak”. Nem gondolom, hogy ezért az arányért egyedül a láto-
gatási szolgálatunk hiánya a felelős. Számos más oka is van. De bizonyos, hogy 
rámutat a lelkigondozás, a nyomon követés, a lelkipásztori látogatás deficitjére 
is. Hiányzik az a „háló, amely felfog.”1 Egyházunk jövőjének kérdése is, vajon 
kiépül-e az a védőháló, melyen már nem esik át minden harmadik ember. A lá-
togatás ezenfelül mint missziói lehetőség is megjelenik, hiszen ma már rengeteg 
ember van, aki nem tartozik sehová. Amennyiben Krisztus ügyének hiteles és 
vonzó képviseletével találkoznak személyes megkeresés útján, maguk is Krisztus 
követőivé és egyháztagokká válhatnak (Mt 28,18–20).

A látogatás mint lelkészi életforma, egyben a lelkészi 
szolgálat legsérülékenyebb része

Elvben könnyű egyetérteni a látogatás szükségességével. A probléma akkor kezdő-
dik, amikor az ember a lelkészi szolgálat számos más egyéb területével találkozik. 
Ott is helyt kell állni. Sőt vannak olyan területek, ahol nincs az embernek mérle-
gelési lehetősége. Igét hirdetni, temetni, esketni, keresztelni, hitoktatást végezni, 
adminisztrálni, konferenciákra menni, közegyházban egy bizonyos szinten részt 
venni: kell. Csak néhány a sok „kötelező feladat” közül. Ezek mellett a látogatás 
könnyen megkapja a „fakultatív” jelzőt. Ha marad erőm és időm. Az egyébként is 
túlzsúfolt lelkészi szolgálat mellett pedig az ember könnyű lelkiismerettel hagyja 
el a látogatást. Gyakorló lelkészként ki ne tapasztalta volna, hogy milyen gyakran 
közbejön valami, aminek következtében át kell szervezni a munkaprogramot. 
Ez a kiszámíthatatlanság egyébként szolgálatunk egyik legnehezebb terhe és fe-
szültségforrása. A sok kötelező és közbejövő feladat mellett a látogatás sérülékeny 
területté válik. Ezt el lehet odázni, át lehet tenni, adott esetben idő hiányában 
véglegesen el is lehet halasztani. Személyes tapasztalatom, hogy ha elszalasztjuk a 
látogatás „kairoszát”, az soha többé nem jön vissza. Vannak olyan helyzetek, ami-
kor bizony napok, sőt órák is számítanak. Például haldoklók, gyászolók, betegek, 

 1 MÖLLER 2002, 87. o.
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baleset áldozatai, öngyilkossági kísérleten átesettek látogatása. El lehet menni 
hetekkel később is, de az már nem olyan. Az elmulasztott látogatás pedig súlyos 
lelki teherként tudja nyomni az ember vállát.

De mit is lehetne tenni annak érdekében, hogy ez a szolgálat a sérülékeny-
ségtől és esetlegességtől eljusson a védettségig? Rendkívül erős elhatározásra 
van szükség. Ha a látogatás a mi értékrendünkben szolgálatunk döntő eleme, 
akkor biztosítanunk kell hozzá a védett időkeretet. Egy közegyházi tanácskozáson 
mindannyian felkaptuk a fejünket, amikor az egyik „hivatalos” azzal mentette ki 
magát, hogy ma éppen látogatónapja van, nem tudja elhalasztani a már megbeszélt 
látogatásokat. Tanácskozásunk végén csendben megállapítottam magamban, hogy 
társunk bizony jól tette, hogy nem áldozta fel a betervezett programját. (Nincs 
szándékomban szembeállítani szolgálatunk különböző területeit.)

A kérdés mögött az egész lelkészi szolgálatról vallott képünk és felfogásunk is 
meghúzódik. Mik vagyunk? A gyülekezet menedzserei, presbitereknek, esetleg al-
kalmazottaknak a „főnökei”, épületrenováló-pénzszerző-pályázatíró szakemberek, 
tudós teológusok, a ránk bízottak pásztorai? Itt is veszélyes lenne kizárólagos választ 
adni. Többféle szerepünk van egyszerre. A mai magyar evangélikus viszonyok kö-
zött szinte kivitelezhetetlen, hogy a lelkész csak egy szolgálati területnek éljen. Az 
viszont bizonyos, hogy ha alapvetően hiányzik a lelkigondozói, pásztori aspektus, 
ha a híveink nem számíthatnak ránk a különféle helyzetekben, akkor a lényeg hi-
ányzik. Megvonjuk híveinktől és magunktól is a legnagyobb élményt, az Isten színe 
előtti találkozást. Hiszen van-e a lelkészi szolgálatnak szebb és felemelőbb pillanata, 
mint amikor a családi otthonok ajtajával együtt a szívek és lelkek is megnyílnak 
előttünk? Nemcsak beengednek, hanem egyenesen behívnak minket az életükbe. 
Amikor azt érezhetjük, amit Péter apostol Kornéliusz százados házában: „Most tehát 
mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az 
Úr.” (ApCsel 10,33) Számunkra is örömforrás és a lelkészi szolgálat megújulásának 
lehetősége, amikor valóban Isten követeként jelenhetünk meg mások életében. 
Amikor bizalommal osztják meg velünk emberek terheiket és titkaikat. Amikor 
tanúi lehetünk annak, hogy a rég kimondásra várt szavak elhangzanak, a lelkek 
bilincsei megoldódnak, s Isten igéjeként hangozhat a gyógyító és vigasztaló szó.

A látogató személye

Kétségtelen tapasztalat, hogy bizony nem minden lelkésznek adatott meg az, hogy 
úgymond „lelkipásztori típus” legyen. Bár végzettségünk szerint mindannyian 
azok lennénk, és úgy is tekintenek ránk, mint a „lelkek szakértőire”. Elvárják 
tőlünk, hogy empátiával forduljunk az emberek bajai felé, és Isten igéjének élő 
és ható erejét közvetítsük feléjük. Elvárás, hogy legyen időnk és türelmünk meg-
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hallgatni az embereket. Valós probléma, hogy nem minden lelkész alkalmas és 
képes erre. Egy presbiteri ülésen valaki azt kérte a lelkészétől, hogy mondja meg 
akár csak egyetlen presbiteréről azt, hogy a falunak melyik utcájában, melyik 
házban lakik. A lelkész tizennégy (!) évi ottlét ellenére egyetlen presbitert sem 
tudott elhelyezni utca (esetleg házszám) szerint. Azaz ennyi év alatt egyetlen egy 
presbitert sem látogatott meg, s mást sem. A lelkészi szolgálat más területein vi-
szont rendkívüli talentumai voltak (amelyeket a gyülekezet egyébként értékelt is). 
Mindannyiunknak van gyenge és erős oldala (számtalan variációban). Ha a lelkész 
teljesen alkalmatlan a gyülekezetben emberi kapcsolatok kiépítésére, ápolására, 
látogatásra, pasztorációra (de kiváló igehirdető), akkor ezt a hiányt valamilyen más 
módon kell pótolni. Vagyis mást, illetve másokat kell beállítani erre a szolgálat-
ra. Örvendetes módon egyházunkban országos szinten is folyik már felkészítés. 
Laikusok, akik felelősséget éreznek az egyház jelenéért és jövőjéért, szakszerű 
alapképzést kapnak a látogatás segítésére. Nagy dolog, ha egy gyülekezetben 
ilyen önkénteseket lehet szolgálatba állítani. Christian Möller nem csak a lelkész 
és laikus vonatkozásában szélesíti ki a lelkigondozás horizontját. A következőket 
írja: „A lelkigondozás egyáltalán nem csak a lelkipásztorok dolga. Még akkor sem, 
ha olyan hűségesen és szorgalmasan látogatják az embereket otthonaikban és a 
kórházban. Mindezzel egy gyülekezetben szükséges lelkigondozás töredékét tudják 
csak felvállalni. Valójában a gyülekezetben sokkal több lelkigondozás történik, 
mint amit a felszínes megfigyelő észrevehet, akkor is, ha nem kimondottan a 
lelkigondozó fogalmával jut kifejezésre: önsegítő csoportok működnek a gyüleke-
zeti házban; a szomszédok törődnek egymással; házi/családi körök összejönnek, 
és együtt imádkoznak, és sok-sok más dolog történik, ami talán első pillantásra 
egyáltalán nem lelkigondozásnak látszik, és mégis lelkigondozás...”2 Vagyis a 
gyülekezeti tagok egymást lelkigondozzák. Szükség van a lelkigondozó típusokra 
a gyülekezetben, bátran vonjuk be őket a látogatás szolgálatába. Azt is tudomá-
sul kell vennünk viszont, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor kifejezetten a 
lelkészt várják, azaz nem helyettesíthető a személye. Azt a lelkészt, aki esküjében 
többek között az alábbiakat mondta: „a reám bízottakat híven pásztorolom, (…) 
egész lelkészi szolgálatomat odaadó hűséggel végzem.”

A lelkipásztori látogatás tartalma

„Pusztán udvariassági, társadalmi látogatást a lelkipásztor akkor, amikor gyüleke-
zete tagjairól van szó, ne ismerjen. A beszélgetés, amelyet ilyenkor híveivel folytat, 
még akkor is, ha részéről bemutatkozó látogatásról van szó, mindig lehetőséget fog 

 2 MÖLLER 2002, 88. o.
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számára nyújtani, hogy az igével szolgáljon, ha Istennek úgy tetszik, egész életük-
re elhatározó módon szolgáljon nekik.” Az 1940-ben tartott lelkészkonferencián 
mondta ezt Budaker Oszkár A Biblia a lelkész pásztori munkájában című előadásában. 
Szavaiból átsüt az a meggyőződés, hogy a lelkipásztori látogatás és beszélgetés mint 
olyan nem átlagos beszélgetés az élet hétköznapi, aktuális dolgairól. Határozott célja, 
sőt küldetése van. Szorít az idő, nem lehet várni Isten üdvözítő emberszeretetének 
hirdetésével. Pál nem véletlenül figyelmezteti Timóteust: „Kérve kérlek az Isten és a 
Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára 
kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, 
ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.” (2Tim 4,1–2) Csak a mi számunkra van 
alkalmatlan idő, különféle okokra hivatkozva könnyen fel is mentjük magunkat 
az ige hirdetésének kötelessége alól. Tudnunk kell, Istennek minden idő alkalmas. 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Isten igéjének erőszakos ügynökeként kellene 
minden esetben fellépnünk, aki addig nem engedi áldozatát, míg célhoz nem ér. 
Nincs felhatalmazásunk agresszív misszióra. Szolgálatunk eredménye ugyanis nem 
a mi személyes fellépésünk határozottságán és intenzitásán múlik. Maga az ige végzi 
munkáját, hagyni kell működni. Szolgálatunk alapja Jézus küldése, aki hatalommal 
ruházza fel követeit. Nem véletlen, hogy Jézus éppen a tizenkét tanítvány kikül-
désekor mondja a következőket: „…legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, 
mint a galambok.” (Mt 10,16) Ezzel mintegy megszabta mindenféle szolgálatunk 
irányultságát, így a látogatásét is.

Minden lelkipásztori látogatás azzal a határozott céllal induljon, hogy a meny-
nyei Atya az ő örökkévaló javaiból akar ajándékozni minden szűkölködőnek. Nem 
indulhatunk üres szívvel és céltalanul. Amennyire lehet, tudatosan készüljünk a 
találkozásra, igével, imádsággal. Maga a látogatás természetesen magába foglalja 
a meghallgatás szolgálatát is. Hétköznapi, egyszerű, banális dolgok is szóba ke-
rülnek. Ezek sem kerülhetők el, hiszen ez sokszor feltétele annak, hogy a lélek 
mélyebb rétegeibe is eljussunk, s egészen megértsünk valakit. A látogatás végső 
célja azonban, meggyőződésem szerint, nem merülhet ki abban, hogy meghall-
gassunk valakit. Többre van megbízatásunk. Jézusnak Nikodémussal és a samáriai 
asszonnyal folytatott beszélgetése (Jn 3; 4) példa számunkra, hogyan lehet a földi 
dolgoktól eljutni a mennyeiekig. Kígyó és galamb módjára éreznünk kell, mi mó-
don tudjuk okosan és szelíden átadni Isten üzenetét. Ez nem biztos, hogy bibliai 
igék szó szerinti idézését jelenti, de aktuális igei üzenet közvetítését saját szavakkal, 
tapasztalattal és empátiával egészen bizonyosan. Ha úgy érezzük, hogy az előttünk 
föltárult élethelyzetre nem tudunk mit mondani (gyakran előfordulhat), akkor 
viszont azzal a hittel olvassunk a Bibliából verseket vagy akár egy szakaszt, hogy 
Istennek semmi sem lehetetlen. Reményt, bátorítást és új életet tud adni ott is, ahol 
mi erre emberileg semmi esélyt nem látunk. Ne felejtsük, a lelkipásztori látogatás 
Isten színe előtti esemény. Az ige és az imádság ereje végtelen.
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Mi is a látogatás célja?

Nem is olyan magától értődő a válasz. Mit is akarunk elérni vele? Miért érdemes 
útnak indulni? Lelkészi szolgálatom elején meg voltam győződve arról, hogy a 
látogatás egyfajta csodaszer a gyülekezeti élet minden gondjára, bajára. Kevesen 
vannak a templomban? Sokat hiányoznak a hittanosok? Akadozik az egyházfenn-
tartói járulék befizetése? Nehezen mozdulnak a presbiterek? Minden problémát 
megold az intenzív és céltudatos látogatás. Közel húszévi tapasztalat alapján már 
árnyaltabban látom a kérdést. Nem biztos, hogy az lesz a látogatás eredménye, 
amit vártunk. Lehet, hogy eleve rosszak az elvárásaink? Sokszor egészen más-
hogyan, néha később, de majd mindig gazdagabban teremnek a gyümölcsök az 
előzetes várakozáshoz képest. Valamennyire fel lehet tornászni a templomba járók 
számát, minimalizálni lehet a hittanórai hiányzást, anyagilag is megmutatkozik 
a pozitív eredmény, aktivizálódhatnak tisztségviselők. Lehet, hogy a hatás nem 
mindig hosszú távú. (Volt már olyan tapasztalatom is, hogy a lelkészi látogatást 
három-négy istentisztelettel „viszonozták” azok, akik egyébként nem gyakran 
jöttek templomba. Nyilván úgy érezték, ezzel kiegyenlítették tartozásukat.) De 
bizonyos, hogy a látogatás a gyülekezetépítés terén tett legjobb befektetés. Az 
emberek kilencvenkilenc százaléka ma is örül, ha meglátogatja a lelkész. Negatív 
tapasztalatról alig tudnék beszámolni. Olyankor lép életbe az, amit Jézus mond: 
„…gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé…” (Mt 7,6) Ha a hirdetett békesség 
nem talál fogadóra, békességünk ránk szállhat vissza (Lk 10,6).

Az emberek megtiszteltetésnek veszik a látogatást, örülnek, hogy gondol rájuk 
valaki. Hisszük, hogy a lelkészen keresztül a teremtő, megváltó, megszentelő Is-
tennel lehet találkozásuk. Ez a legfőbb cél. Az istentiszteleten megszólaló teremtő 
Ige a családlátogatáskor személyre szabottan szólalhat meg.

A ráadás az, hogy az ember testvérekre talál. A tanítvány jutalma, hogy aki 
Péterként hajlamos elsősorban a veszteségekben gondolkodni (mi az, amit Krisz-
tusért elhagytunk, amivel kevesebbek lettünk), házakat, otthonokat, testvéreket, 
anyát, gyermekeket talál, a jövendőben pedig örök életet (Mk 10,30). A keresztény 
testvérekkel való közösség megtartó, gyógyító erő. A lelki, szellemi gazdagodás 
kölcsönös esélyét kapja mindkét fél. Itt is igaz, hogy ahol ketten vagy hárman 
Jézus nevében összegyülekeznek, ott van közöttük megváltó Uruk (Mt 18,20). 
Ilyen esélyt kár lenne elszalasztani.
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A látogatás formái

Számtalan mód kínálkozik arra, hogy megtaláljuk az utat a ránk bízottakig. Lá-
togatási tervet készíthetünk az alábbi, korántsem a teljesség igényével készült 
lehetőségek szerint:

• gyülekezeti névtár alapján, utcák, körzetek végiglátogatása;
• betegek állandó látogatása, tőlük vagy környezetüktől kapott jelzés alapján;
• hittanos gyermekek családjainak látogatása;
• konfirmációra készülők családjainak látogatása;
• alkalmakra és szolgálatra hívogató látogatás: evangélizáció, énekkar, ifjúsági 

óra stb.;
• kazuális szolgálatokhoz kötődő látogatás, előtte vagy/és utána (keresztelés, 

esküvő, temetés);
• évfordulókhoz kötődő látogatás: születésnap, házassági évforduló stb.;
• krízishelyzetekhez kötődő látogatás: válás, nyugdíjba vonulás, állásvesztés 

stb.;
• a településre újonnan költözők, valamint a hétvégi üdülők felkeresése, hívo-

gatása missziói tartalommal.
A listát természetesen saját meglátásaink és az adott gyülekezet igényei szerint 

bővíthetjük. Minden gyülekezeten lehet „fogást találni”. Erős elhatározással, időnk 
odaszánásával és kitartással meg lehet találni azt az utat, amely a gyülekezetnek 
és a lelkésznek is jó. Maga a Lélek adja meg ehhez a feladathoz a bátorságot és a 
bölcsességet, az erőt és a megfelelő tartalmat. De ki megy előttünk, és ki jön velünk 
erre a szolgálatra? Feltámadott Urunk! Már Péternek és a többi tanítványnak is 
megígérte, hogy feltámadása után előttük megy Galileába (Mk 16,7). A járatlan 
utak élményére és felfedezésére hív minket, s ha neki engedelmeskedve elindulunk 
a mi „Galileánkba”, észrevesszük, valaki már járt itt, s most is itt van.
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Ki igényli és milyen formában a lelkipásztori látogatást a mai gyülekezeti életben?

2. Napjainkban milyen a lelkipásztori látogatás helyzete az egész lelkészi szolgálatot 

illető hivatásértelmezésben?

3. Ki alkalmas a látogatás szolgálatára?

4. Mi a lelkipásztori látogatás „igazi” tartalma?

5. Miért fontos látogatási tervet készíteni a lelkésznek? Milyen prioritási rendet tudunk 

felállítani a látogatásokat illetően a gyülekezetben?
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SEFCSIK ZOLTÁN

KAZUÁLIS SZOLGÁLATOK

Mi az igazi lelkészi feladat az élet mérföldköveinél? Lelkészi magatartás a ka-
zu ális szolgálatokban. Missziói frontvonalban. Idegenek között? Továbbsegítés 
és közösségbe építés. Mérföldkövek és krízishelyzetek. Megjelenő kísértések a 

kazuális szolgálatok környezetében. Vendégként és testvérként. Újítások kényszere 
vagy az új ötletek lehetősége? Hogyan találkozik a hagyomány és az aktuális 
elvárás napjaink egyházi gyakorlatában? Szolgálat a kreativitás lelkületével. 
Mire törekedjünk?

Az élet mérföldköveinél állva – Krisztus lelkületével

Különleges szolgálatunk
A kazuális szolgálatok speciális igehirdetési alkalmak. Hivatásunknak olyan terü-
lete ez, amikor nem az egyházi év rendjében, nem is a gyülekezeti élet megszokott 
alkalmai kapcsán végezzük munkánkat, hanem embertársaink életének fontos 
mérföldköveinél állva hirdetjük Isten szavát. Egy-egy életút különleges megálló-
jához érve szolgálunk – a legalapvetőbb eseteket említve – a keresztelés, az esküvő 
és a temetés1 során. A családok sorsuk kiemelkedő, emlékezetes pillanatait élik át, 
és mi meghívást kapunk arra, hogy részesei legyünk ennek. Egyfelől megbízást 
adnak, hogy az ünnepi események irányítói legyünk, másrészt megtisztelő lehető-
séget kínálnak: vendégként léphetünk életükbe. Bár sokszor a felelősség szorongató 
tudata kísér minket, ugyanakkor ezek az alkalmak az igazi találkozás megrendítő 
élményét és az evangélium hirdetésének különleges lehetőségét, Istentől rendelt 
idejét hozhatják el számunkra.

 1 Az egyszerűség kedvéért említem a bevezetésben e három klasszikus értelemben vett ka-
zuálét. Nyilvánvalóan sokféle árnyalattal jelennek meg, és több más alkalmat is ide kell sorol-
nunk: keresztelési emlékünnep, esketési emlékünnep, konfirmáció ünnepe stb.

[
]
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Jézus jelenléte újszövetségi példákban

„Kazuális jellegű” evangéliumi jelenetek
Hivatásunknak ez a területe is arra a Jézus Krisztusra támaszkodik, aki a maga földi 
szolgálatának egy jelentős részét palesztinai „kázusokban” végezte. Folyamatosan 
gyakorolta tanítói munkáját, ugyanakkor jelen volt a családok kiemelten fontos 
élethelyzetében: ott volt a kicsinyeikre áldást kérő szülőkkel, ahogy a „gyermekek 
evangéliumából” szoktuk idézni (Mk 10,13–16). Megállt négyszemközti beszél-
getésre a megújulásra szomjazó felnőttekkel, mint például a samáriai asszony 
történetében (Jn 4,4–42). Jelen volt a fiatal párral ünneplők esküvői örömében, 
ahogy a kánai menyegző történetéből tudhatjuk (Jn 2), és ha kellett, együtt gyá-
szolt barátaival Betánia sziklasírjai mellett állva (Jn 11,1–45).

Meggyőződésem szerint ezekben az evangéliumi epizódokban feladatunk, 
lehetőségeink lényege látható. Mert bár nem tekinthetjük őket a mai értelemben 
vett kazuálék analógiájának, de egyfajta „transzparenciát” felfedezhetünk: éppen 
kazuális szolgálataink legjellemzőbb élethelyzetei tűnnek át e történetekben, s 
mutatják meg Jézus akaratát és lelkületét, mellyel jelen van egy adott személy 
vagy család életében. És éppen ez az, ami útmutatás lehet ma is számunkra. Jézus 
jelenlétének egy-egy sajátosságát, a „krisztusi lelkület” jellemzőit kutatva talán 
érdemes most röviden közelebbről is megvizsgálni ezeket a példákat.

Az evangélium hirdetésének szándéka
Az első felismerésünk talán az lehet, hogy Jézus ezekben a személyes jellegű 
találkozásokban is megmutatta szolgálatának súlypontját: ő elsősorban azért 
jött, hogy az Atya üdvösségre hívó, megváltó akaratát hirdesse. A kisgyermekek 
megáldása bensőséges alkalommá is lett, de elsődlegesen lehetőség volt arra, hogy 
Jézus kinyilvánítsa az általa hozott üdvösség ajándék voltát. Megelőző mondata 
is – „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…” (Mk 10,14) – Isten országát féltő 
korrekció: a mindenáron feltételeket szabni akaró, Isten országát rabbinista mó-
don félreértelmező tanítványokat igazítja helyre, hogy az ajándékként elközelgett 
üdvösség jó híre nyilvánvaló legyen. A samáriai asszonnyal való találkozásának is 
ez a végső célja, az üdvösség eljöttét felragyogtató mondat (Jn 4,13–14), és ugyanez 
a súlypontozás megfigyelhető a kánai menyegzőről szóló elbeszélés végén is, ahol 
János, a maga sajátos szóhasználatával, Jézus cselekedetét „csodajelnek” mondja, 
azaz önmagán túlmutató csodának – az Isten elközelgett országát jelző alkalomnak.

Az együttérzés lelkülete
A másik jellemző vonása e találkozásoknak, hogy Jézus mélységes együttérzéssel 
van jelen mindvégig. Az örömben való részesedés szép példája a kánai menyeg-
zőn való puszta jelenléte. A szomorkodókkal való együttérzésének megrendítő 
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bizonysága Lázár sírjánál megmutatott könnye. Ez a lelkület áthatja a samáriai 
asszonnyal való találkozást is. Itt János megjegyzi a 9. versben, hogy „a zsidók nem 
érintkeztek a samáriaiakkal”, a szó szerinti fordítás plasztikusabb: „a zsidók nem 
használtak közös edényt a samáriaiakkal…” Jézus azonban mégis inni kér: azaz a 
kor szokásával dacolva edény- és sorsközösséget vállal egy magányossá lett, kikö-
zösített emberrel! Külön figyelmet érdemel, hogy az ezután következő párbeszéd, 
mely során az asszony zsákutcába került életét igazítja helyre, a mai értelemben 
vett lelkigondozói vezetésnek az alapjait fekteti le, annak legragyogóbb példája.

Közösséget építő szándék
A most röviden elemzett példákra nézve és a tágabb kitekintés kapcsán sem túlzás 
állítani, hogy Megváltónk – közvetve vagy közvetlenül – az élet mérföldköveinél 
állva közösségbe integráló munkát is végez. Nemcsak a tanítványi csoportot szer-
vező szándéka nyilvánvaló, hanem ezekben az egyéni találkozásokban is felsejlik 
gyógyító akarata: legtöbbször kapcsolatokat is épít, újít. Visszaadja a gyermekek 
megbecsülését, korrigálva a szigorú görög–zsidó társadalmi felfogást, visszaadja a 
kiközösített asszonynak a város közösségét, megmenti a kánai ünnepszervezőket 
a szégyen elszigeteltségétől.

A kreativitás lelkülete
Végül, de nem utolsósorban érdemes megjegyezni, hogy a krisztusi lelkületnek 
van egy mindvégig érzékelhető, teremtő erejű kreativitása is. Ezzel a kreativitással 
képes mindig az aktuális helyzethez – az őt keresők élethelyzetéhez – igazíta-
ni állandó, lényegi mondandóját. Egy karon ülő kisgyermeket néhány pillanat 
alatt felejthetetlen illusztrációvá tesz az Isten országába belépni vágyók számára. 
Örömmentő eszköz lesz a nehezen mozdítható kővedrekből, melyek addig csupán 
kéz- és lábmosásra voltak jók. Evangéliumi jó hír szimbólumává formálódik egy 
régi kút egy sokak által megvetetett terület, Samária közepén.

Válaszok után kutatva
Jézus tanítványaként nemcsak képviseljük őt, de együtt mehetünk vele ma is 21. 
századi Magyarország hasonló találkozásai felé – Lelke jelenlétében, igéje erejével. 
De milyen aktuális nehézsége és lehetősége, kihívása és kísértése, hangsúlyai és 
kérdései vannak e szolgálatunknak? Mire törekedjünk, milyen segítségünk lehet? 
A válaszokat keresve többféle úton is elindulhatunk.

Az egyik lehetőség a kazuálék különböző típusának számbavétele: a klasszikus 
alaptípusok mellett sorba venni minden kázust, annak sajátosságaival együtt. Egy 
másik út lehetne a téma „ünnep – előkészület – utógondozás” jellegű felosztása, 
vizsgálata. Harmadikként hasznos volna egyfajta teológiai súlyozás: külön tár-
gyalni a szentség kiszolgáltatását, és külön a más jellegű találkozásokat.
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Én az alábbiakban egy negyedik megközelítési módot választok. Szeretném a 
közös pont felől – tudniillik az élet mérföldköveinél való megállás felől – meg-
ragadni hivatásunknak ezt a területét. Szeretném egységben látni nemcsak e 
szolgálatok fajtáit, de a felkészülő beszélgetéseket is magával az ünnepi esemény-
nyel és az utógondozással. Ami mentén mégis elemezni igyekszem témánkat, az 
nem más, mint a fent vázolt jézusi szempontrendszer, a „Krisztusi lelkületnek” a 
négy jellemző vonása: hogyan tudjuk az üdvösség evangéliumát hirdetni, miként 
tudunk együttérző-lelkigondozói feladatokat ellátni, hogyan tudunk közösségbe 
integrálni és kreativitással jelen lenni kazuális szolgálatainkban?

Az evangélium hirdetésének szándéka

Kazuális igehirdetéseink tartalma, hangsúlyai

Az evangélium ereje ma
Modern világunk biztosnak vélt alapjai rendülnek meg körülöttünk a hitel- és 
értékválság idején, miközben egyre homályosabb a közös jövőkép. Ebben a hely-
zetben találkozhatunk gyermeküket biztonságba rejteni akaró szülőkkel, akik 
számára – legyenek bár ép család vagy a korunkra annyira jellemző „patchwork 
családok” egyike – van-e vajon fontosabb hír annál, hogy utódaikat nem a vak 
sorsnak, hanem annak az Istennek adjuk át, aki mindent megelőző kegyelmével 
életszövetségre hív a keresztség szentségében?! Konfirmációra készülő ifjaknak hir-
dethetjük az emberi elme számára már lassan feldolgozhatatlan információáradat 
közepette az utat mutató Világosságot. Egyre nagyobb terhek alatt roskadozó és 
megbocsátás után szomjazó felnőttek keresztelőjénél hirdethetjük Isten személyre 
szóló kegyelmét, a bűnbocsánat hatalmát, egy újfajta elköteleződés lehetőségeit 
a Krisztus-követés útján. Az esküvőkre készülő párok, oly sok torz képet hordozó 
médiamintával a fejükben és kételyek között, keresik az áldást – és nekünk van még 
biztató jó hírünk a házasság rendjével kapcsolatban! És miközben a halál hír- és 
életközelbe került (vírusokban, katasztrófákban, terrorban, bűncselekményekben 
megjelenő) hatalma rémít – tud-e bárki is fontosabbat mondani a ránk bízott jó 
hírnél: „Jézus Krisztus megtörte a halál erejét” (2Tim 1,10)?! Az élet mérföldköveinél 
megállva ma is a legfontosabb üzenetek hordozói vagyunk!

Egyszerűség
Kommunikációs szakemberek régóta hangoztatott felismerése, hogy a mai em-
bernek problémája van a hosszan tartó odafigyeléssel. Amíg a II. világháborút 
követő lelki ébredés nemzedéke készen állt arra, hogy az akár 45–60 perces 
evangélizációkat végigkísérje figyelemmel, ma ez egyre nehezebb a hallgató-
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ságunk számára. A felmérések szerint baj van a szövegértéssel, és egyre inkább 
csak a vizualitás nyelvét érti a mai ember. S mivel mi magunk is óhatatlanul 
részei vagyunk e változásnak, ezért a korábbiaknál is jobban kell törekednünk 
arra, hogy az egyszerűen, megragadhatóan megfogalmazott evangéliummal 
álljunk elő.

Személyesség, hitelesség
Egy-egy „jól sikerült” alkalom után adott visszajelzésekben feltűnően sokszor szerepel 
két kifejezés: hálásan fogadják a személyességet és a hitelességet. A kazuálék gyüleke-
zete, úgy tűnik, különösen érzékenyen reagál arra, hogy csak nagy általánosságban 
beszélő vagy az ő helyzetüket valamelyest átérző lelkész szól-e hozzájuk. Örök emberi 
igény ez, de mintha jelen korunk különösen ki lenne éhezve a személyes hangra.

A másik felismerhető igényt pedig talán így lehetne megfogalmazni: a körülöt-
tünk álló gyülekezet hiteles embereket szeretne hallgatni! Nekem sokat jelentett 
az a megállapítás, melyet egy lelkigondozói kurzus során hallottam: hitelességünk 
egyik legfontosabb eleme az önazonosság. Felvett pózok, lopott frázisok, színlelt 
érzések nélkül jelen lenni Krisztus-hitünkkel, saját egyéniségünkkel. A hiteles 
lelkész nem egy bizonyos típusú, stílusú ember, hanem az Istenhez és így önma-
gához is közel került, őszinte és Krisztus Lelkével lelkes szolgálattevő.

Esküvőre való készülődés alkalmával sokaknál bevált módszer, hogy a jegyesoktatás 
során olyan feladatot adnak az ifjú párnak, melyeknek segítségével azok akarva-akarat-
lanul személyes információkat adnak a lelkész számára. Például egy egyszerű feladat: 
„Gondoljátok át otthon, külön-külön, hogy mit tiszteltek a másikban! A legközelebbi 
találkozáskor itt elmondhatjátok egymásnak!” Egyedülálló vallomások születnek, 
melyekből tényleg megismerhetjük az általunk kísért fiatalok személyiségét. A tapasz-
talat szerint az így kapott néhány információt ízléssel az ünnepi igehirdetésbe szőve 
személyessé tehetjük az evangéliumot. Ilyen jellegű, személyes-hiteles jegyesoktatói, 
esküvői készülésre segíthet például az Én–Te–Mi2 vagy a nemrégiben elérhetővé lett 
Párbeszélgetések3 című könyv.

Missziói frontvonalban

Idegenek között?
Elsősorban a városi gyülekezetekben szolgáló lelkészek izgalmas felismerése, 
hogy sok kazuális szolgálatnál szinte az ősegyház missziói helyzetében találjuk 
magunkat. Fontos kérdés lehet, hogy mit kezdünk a helyzettel: felnőtt egy olyan 

 2 SZÉKELY 1995.
 3 NEMES 2006.
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generáció, mely mögött már nem áll ott a hitét gyakorló, az egyházi hagyományo-
kat ismerő, tisztelő szülői háttér. Nem ismerik a kifejezéseinket, a gyakorlatunkat, 
a szokásokat. Nincsenek eligazítva a „hogy illik?” kérdéseiben. Tulajdonképpen 
idegenek számunkra, ugyanakkor a maguk sajátos hozzáállásával, nyers őszinte-
ségével jelen vannak, és talán meg sem tudják fogalmazni Isten utáni vágyaikat, 
de ott vannak a keresztelő, az esküvői, a gyászoló gyülekezetben.

Egy meglepő eset: kollégánkat felkereste egy olyan fiatal pár (csak az egyik oldalról 
evangélikus), akik nemcsak idegenek voltak a lelkész számára (és a gyülekezeti élet 
szempontjából), de ráadásul lakóhelyüket tekintve is távoliak voltak. A kolléga meglepő 
kérdésére – „Miért épp hozzám fordulnak?” – a válasz nem kevésbé meglepő volt: „Mert 
szeretnénk egyházi esküvőt, és önt dobta ki az internetes keresőprogram legelőször.”

Megragadható lehetőség
Érdekes az a Lelkipásztorban olvasható, már több mint tíz évvel ezelőtti cikk,4 mely 
Loewenich bajor püspök írását dolgozza fel A protestánsok egyház nélkül? címmel. 

A szerző megfigyelése elgondolkodtató mai magyar helyzetünkre nézve is: 
„Döntő fontosságú bevetési terület a kazuálék. Ha sokan azért tartják az egyház-
tagságukat, hogy életük döntő pontjain az egyház szolgálataiban legyen részük, 
akkor az egyháznak halálosan komolyan kell vennie ezeket a szolgálatokat: itt lehet 
elérni, megszólítani, meghívni embereket.” Talán – fűzhetjük tovább a gondola-
tot – a 2001-es népszámlálás után sokszor emlegetett ismeretlen evangélikusok 
tömege épp a kazuálék során mutatja meg arcát.

Megjelenő kísértések

Szolgáltatás – szolgálat helyett
Gyakori kísértésként ér bennünket, hogy a ránk bízott örömhír korszerű, személyes 
és hiteles hirdetése helyett egyfajta szokásrendszerbe akarjuk bevezetni a kazuálék 
főszereplőit – mintha ezekkel a külsőségekkel lehetne az egyháztól eltávolodott 
„bárányt” megmenteni. De épp az ellenkezője is kísért néha: amikor megfontolás 
nélkül akarunk a megjelenő család ötleteinek megfelelni, csak hogy jó benyomást 
szerezzünk, és így egyházbaráttá tegyük őket.

Elvárások közé zárva – a várakozás nyitottsága helyett
Van úgy, hogy a szolgálatot kérők maguk választják az igét, az éneket, és ottho-
nosan mozognak a liturgia megszokott kifejezései között – mert a gyülekezetben 
élő emberek. De sok esetben a szolgálatunk szinte minden eleme magyarázatra 

 4 HAFENSCHER 1997.
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szorulna – mert nem gyakorló keresztényekről van szó. Nagy kísértés, hogy az 
ember enged (főleg több éves, sok kudarccal kísért szolgálat után) annak a belső 
sértettségnek, mely a „papírforma” típusú egyháztagjaink felé nyilvánul meg. 
Nagy ereje van az ilyenkor megszólaló gondolatnak: „No, most bezzeg jönnek – de 
eddig hol voltak?” Kérdés, hogyan tekintünk az ilyen helyzetekre. Megrekedünk 
saját elvárásainknál, vagy épp az aktuális találkozásban rejlő reményt meglátva 
tudunk nyitott szívvel jelen lenni?

Az egyik emlékezetes kudarcom ilyen esethez kapcsolódott. Fiatal pár jött hozzám 
azzal a szándékkal, hogy szeretnének egyházi esküvőt. Kettőjük közül a vőlegény volt 
ismert számomra mint gyülekeztünk egyik sajnálatosan „inaktív” tagja. A beveze-
tő beszélgetés megtörtént, ám a következő alkalomra már nem jöttek el. Iszonyatos 
kurdarc volt számomra, s tele voltam kérdésekkel: miért nem sikerült vonzó módon 
beszélnem? Hol rontottam el? Egy lelkészekből álló kis csoport „esetmegbeszélése” 
tette csak világossá előttem, hogy nem szavaim, hanem lelkületem taszította őket. Nem 
mondataim tartalma, hanem testtartásom, hanglejtésem volt riasztó: ezek árulkodtak 
távolságtartásomról (szó szerint is: körülbelül négy méterre ültem le a jegyespártól), 
néma ellenszenvemről, elutasításomról.

Bizonytalanság – a kérdésekkel való szembenézés helyett
Teológiai meggyőződésünk gyengeségei, hitünk „vakfoltjai” mindenképpen kiüt-
köznek igehirdetői szolgálatunkon, és gyengítik azt. Fontos kérdés, hogy mennyire 
vagyunk készen például a keresztségről szóló hitvallásunk megfogalmazására vagy 
a konfirmációról, a feltámadásról és üdvösségről vallott gondolataink érthető 
közlésére. Szinte állandó önképzésre kényszerít ez a kihívás.

Ugyanakkor jó néhány gyakorlati megfontolás is ott áll szolgálatunk mögött, 
például: hogyan tudjuk saját gyülekezeti adottságaink között a stóla kérdését 
szépen összeilleszteni azzal az alapvetéssel, melyet a bevezetőben megfogalmaz-
tuk? Hogy tudjuk esküvői liturgiánk esküszövegét (különös tekintettel a lényeget 
jelentő utolsó mondatra) érthetővé tenni esetleg egyházidegen hallgatóságunk 
számára? A Szentlélekért könyörgésnek és a hálaadásból fakadó öntudatos hitval-
lásnak a konfirmációi liturgia keretében megvalósuló, teológiailag természetes, 
szép egységét hogyan lehetne érthetőbbé, valóságosabbá tenni 12–14 éves ifjak 
életében? Nem biztos, hogy ezekre a kérdésekre csak egyfajta válasz van, de azt 
hiszem, a magunk részéről – a nekünk adott bölcsesség szerint – kell keressük 
a választ.
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Az együttérzés lelkülete (lelkigondozói jelenlét)

A felkészülés és utógondozás új távlatai

A személyes találkozás áldásai
A kazuális szolgálatokban rejlő nagy lehetőség, hogy alkalmat adnak a személyes, 
közvetlenebb kommunikációra. Mivel a legtöbb helyen e szolgálataink nem egy-
magukban álló egyszeri alkalmak, hanem négy-hatszemközti készülés előzi meg 
őket, és/vagy személyes látogatás követi, lehetőség van az együtt érző és – ha kell – 
lelkigondozói jellegű beszélgetésre. Az evangélium felragyogásának különös alkalmai 
ezek, ahol nem a szószék magasságából, hanem egy szomszédos széken ülve hirdetjük 
Krisztust. Szinte tapintható az igény az ilyen személyes, együtt érző beszélgetésekre.

Vendégként és testvérként 
A kazuálékra való készülés és utógondozás sokszor ad lehetőséget arra, hogy a még 
rendszeresen istentiszteletre járó gyülekezeti tagjainkkal is elmélyültebb viszonyt 
teremthessünk. Az élet mérföldköveinél megállva, vendégként léphetünk a másik 
életébe, s ott alkalmunk van „elidőzni”, valóban bizalmas testvérivé érlelni a kap-
csolatot. Több évnyi egy helyen végzett szolgálat során még inkább erősödnek ezek 
a szálak: milyen nagy megtiszteltetés, hogy együtt készülhetünk egy ifjú párral, 
majd szinte barátivá váló szeretetben évekig együtt imádkozunk a gyermekál-
dásért. S végül milyen egyedülálló „jutalma” hivatásunknak, amikor megadatik, 
hogy a keresztelés során együtt adhatunk hálát a megszületett kisdedért. De van 
úgy, hogy inkább a kereszthordozásban kell társnak lennünk: együtt sírunk egy 
általunk is kísért, de azután elveszített társ vagy baba temetésén.

Mérföldkövek és krízishelyzetek
Komlósi Piroska egyik tanulmányát5 olvasva érdekes felismerésben lehet részünk. 
A mentálhigiénés szakember a klasszikus családi életciklus-felosztást idézve elemzi 
az ezredforduló-közeli magyar családok helyzetét. A lelki egészséget veszélyeztető 
folyamatokat és az egészséget megőrző, gyógyító lehetőségeket elemzi a családok 
kiemelten fontos (klasszikusnak számító) nyolc életciklusában.6 Milyen sok, min-
denkit érintő, természetes krízishelyzet adódik, melyek bizonyos segítséggel a 
család egészégét szolgálhatnák, de sokszor támasz híján inkább megbetegítik azt!

 5 KOMLÓSI 1997.
 6 Ezek a szakaszok: 1. az újonnan házasodott pár, 2. a csecsemős család, 3. a kisgyermekes 
család, 4. az iskoláskorú gyermek családja, 5. a serdült korú családja, 6. a felnövekedett gyermeket 
kibocsátó család, 7. a magukra maradt, még aktív szülők családja, 8. az inaktív, öreg házaspár 
családja.
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Ha a kazuális szolgálatok klasszikus típusain túl látni merjük kazuálissá tehető 
szolgálatunkat egy iskolakezdő tanévnyitó igehirdetésben, konfirmációkor, házas-
sági emlékünnepen is, akkor az az izgalmas lehetőség vetődik fel előttünk, hogy 
mi ott lehetünk egy átlagos család minden fontos mérföldkövénél. Megadatik, 
hogy melléjük álljunk minden fontos – a szakember által krízisei miatt jelentős-
nek mondott – életszakaszában, szólhatjuk az élő Úr kríziseken is átsegítő igéjét!

Az említett tanulmány például így jellemzi egy fiatal pár – a mi egyházi vi-
szonyainkban „keresztelői családnak” mondanánk – helyzetét: „Az első gyermek 
várásának időszaka sokszor egybeesik a házaspár összecsiszolódásának idejével 
és a lakáskörülmények javításáért folytatott erőfeszítésekkel. A terhesség idő-
szakát a testi problémákra való kismértékű odafigyelés mellett a pszichológiai 
szempontok figyelmen kívül hagyása jellemzi, mind a közgondolkodásban, 
mind a szakemberek hozzáállásában. A kötelező orvosi vizsgálatok, a védőnői 
tanácsadások nagyrészt formálisak. A »spontán szülővé válás« hiedelme jel-
lemző szerte a társadalomban, jóllehet az urbanizálódott társadalmakban már 
érvényét vesztette… Kétségtelenül fontos lenne mentálhigiénés szempontból a 
kismamák, sőt a fiatal házaspár értelmi felkészítése ebben az időszakban. Erre 
itthon csupán egy-egy megrekedt próbálkozás ad lehetőséget azoknak, akikben 
megfogalmazódik erre az igény.”7

Tapasztalatom szerint jól érzékelhető a hiány, s az ennek nyomában megjele-
nő szomjúság, különösen a hozzánk érkező fiatal családosok részéről. Miköz ben 
képzések tucatjait kínálják körülöttünk, alig akad lehetőség, hogy a természe-
tes krízishelyzetbe került családoknak valaki segítsen, hogy valaki a „modern 
férj” vagy éppen a „jó szülő” diplomáját megszerezze. Mi azonban ott lehetünk 
a tá gabb értelemben vett kazuális szolgálatokon keresztül: felelősségünk és 
lehetőségünk ez!

Egy nagyvárosi jegyesoktatást végző kolléga – sokunk tapasztalatát megfogalmazva 
– idézi egy éppen ilyen fiatal pár visszajelzését, az esküvői készülések után:8 „Nem is 
tudod, milyen jók ezek a kora reggeli beszélgetések” – mondja a vőlegény a lelkésznek, 
miután öt héten keresztül mindig reggel 8 órakor tudtak csak találkozni a jegyespár 
lehetetlen munkahelyi időbeosztása miatt. De jöttek, mert ők érzik a hiányát a hét-
köznapokban.

Egy gyászolói beszélgetés jut eszembe, ahol a gyászoló pár másfél órán keresztül 
beszélt és kérdezett, azzal a nem titkolt megelégedéssel, hogy itt kiönthetik szívüket. 
Talán nem volt más, akinek elmondhatták fájdalmaikat, aktuális problémáikat. A végén 
a fiatalasszony megjegyezte: jobb volt, mint egy pszichológusnál.

 7 Uo. 16. o.
 8 BENCE 2004, 385. o.
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Közösséget építő szándék

Az alkalom és a szükség találkozása
Megrendítő erővel ír dr. Lawrence Crabb Kapcsolódás című könyvében a közösségek 
szerepéről: „A modern civilizációban a közösség kialakítására van a legnagyobb 
igény – igazi közösségekre, ahol Isten szíve ad otthont, ahol alázatos és bölcs em-
berek irányítják az őket követőket, és ahol bizakodó küszködők belekarolnak a 
többiekbe, és így haladnak együtt az úton.”9

E jelenség hazai érvényességét látom igazolva Tomka Miklós egy tanulmá-
nyában,10 melyben a szekularizáció kihívásait elemzi. A keresztény szociológus 
egyik fontos következtetése: valós, belső igény van az igazi közösségek iránt. „Az 
értékközlés kikerülhetetlen és legalapvetőbb útja a példaadás. Ám az egyszemélyes 
példa korlátozott erejű. Korunk, társadalmunk és kultúránk szerkezeti plurali-
tása azt követeli, hogy önmagunkat és állásfoglalásainkat a sokféleségen belül 
értelmezzük, ehhez viszonyítsuk. Az élet bonyolultságának kellően sokoldalú 
megközelítésére gyakorlatilag csak különböző emberekből álló közösségek képe-
sek. Szükség van arra a tapasztalatra, hogy a felmutatott érték (keresztény élet) 
nem egyesek kivételes lehetősége, hanem mindenki számára megvalósítható és 
közösségileg nyilvánosan is képviselhető modell. Ehhez a tapasztalathoz hívő és 
Krisztus-kereső közösségekre van szükség.”

Néhány a lehetőségeink közül
Reményeink szerint kazuális szolgálataink során a megismert családokban is ott 
van ez az igény, s a megfelelő formában szervezett és hívott emberek jó esély-
lyel találnak Isten igéje köré épülő kisközösségre. Sajátos élethelyzetükben talán 
érzékenyebben fogadják az evangéliumot, s az evangéliumi életet ápoló, segítő 
csoportok invitálását. A kazuálék nagy esélye ez! Ennek tudatában végzett szolgá-
latunk egyfajta „oldalajtót” nyithat egyházunknak, s ezzel komoly szerepe lehet 
a gyülekezetépítési stratégiánkban.

Eszembe jut egy özvegyasszony, akit a gyászolói beszélgetésen ismerhettem meg köze-
lebbről, evangélikus férje temetésére készülve ismertük meg egymást. A temetés utáni 
invitálásra eljött templomunkba, ahol „megemlékeztünk” az elhunytról, és imádkoz-
tunk a gyászolókért. Jó volt látni, hogy a mindig remélt vigasztalás útja az ő életében 
működik: újra és újra eljött a vasárnapi istentiszteletekre, majd egy kimondottan kezdő, 
érdeklődő bibliaolvasóknak meghirdetett alkalomra, az „Emmaus bibliaórára” is eljött. 
Ott barátra lelt, és egy szűkebb kör testvéri kapcsolatát találta meg.

 9 CRABB 2005, 15. o.
 10 TOMKA 2002, 282. o.
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A felkészülések – jegyesoktatás, keresztelési készülés – leggyakrabban csak a lel-
kész kísérő jelenlétében történnek. Elgondolkodtató azonban egy nagyvárosi 
missziós gyülekezetben szolgáló református kollégánk megfigyelése, aki lelkes 
jegyesoktatóként megjegyezte: „Észre kellett, hogy vegyem: a jóízű beszélgetések 
során jó kapcsolat alakult ki a fiatal pár és köztem, de eközben ők csupán hozzám 
kötődtek, és nem a gyülekezethez. Ezért a jegyesoktatást egy gyülekezethez kapcso-
lódó csoportfoglalkozáson keresztül ajánlom: az »ALPHA-kurzusra« hívom őket.”11 
Hasonló kis csoport lehet egyébként az „Emmaus kör”, az „Életműhely” – ezek 
nemzetközileg ismert, használt, elsősorban missziós, de közösségépítő módszerek 
is. Természetesen saját „fejlesztésű” közösségi formákra is bőven van lehetőség, 
ezeket saját gyülekezeti viszonyokhoz lehet alakítani. Ilyenformán születik evan-
gélikus gyülekezeteinkben például „ifjú házasok köre”, „baba-mama kör” vagy 
„fészekrakók köre”12 – most csak a kazuálék néhány ágát említve.

A kreativitás lelkületével

Újítások kényszere vagy az új ötletek lehetősége?
Azt hiszem, elég az esküvői meghívók sokféleségét, a sokszor egymással versengő 
ötleteket megnéznünk, hogy lássuk: van egyfajta erő, mely a mi szolgálatunkat 
is piacképes szolgáltatássá akarná változtatni. Nagy kérdés, hogyan lehet ezeket a 
külső igényeket megalkuvás nélkül, ugyanakkor a kazuálék résztvevőihez közel 
álló, kreatív módon megoldani. Előfordul, hogy saját ízlésünk körébe tartozó 
újítással keresnek meg minket, ám van úgy, hogy olyan ötletekkel, melyeknél 
komolyan el kell gondolkodnunk, vajon szolgálhatják vagy gátolják az evangélium 
hirdetésének személyes és hiteles útját.

Nemrég egy internetes fórumbeszélgetés hozzászólójának kérdését olvastam, aki, párjá-
val együtt, tudatos ateistának mondta magát, ugyanakkor hozzátette: azért, hogy szép 
helyszíne legyen a ceremóniának, és a családi béke kedvéért is, templomban szeretnének 
ünnepelni. Ehhez kérték a fórumtársak segítségét: egy olyan papot, aki szabad gon-
dolkodású, és hajlandó lenne az ő igényeiknek megfelelően megtartani a szertartást…

Többségében azért olyan kihívások érnek minket, amelyek friss, újszerű megol-
dásokra inspirálhatnak, ahol a krisztusi kreativitás izgalmas lehetősége adatik 
meg számunkra.

 11 LOVAS 2009.
 12 BENCE 2004.
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Egy gyülekezeti életben is aktív családfő kérdezte tőlem egyszer: sok-sok fáradsággal 
és hitellel épülő otthonát a beköltözés után szeretné megáldatni. Van-e erre valami-
lyen ünnepélyes egyházi forma? Az ötlet hallatán kezdtem el lapozgatni a Prőhle-féle 
Agendát és a liturgikus könyvünket, s jutott eszembe, ami talán sok kollégának: ha a 
gyülekezetünkben élő családok életük döntő eseményeihez Isten áldását szeretnék 
kérni, akár ünnepélyes formában is, akkor sokféle lehetőség lenne még új formákkal 
bővíteni kazuálisnak mondott szolgálatainkat.

Ez utóbbi megállapítás talán igaz nemcsak az ünnepélyes részre, hanem a kázusok 
felkészítő részére is. Csak egy példát hadd említsek a konfirmációs készülés egyik 
új formájának ötleteként. Orosz Gábor Viktor teszi fel a kérdést Izoláció helyett 
integráció: a konfirmáló család című cikkében: „A konfirmáció családi esemény, 
miért ne lehetne az előkészület (oktatás) is az?”13 Egyszerű, ám számomra inspi-
ráló a kérdés, főleg annak a tudatában, hogy a kamasz gyermekükkel foglalkozó 
szülőknek vajmi kevés lehetőségük van arra, hogy bizalmas légkörben együtt 
gondolkodjanak gyermeknevelési kérdésekről, és ezen keresztül az életükről. 
Felbátorít egy ilyen „konfirmandus szülők órája” sorozatra az a megtapasztalás 
is, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelő „szülői értekezlet” során, látogatások 
alkalmával döntő többségében élénk visszajelzések érkeznek, hogy mennyire 
fontos az ifjainkért elmondott imádság, hogy mennyire örülnek, hogy ebben a 
veszéllyel teli világban (szülői szempontból mindenképpen) van még egy közös-
séget képviselő személy, akinek fontos a gyermekük.

Eszembe jut egy temetéssel kapcsolatos kérés: egy ifjú lány koporsója mellett állva azt 
kérték a családtagok, hogy hadd hangozzék el Zorán Kell ott fenn egy ország című száma 
(melynek refrénje: „Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár…”). A kezdeti elbi-
zonytalanodás után – tudniillik miként lehetséges klasszikus liturgiánkba beépíteni 
egy ilyen dalt – akkor nyugodtam meg, amikor a készülés során rátaláltam a Jn 14 elején 
megszólaló jézusi ígéretre, mely éppen a „szomorúan szép” sláger képeit használja, 
de a költészet dimenziójából a valóságba hozza át a reményt: „Ne nyugtalankodjék a 
ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék 
van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a 
számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam 
mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.”

 13 OROSZ 2006, 172. o.
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Befejezés helyett

Kazuális szolgálataink egyik legsürgetőbb feladata talán, hogy mi magunk is 
egyre szilárdabb hittel ragaszkodjunk ahhoz, ami nyilvánvaló az evangéliumi 
példákban: Jézus nem csupán kísérője az eseményeknek, hanem az egyetlen, 
akinek cselekvési lehetősége, valódi célokat mutató szava van. Egyedüli birtokosa 
annak az erőnek, amely még tud valamit tenni, akár a bor fogy el, akár a hitel, 
az értékek ereje vagy maga az élet. Ragaszkodnunk kell ahhoz, amit C. K. Barrett 
találóan így jegyez meg, miközben Lázár feltámasztásának történetét elemzi: „Ahol 
ő (ti. Jézus) van jelen, ott a megítélő és életadó isteni hatalom van munkában.” 
„Jézus a feltámadás és az élet. Tőle eltekintve nincs feltámadás és nincs élet, és 
ahol ő jelen van, ott a feltámadásnak és az életnek kell jelen lennie.”14 Ez a hit a 
lehetőségeink, esélyeink alapja ma is, miközben Krisztus lelkületével igyekszünk 
megállni az élet mérföldköveinél.
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Miért tekinthetők a kazuális igehirdetési alkalmak speciális igehirdetési helyzetnek?

2. Milyen újszövetségi példák bátorítanak minket a kazuális szolgálatok végzésére 

napjainkban is?

 14 Idézi BOLYKI 2001, 302. o.
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3. Miért fontos a felkészülő beszélgetés és az utógondozás a kazuális szolgálatokkal 

kapcsolatban?

4. Milyen kritériumok fogalmazhatók meg a kazuális prédikációt illetően?

5. Milyen kísértések jelentkeznek a kazuális szolgálati tevékenységgel kapcsolatban?

6. Hogyan lesz lelkigondozói tevékenység az egyház által nyújtott kazuális szolgálat?

7. Hogyan lehet ma értéket közvetíteni? Milyen közösségépítő gyakorlat alakulhat ki a 

kazuális szolgálatok környezetében ma?

8. Hol a kreativitás határa a kazuális alkalmak megvalósításában?
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GREGERSEN-LABOSSA GYÖRGY

DIAKÓNIA – „A KEZEK EVANGÉLIUMA”

A diakónia teológiai megközelítése. Súlyos adósság, hogy húsz év alatt nem 
alkotott a kor igényeinek megfelelő diakóniai törvényt a zsinat, és nem in-
dított olyan képzést egyházunk, hogy diakónusi szolgálatba állhassanak a 

felkészített munkatársak. Diakónia oltártól oltárig. Rendszerszemléletű gyüle-
kezet- és egyházépítés. El kell szakadni a partikuláris gondolkodásmódtól. Az 
egyház szolgálatától az önkéntes munka elválaszthatatlan. Fontos az ifjúsági 
munka és a diakónia közötti kooperáció irányítása. A diakóniailag orien-
tált vagy szolidáris gyülekezet előtt számos lehetőség nyílik a fejlődés és a 
gyülekezetépítés terén.

A diakónia teológiai megközelítése

A fenti cím Sztehlo Gábortól1 származik, aki „a kezek evangéliuma” plasztikus 
kifejezéssel írta le a diakónia lényegét. A kifejezés találó, és egyben világossá teszi, 
hogy az egyház szeretetszolgálata a szentek közösségében és irgalmas cselekedete 
a világban szenvedők között elválaszthatatlan az evangéliumtól, és ezzel együtt a 
legfőbb diakónustól, Jézus Krisztustól.

Súlyos adósság terhel minket
Ha az egyetemes és magyar diakónia történetére2 tekintünk, akkor látnunk kell, 
hogy két évezred szerves fejlődése a diakónia terén éppen az utóbbi hatvan év-
ben itt, Kelet-Európában jelentősen megtorpant. Persze történelmi távlatban ez 
korántsem tragikus, hisz máskor is volt ehhez hasonló az egyház történetében. 

 1 KEVEHÁZI 2009. E könyv jelentősége – túl azon, hogy a legfrissebb kutatási eredményeket 
dolgozza fel – gazdag és sokrétű irodalomjegyzékében rejlik.
 2 KEVEHÁZI: „Irgalmasságot akarok”.

[

]
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Mindenesetre e közelmúlt minket, ma élő magyar evangélikusokat komolyan 
érint, és nagy felelősséggel ruház fel. A diktatúra éveiben a diakónia kifejezés 
egyházunk teológiai fősodrában volt, de tudjuk, hogy a kifejezés eredeti, biblikus 
értelme helyett jobbára a szocialista rendszer ideológiájának sajátos kiszolgálását 
jelentette. E korszak lezárása sem hozta el a diakónia teológiai rehabilitációját, 
hanem a mögöttünk hagyott évtizedes gyakorlat a teológiai oktatásunkra, a tu-
dományos vitáinkra és az egyházi közbeszédünkre – ad absurdum a diakóniát 
végzők között is – rányomta a bélyegét. Mindeközben intézmények sora létesült, 
és felépült egy jelentős ellátórendszer az egyház keretén belül. A gyülekezetek és 
országos egyházunk is komoly fejlesztéseket vitt véghez, és intézményeket alapí-
tott. Ugyanakkor húsz év sem volt elég ahhoz, hogy a zsinat megalkosson egy, 
a kor igényeinek megfelelő diakóniai törvényt, és nem tettünk semmit annak 
érdekében, hogy olyan szakembereket képezzünk (vagy képezzünk tovább), akik 
szociális és egészségügyi szaktudásuk aranyfoglalataként felhatalmazott diakónusi 
szolgálatba állhassanak.

Miért nem? Véleményem szerint azért nem, mert az egyháztól eredő semmi-
lyen tevékenység, így a szeretetszolgálat sem működhet helyesen, ha szolgálatát 
nem kíséri rendszeres teológiai reflexió és tudatos imádkozó háttér, divatosan 
szólva: spiritualitás és fraternitás. A diakóniai teológia feltárását és értékelését 
tudományos szempontból Vajta Vilmos könyvével lezártnak tekinthetjük.3 Sem-
mi komoly akadálya nincs annak, hogy alapvetésként elkezdhessünk egy olyan 
új teológiai munkát, amely intézményi, gyülekezeti és egyéni diakóniánknak 
alapot és keretet nyújthat. Bekapcsolódhatunk a német4 és skandináv teológiai 
műhelyek diakóniai irányultságú kutatásaiba és vitáiba, ugyanakkor itt az ideje, 
hogy a lelkészképzés mellett kiépüljön végre a diakónusképzés, ami magával 
vonja a diakónusi hivatal5 létjogosultságát is. Célunk nem lehet egyéb, mint hogy 
eljussunk a diakóniai teológia terhes örökségétől egy teológiailag megalapozott 
diakóniai szolgálatig.

 3 VAJTA 2006.
 4 Német területen kiemelendő a heidelbergi egyetem diakóniatudományi intézete (Diakonie-
wissenschaftliches Institut an der Universität Heidelberg). Az intézmény kapcsán feltétlenül 
megemlítendő Theodor Strohm neve.
 5 A témával kapcsolatban évtizedek óta komoly teológiai és egyházjogi viták folynak az EKD 
és a skandináv egyházak keretei között. A németek tartományi szintre utalták a kérdést. A bajor 
partneregyház törekvései és eredményei iránymutatásként szolgálhatnak a mi konkrét koncepci-
ónk kialakításához. A vita alapja az, hogy miként történjék a diakónusi hivatal helyreállítása az 
egyházban, és hogyan viszonyuljon a lelkész-papi hivatalhoz. Az evangélikus testvéregyházak 
által bejárt hosszú út tanulságai felhasználhatók saját gyakorlatunk bevezetéséhez. 
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Teológiai alapvetés – diakónia oltártól oltárig
Keveházi László jegyzetében gondos újszövetségi alapvetést ír, majd a kora ke-
resztény egyház gyakorlatától kezdve egészen a 20. század derekáig feldolgozza a 
diakónia történetét. Kiemeli azokat a személyiségeket, akik a diakónia „óriásai” 
voltak az ókortól a középkoron át a reformáció idején a belmisszió kialakulásáig. 
Sőt a 20. század közepén zárul a sor, éppen Sztehlo tevékenységével. Ezt a kézira-
tot6 egyházunk hamarosan nyomtatásban is megjelenteti, így tájékozódási pontot 
nyújthat majd az e témakör iránt érdeklődőknek.

Az egyháztörténeti teológia mellett a diakónia a teológiai diszciplínák szinte 
mindegyikét érinti. Persze kiemelten fontos a gyakorlati teológia, amelyhez hiva-
talosan e téma tartozik. Ezért is nagy öröm, hogy e tanulmány éppen a gyakorlati 
teológiai tanszék gondozásában jelenik meg. Nem kérdés, hogy a kutatómunkában 
egy interdiszciplináris team felállításakor a gyakorlati tanszéknek koordináló, sőt 
vezető szerepet kell betöltenie. A diakónusképzés felépítése kapcsán is e tanszékre 
hárul a legnagyobb felelősség és teher.

Ha a küzdő egyház szolgálatát egy ősi szimbólummal szeretnénk ábrázolni, 
akkor a legegyszerűbb, ha egy spirált képzelünk el. A csigaforma közepén és kiin-
dulópontjában a feltámadott Krisztus áll ma is és mindörökké.7 A Krisztussal való 
közösség a szentek közösségében (communio sanctorum) élhető meg. A szentek 
közösségének ünnepe és a Krisztussal való találkozás legvalószínűbb alkalma pedig 
az istentisztelet, ahol a jelen lévő Úr (Kyrios) szolgál8 nekünk, és mi szolgálunk az 
ő nevében. Bár evangélikus honi gyakorlatunkban némi „csodálkozást” vált ki so-
kakban, de a lutheri teológia alapján az oltáriszentségre csak mint istentiszteletünk 
szerves részére tekinthetünk.9 Igaz ez akkor is, ha az elmúlt századok viharainak 
és hatásainak (ellenreformáció, racionalizmus, puritán protestantizmus, harcos 
antikatolicizmus, vulgárlutheranizmus stb.) nyomai máig észlelhetők istentiszte-
leti gyakorlatunkon. Az úgynevezett „új” istentiszteleti rend – amely korántsem 
új – jelentős gazdagodást hozott istentiszteleti életünkben, és az eddigi egyfókuszú 
(egyoldalúan verbális) gyakorlattal szemben a kétfókuszú istentiszteletet állítja 
helyre.10 Mindezt azért szükséges kiemelnünk, mert a diakónia kiindulópontjának 
az oltárt tekintjük, ahol Krisztus nekünk szolgál, és az úrvacsorai közösség az a hely 
az istentiszteleten belül, amely ősidők óta a diakónusi munka forrása. Csak ezzel 
az előfeltétellel tekinthetünk istentiszteletünkre mint küldetésbe indító helyre, 
ahonnan elindul a rászoruló embertársak tiszteletével végzett krisztusi szolgálat. 

 6 KEVEHÁZI: „Irgalmasságot akarok”.
 7 Zsid 13,8.
 8 Lk 22,27; Jn 13,1–20.
 9 JÁNOSSY 1932.
 10 Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv. Luther Kiadó, Budapest, 2005. 7–9. o., 41–54. o.

04 Lelkeszi tevekenysegek.indd   18104 Lelkeszi tevekenysegek.indd   181 2010.06.01.   13:05:222010.06.01.   13:05:22



LELKÉSZI TEVÉKENYSÉGEK A GYÜLEKEZETÉRT

182

Luther „Krisztus és szentjeinek közössége” kapcsán világosan beszél arról, hogy 
„a kenyérben és borban elfogadott szentség sem más, mint ezen Krisztussal és 
szentjeivel való közösség elfogadása, és velük egy testté válás.” A szentség vétele 
belső átalakuláshoz vezet a hívő emberben, aminek látható jele, első jele, hogy a 
rászorulónak segít és szolgál. A korai gyülekezetekben ezért gyűjtöttek, és ezért 
szervezték meg igen korán a javak szétosztását a szükségben lévőknek. A szentség 
gyümölcse tehát a szeretetszolgálat. A témával kapcsolatban ajánlom elolvasni 
Vajta Vilmos Communio című könyvét.11

Nem véletlen az sem, hogy egyre több helyen felismerik: az intenzív és az egy-
ház bizonyságtételét felragyogta  tó diakóniát nem lehet rendszeres úrvacsorával is 
élő testvéri közösség, diakónusi lelkiség nélkül végezni. Ez nem valami idejétmúlt 
elgondolás, hanem éppen ellenkezőleg, a diakónia megújulásának jövőbeni útja.

Jürgen Roloff német teológus egy kiváló tanulmányában12 az istentisztelet és 
az úrvacsora diakóniai dimenzióját és jelentőségét elemzi. Kiemeli, hogy Jézus az 
utolsó vacsora alkalmával vendéglátója volt tanítványainak, és éppen ő szolgált 
nekik az asztalnál. Sőt János evangéliumának tanúsága szerint nem egyszerűen 
az asztali szolgálatot végezte el, hanem a rabszolgák munkáját is, amikor meg-
mosta tanítványai lábát (Jn 13,1–11). Jézus kereszten való önfeláldozása pedig a 
legnagyobb szolgálat volt, amit tett. Ezt készíti elő az utolsó vacsorán az asztali 
szolgálatával és az úrvacsora szerzésével. Éppen ezért a Jézus értünk vállalt áldozata 
miatti örömben élő egyház csak szolgáló egyházként egzisztálhat. Az értünk szol-
gáló Krisztus bevonja tanítványait a szolgálatába, és az evangélium hirdetésének e 
sajátos dimenziójára is felhatalmaz minket. Ezt nevezzük diakóniának. Az oltártól 
elinduló, szolgálatban élő egyház odafordul a gyülekezet szenvedőihez, de a Krisz-
tus-hívők a világról gondot viselő Isten munkatársaként az egyház keretein kívül 
is készek az önzetlen és a jelentkező szükségletre reagáló, karitatív tevékenységre. 
Roloff tanulmányában a diakonátus kérdésére is kitér, és Pál apostol levelei alapján 
igyekszik e kérdésben eligazítani.13 Az egyházi hivatal és a diakonátus kérdése a 
kortárs teológiai párbeszédek fontos témája.14

A diakóniáról folytatott teológiai, etikai viták gyakran hangsúlyozzák, hogy a 
diakóniában háttérbe kell szorítani a missziós karaktert, vagyis nem azért segítünk 
például egy nem kereszténynek, mert ezzel nyíltan vagy burkoltan kereszténnyé 
akarjuk tenni, hanem a segítés önmagért való. A modern pszichológia azon meg-
állapítása, amely óva int a kiszolgáltatottság miatt – például a segítőkapcsolatban – 

 11 VAJTA 1993, 18–23. o.
 12 ROLOFF 1998, 186–201. o.
 13 Uo. 200–201. o.
 14 BRODD 2000, 203. o.
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kialakuló alá-fölérendeltségtől, igaz a diakónia színtereire is.15 Mindemellett fontos 
azt is tisztán látni, és éppen ezért van szükség a folyamatos teológiai reflexióra, 
hogy szép reformátori hagyományainknak megfelelve – a fent tárgyaltak alap-
ján – szolgálatunkkal újra és újra a „tiszta forrásához” térjünk vissza. Sven-Erik 
Brodd16 tanulmányában éppen erre a feszültségre mutat rá, amikor a diakónia és 
a szociális munka17 közötti különbséget teológiai megközelítésből világítja meg. 
Bevezeti a karitász fogalmát, amelyet az egyház olyan diakóniai tevékenységére 
alkalmaz, amely során például az adott egyházi szervezet más, nem keresztény 
szervezettel együttműködve (például katasztrófa idején – First Aid) a keresztény 
teremtésteológia alapján végzi szolgálatát. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 
diakónia biblikus értelme a megváltásteológián alapul, és fontos ekkleziológiai 
értelme van. A diakóniát a szociális cselekvéstől alapvetően az különbözteti meg, 
hogy diakónia csak a martüriával, a leiturgiával és a koinoniával szoros összefüg-
gésben értelmezhető. Paul-Hermann Zellfelder-Held írja:18

• Martüria az, amit nagypéntek és húsvét után mondanunk kell.
• Koinonia az, ahogy nagypéntek és húsvét után élnünk kell (közösségi élet).
• Leiturgia pedig az, ahogy nagypéntek és húsvét után ünnepelnünk kell.
• Diakónia alatt pedig azt értjük, ahogy nagypéntek és húsvét után cseleked-

nünk kell.
Ismét visszatérünk ahhoz a képhez, hogy a diakónia és az istentisztelet nem 

választható el egymástól: az oltártól indul ki, és oda is érkezik vissza. Az oltár az 
a hely, ahol Jézus önfeláldozására emlékezünk (Golgota), és ahol a feltámadott 
vendégségbe hív, és testével, vérével táplál. Az a hely, ahonnan azért küld minket, 
hogy a róla szóló örömhír mellett a szolgálatát is vigyük szerte a világba. Az eukha-
risz tiából élő egyház csak szolgáló egyházként működhet. Mi következik ebből?

• Szolgálatunk megújítását mindig a nekünk szolgáló Úrnál kell kérni.
• Az istentiszteletből indul ki szolgálatunk, és oda kell visszatérni szolgálatunk 

terheivel és örömeivel.
• A diakóniailag orientált egyház és gyülekezet komolyan veszi az oltáriszent-

séget!
Mindezek alapján igazat kell adnunk annak az ismeretlen eredetű német idé-

 15 KEVEHÁZI 2009, 46. o. Keveházi leírja, hogy Sztehlo feszültségbe került a Gaudiopolis műkö-
dése kapcsán az akkori egyházi vezetőséggel. Az egyház szerette volna, ha egyre egyháziasabbá 
válik az intézmény, és az ott élő gyermekek evangélikussá lesznek. Sztehlo ezt a törekvést 
visszautasította, mert e téren nem látta jónak semmilyen kényszer alkalmazását.
 16 BRODD 2000, 188–210. o.
 17 A szociális munka célja: az emberi jogok és a társadalmi igazságosság betartatása, a társadalmi 
integráció elősegítése. Eszköze a szociális munkás, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az 
emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerek elméleteivel kapcsolatban.
 18 ZELLFELDER-HELD 2002, 26. o.
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zetnek is, amely szerint az olyan kereszténység, amely csak a szociális tanításra 
szűkíti le tanúságtételét a társadalomban, szinte hiábavaló, mert önmagában a 
szociális érzékenységhez nem szükséges kereszténynek lenni.19 E megállapításban 
benne rejlik a kritika a 20. század második felében virágzó, de máig ható nyugati 
teológiai irányzat fölött, amely az egyház legfontosabb feladatát a társadalmi, 
szociális kérdések felvállalásában és a folytonos párbeszéd hangsúlyozásában 
látja. Ez az irányzat jórészt baloldali és liberális ideológia hatása alá került, és 
ebből az aspektusból külön hangsúlyt tesz az egyház szociális szerepvállalására, 
és a diakónia ügyét is e gondolkodási rendszerben helyezi el.

Az is tény viszont, hogy az a lelki, elméleti magasságokba száműzött keresztény-
ség, amelynek bizonyságtételéből kimarad a kezek evangéliuma, rövid időn belül 
hiteltelenné válik az emberek szemében. Tehát ismét azt kell hangsúlyoznunk, 
hogy a diakónia biblikus és hitvallásos teológiai reflexió és istentiszteleti háttér 
nélkül könnyen elveszítheti irányát, és vallásos hátterű szociális munkává alakul, 
amely már csak nevében keresztény.

A diakóniát liturgia utáni liturgiának is nevezik. Az istentisztelet utáni isten-
tisztelet pedig a különböző diakóniai szervezeteken és szerveződéseken vagy 
önkéntes munkán keresztül jut érvényre. A szolgálat ettől válik privát vagy civil 
segítés helyett Krisztus látható szolgálatává. Az egyház diakóniája a világban jelen 
lévő Krisztus jele (signum Jesu).

Összefoglalva
A keresztény gyülekezetnek diakóniai munkájában Krisztusra kell tekintenie mint 
példaképre. Jézus mondja: „Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én 
vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” 
(Jn 12,26) Ez a bekezdés folytatása annak a versnek, amelyben Jézus a búzaszem 
sorsáról tanít: „Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, 
és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.” (Jn 12,24)

Az egyház vallja, hogy Isten szeretet. Ő igazságot, békességet és a teremtettség 
megóvását akarja. Elküldte fiát, hogy az emberiséget Istennel és az embert az 
emberrel kiengesztelje. A Szentlélek erejének ajándékával ruházta ezt a feladatot 
az egyházra. Wilhelm Löhe20 mondotta: ami nem elég intenzív, az nem is lehet 
extenzív. Az intenzivitást az élő Úrral való közösség, a Szentlélek munkája és a 

 19 Ein auf eine Soziallehre verkürztes Christentum ist höchst überflüssig, denn um „sozial” 
zu handeln, muß man nicht Christ zu sein.
 20 Wilhelm Löhe a „belmisszó óriása”. A bajor evangélikus egyház egyik legnagyobb hatású 
teológusa, diakónusa és egyházszervezője. Neuendettelsau a mai napig a bajor egyház diakóniai 
szolgálatának egyik legjelentősebb központja és a külmisszió hátországa. Neuendettelsau német 
diakóniai kapcsolataink egyik legfontosabb partnere. Lásd még: GEIGER 2003.
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parúzia feszültsége adja. E témánál hadd utaljunk az evangéliumok szavára, kü-
lönösen Lukács evangéliumára: a visszatérő Úr, miután virrasztás közben ébren 
találja szolgáit, felövezi magát, és maga kezd szolgálni a tanítványainak.21 E kép 
azt mutatja meg rendkívül személetesen és érthetően, hogy az őskeresztény gyü-
lekezetek tagjai a visszatérő Úrra úgy tekintettek mint szolgáló Úrra, hisz a tanít-
ványok így ismerték meg Jézust.22 Egykoron majd övéinek szolgál, addig pedig a 
szolgák munkája által lép közel az elesettekhez. A diakónia tehát akkor szolgálja 
Isten dicsőségét, ha ebben a virrasztáshoz hasonlítható intenzivitásban él.

Az egyház szeretetszolgálata a hit gyümölcse, a megigazulás és megszentelődés 
következménye Jézus Krisztus által.

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a diakónia a keresztény hit középpont-
jában áll. Isten gondviselésének a kifejezése az egyház tagjai és a világ számára, 
és egyben fontos kifejezője a megváltásról szóló üzenetnek.

Rendszerszemléletű gyülekezet- és egyházépítés

Egyházi szóhasználatukban némileg idegen módon hangzik ez a kifejezés. A 
szociális munka, a szervezetfejlesztés tudománya, a gazdaság vagy az oktatás 
egyre inkább használja. A rendszerszemléletű gondolkodás sajátos látásmódot 
és cselekvési stratégiát jelent, amelyben a szervezet vagy az egyén arra törekszik, 
hogy feltérképezze a kapcsolati rendszereket, és holisztikus módon közelítsen egy 
probléma megoldásához.

A rendszerszemlélettel szemben áll a partikuláris gondolkodásmód. Ha az 
egyházra és a gyülekezetre mint sajátos rendszerre tekintünk, akkor gyakran 
tapasztaljuk, hogy munkánk sikertelenségét nem feltétlenül a hitetlenség vagy a 
külső negatív körülmények okozzák, hanem egyfajta partikuláris szemléletmód. 
A gyülekezetek önállóságába vetett feltétlen hit – értem ezen a demokratizált 
struktúrákkal való tudatos vagy tudattalan visszaéléseket és félremagyarázást –, 
az egymással csak alig kooperáló munkaágak, kis egyéni érdekek mentén születő 
döntések, az egyházi vezetés tagoltsága, a rendezetlen viszonyok erősítik a par-
tikuláris szemléletet. Ezzel szemben ideje lenne paradigmaváltásra gondolni, és 
a részek varázsából felocsúdva az egyházra mint egészre, élő, fejlődő rendszerre 
tekinteni. Sőt hogy a teológia szótárából idézzek: Pál apostol szóma-koncepcionális 
ekkleziológiáját is illene komolyabban venni, miszerint Krisztus teste az egyház, 

 21 Lk 12,35–40; Lk 12,37: 
.
 22 Bővebben lásd: PRŐHLE 1966, 213–216. o.
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amelyben minden tag és rész összefügg egymással.23 Az evangélikus egyház demok-
ratikus felépítése sajátos érték és örökség, de csak akkor szolgálja az evangélium 
terjedésének ügyét, ha átlátható és felelős módon, nagykorú keresztény embe-
rek végzik benne munkájukat; a viszonyok és hatáskörök tiszták, és a szolgálati 
ágak nem keverednek össze. Ha a laikus lelkesedés és aktivitás nem az ordinált 
egyháztagokkal szembeni önmeghatározásban merül ki. Ha a gyülekezetek saját 
lehetőségeiken túl képesek az egész egyházban gondolkodni, és az egyház felelős 
vezetői és testületei ebben segítik őket. Minden döntés meghozatalakor józanságra 
kell intenie minket annak, hogy az egyház nem velünk kezdődik. Ezt csak egyes 
szekták gondolják.

Ha a diakóniára mint alrendszerre tekintünk, akkor abban is egyfajta parti-
kuláris szemlélet érhető tetten. A diakónia egyházunk rendszerének fontos része, 
amelynek égető szüksége van az egységes látásmódra és minőségre. A diakónia 
speciális terület, ahol az egyház és a keresztény üzenet olyan kliensekkel és part-
nerekkel találkozik, akiket másként nem érne el. A diakónia nem izolált munkaág, 
hanem az egyház minden szolgálatához kapcsolódik, és a gyülekezetépítés fontos 
területe. Magyar evangélikus örökségünk, hogy a gyülekezetek és a diakóniai 
intézmények szoros kapcsolatban álltak és állnak ma is egymással. Mai egyházi 
életünknek ez kétségtelen erőforrása és kincse, amelyet ápolnunk és fejlesztenünk 
kell, de ez a helyzet nem szolgálhat ürügyként arra nézve, hogy ne törekedjünk 
minél egységesebb szolgálat kiépítésére a lelkiség és a minőségi munka tekinte-
tében. Az egyházban egyre inkább törekednünk kell arra is, hogy a különböző 
munkaágak együttműködését elérjük, és az együtt nem működés okait szakszerűen 
feltárjuk, majd olyan feltételeket teremtsünk, amelyek a kooperációt egyre inkább 
elősegítik. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a diakónia az egyházi élet fejlődésének 
új dimenzióit teremtheti meg. Jelentős szerepe van szolgálatunknak abban, hogy 
segítsen az egyház egészének az evangélium erejével válaszokat adni kortársaink 
égető kérdéseire. Ehhez azonban szükséges egyházunkban a diakóniai látásmód, 
mozgalom felelevenítése.

Önkéntesség

Az egyház szolgálatától az önkéntes munka elválaszthatatlan. Gyülekezeteinkben 
szép számmal működnek önkéntes csoportok, gyakran egymással rivalizálva és 
kevés kapcsolatot tartva. A gyülekezetépítés nagy lehetősége a diakóniai munkát 

 23 „Krisztus teste vagytok (szóma)! A sokféleség ellenére organikus egységet alkotnak a ke-
resztyének a Krisztusban kapott eszkatologikus gyógyulásban. Pálnál a szóma gondolata a 
gyülekezet egységét hangsúlyozza.” GREGERSEN-LABOSSA 1994/95.
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végző önkéntesek hadba állítása. Egyházunk sikeresen alkalmazta a Kapu prog-
ramot24 mint minősített önkénteseket képző metodikát. A programot az egyházi 
keretek közötti speciális igények figyelembevételével továbbfejlesztik, így egyre 
több gyülekezetben alkalmazható lesz. Szombathelyen25 és más gyülekezetekben 
is az elmúlt években ezzel a módszerrel képeztek önkénteseket, akiknek jelentős 
része a gyülekezetben és diakóniai intézményekben fejti ki tevékenységét. Az ön-
kéntesség társadalmi elismertségének fokozásában az egyháznak kiemelt szerepe 
lesz a jövőben. Erre több módja is adódik, de szinte magától értetődő terület a 
fiatalok és a tanulók köre.

Ifjúság, iskola, konfirmáció és a diakónia
Az önkéntes program egyházunk ifjúsági munkáját is megerősítheti. Igen fontos 
az ifjúsági munka és diakónia közötti kooperáció irányítása. Ez megvalósítható 
például tematikus tábor szervezésével, az ifjúsági istentiszteletek és a találkozó 
programjába illesztve a diakónia szent ügyét, hasonlón a környezetvédelemhez. 
Nem elérhetetlen cél, hogy középiskoláink diákjainak tanrendjébe beillesszék az 
önkéntességet, ami a helyi gyülekezettel szőné szorosabbra az iskola kapcsolatát. 
Ebben a témában nemrég a Lelkipásztor hasábjain mértékadó tanulmány26 jelent 
meg Gottfried Adam nyugalmazott bécsi teológiaprofesszor könyve alapján.27 
A diakóniai többlettudás és érzékenység iskolai oktatására láthatunk meggyőző 
példát a bajor diakónia oktatási anyagaiban. Különböző korosztályok számára 
(általános iskola, gimnázium stb.) állítottak össze attraktív mappákat, amelyek 
szisztematikusan felépített segédanyagokat tartalmaznak a pedagógusok részére. 
Érdemes lenne a magyar viszonyokra alkalmazva ezt az anyagot átvenni, és egy-
házi iskoláinkban oktatni.28

Az önkéntességtől megérintett fiatalok, akik rendszeresen látogatnak idős 
embereket, foglalkoznak különböző fogyatékossággal élő embertársaikkal, intéz-
ményekben segítenek az ott dolgozóknak és hozzátartozóknak – ha a munkájuk 
beépül az iskola mint rendszer életébe (hittan, spiritualitás, egyéb tantárgyak) –, 
nagyobb eséllyel integrálódnak egyházunk életébe, és olyan többlettudáshoz 

 24 A Kapu programot a Békés megyei Béthel Alapítvány és a brightoni (angliai) székhelyű Social 
Care Initiatives Network közös munkájának köszönhetően fejlesztették ki 1996 és 1998 között, 
vezetője dr. Dávidné Hidvégi Julianna. A Kapu program lakóközösségi alapon szerveződő, a 
generációk közötti együttműködést elősegítő önkéntes segítő szolgálat. A szolgálat a meglévő 
ellátórendszerek mellett, azok szolgáltatásait kiegészítve működik, és nyújt segítséget azoknak 
a speciális szükségletekkel élő embereknek, akik nyitottak a segítség igénybevételére.
 25 GREGERSEN-LABOSSA 2008.
 26 ADAM 2008, 442–451. o.
 27 ADAM 2006.
 28 Anders sein, 2008.
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jutnak, amely egyéni szocializációjukban, személyiségfejlődésükben és az egy-
házhoz való kapcsolatukban is meghatározó lesz. Nem is beszélve a pályaválasztás 
kérdéséről, amely kapcsán szólnunk kell a lelkészi vagy diakóniai szolgálatunk 
utánpótlásának égető kérdéséről is. Az önkéntesség alapelve az adás-kapás élmé-
nyében gyökerezik. A rászoruló sokszor élete fenntartásához alapvető segítséget 
kap, ugyanakkor a segítőnek szerető ragaszkodást vagy éppen tapasztalatszerzési 
lehetőséget ajándékoz. Így a szolgálat során mindenki gazdagodik, a gyülekezet 
pedig épül. Egyházunk oktatási és diakóniai irányításának intenzív kooperációja 
szükséges a sikeres programok megvalósításához.

E témához kapcsolódik a konfirmáció kérdése is. Az utóbbi években egyhá-
zunkban izgalmas műhelymunka zajlott a konfirmációs előkészítés megújításá-
val kapcsolatban. Nemzetközi teológiai fórumokon újra és újra visszatérő téma 
a konfirmáció gyakorlati teológiai kérdése. A fenti gondolatsort követve bátran 
állíthatjuk, hogy a konfirmáció tananyagába illesztett diakóniai ismeretek és az 
önkéntes munka is segítene azt a célt elérni, hogy a konfirmáló fiatalok jobban 
kötődjenek az egyházhoz, és beépüljenek a gyülekezet közösségébe.29 Minden 
gyülekezetben tudatosan kellene arra figyelni, hogy a gyermekek és a felnőttek, 
de általában a generációk közötti különbségek ne válaszfalként emelkedjenek. Erre 
kiválóan alkalmas a közös szolgáló csoport, ahol az önkéntesek képzése során már 
megtanulnak együttműködni az idősebbek és a gyerekek.

Média, nyilvánosság és kultúra

A diakónia munkát ad főállású és önkéntes emberek százainak. Rajtuk keresztül 
emberek ezreit érjük el közvetve vagy közvetlenül. Az intézmények élete hat a 
társadalomra, és számos területen érintkezik azzal. A diakónia és az egyház életé-
nek alkalmazkodni kell korunk körülményeihez. A média ma megkerülhetetlen 
tényezőnek tűnik. Ha alkalmazzuk, és bevonjuk munkánkba, akkor javunkra 
válik az ismertség révén, de anyagi értelemben is. Néhány példa:

• Intézményeink rendelkezzenek honlappal, amelyek frissek és informatívak. 
Egyházi honlapunk és médiánk tematikusan foglalkozzon a segítés témájával.

• A gyülekezeti honlapok foglalkozzanak a diakóniával.
• A helyi és az országos médiában rendszeresen jelenjen meg a szükségben 

lévőkön segítő emberek, intézmények híre, a társadalommal történő együtt-
működés pozitív példái.

• Az   egyházvezetők térjenek ki nyilatkozataikban a szeretetszolgálat jelentő-
ségére.

 29 ADAM 2009, 29. o.
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• Esetleges negatív hírekre gyors reagálás szülessen professzionális módon, 
lehetőleg pozitív tartalommal.

• Az istentiszteleteken az egyetemes könyörgésekben kapjon helyet rendsze-
resen a diakóniáért mondott könyörgés (nem csak a rádiós vagy televíziós 
istentiszteleten).

• A diakónia jelenjen meg a világi szociális piacot, szolgáltatásokat bemutató 
rendezvényeken, konferenciákon.

Az utóbbi idők jó példájaként hadd emeljük ki a 2009-es 1 százalékos kampányt, 
amelynek témája egyházunkban a diakónia volt. Az óriásplakátok országszerte fia-
talosan és figyelemkeltően buzdítottak a támogatásra, de ide tartozik a tematizált 
diakóniaév is, amely Sztehlo Gábor születésének századik évfordulóját szervezte 
egységes megemlékezéssé.

Ugyanakkor hisszük, hogy egy intézmény életével a kultúra számos színterén 
is megjelenik. Gondolhatunk hajléktalan vagy fogyatékkal élő lakóinkra, akik 
kézműves tevékenységükkel vagy színjátszással kultúrát teremtenek. Igaz ez is-
koláink és gyülekezeteink szolgálatára is, ezek során egy iskola tanulói, tagjai 
zenekarukkal, rendszeres fellépésükkel gazdagítják az adott diakóniai szolgálatot 
igénybe vevők életét. Szép példája ennek a lajoskomáromi gyülekezet fúvósze-
nekara vagy a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat hajléktalan kézművesei, az 
Emmaus ifjúsági zenekara, és a példák sorát hosszasan lehetne folytatni.

Képzés és továbbképzés

Intézményeink és szolgáltatásaink munkatársainak jelentős része arra a kérdésre, 
mit jelent számukra, hogy egy keresztény házban dolgoznak, nagyon felületes 
válaszokat ad. A munkatársaink iránt érzett felelősségünknek több síkja is van. 
Mindenekelőtt a továbbképzésről kell említést tenni. Szükségszerű lenne egy poszt-
graduális képzés felépítése Magyarországon a bajor testvérkapcsolatok kiterjeszté-
sével. A neuendettelsaui példa30 lehetőséget ad arra, hogy az intézményeinkben 
dolgozó összes alkalmazott részt vegyen egy rövid képzésen, amely a diakóniai 
ismeretek alapjait érinti, és a fenti kérdésre keresi a választ. Kívánatos, hogy ezt 
a képzést előbb-utóbb minden alkalmazottunk elvégezze. A második szint egy 
jóval hosszabb időt igénylő diakónusképzés. Erre már olyan munkatársak jelent-
kezhetnek, akik személyes hitük alapján szeretnének tudatos diakónusi munkát 
végezni. Ők azok, akik szakmai munkájuk mellett az intézmény lelki életében is 
szervezetten részt vállalhatnak, közösségteremtő tevékenységet folytathatnak, 

 30 Bildung, Beratung, Begleitung. Diakonie Neuendettelsau, DiaLog Internationale Akademie, 
2009. 185–200. o.
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és a gyülekezettel való kapcsolattartás motorjai lehetnek. A képzés végén e mun-
katárs püspöki felhatalmazással és áldással folytatja majd munkáját a diakóniai 
fraternitás tagjaként, amelynek kereteit akár az éppen ilyen céllal már korábban 
életre hívott Diakóniai Testvérközösség Egyesület adná.

Az előbbi két szintet mintegy kiegészítve kívánatos az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem bevonásával megszervezni a közeljövőben a felsőfokú diakónuskép-
zést, ahol a beiratkozó hallgató a világban is elismert szociális diplomát szerez. 
Ha egyházunkban kíván szolgálni, akkor diakónus meghatalmazással végezheti 
munkáját. A fenti teológiai alapvetés a diakónusi hivatallal kapcsolatban éppen 
e gyakorlati szándék miatt rendkívül fontos. Ebben az esetben a szakmai képzés-
be szervesen beépül a teológiai képzés is. A hallgatók diakónusotthonban élnek 
lelki vezetők irányításával. E területen a szép múlttal rendelkező, de ma inkább 
a diakóniában helyét kereső Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület is szerepet 
kaphat, persze csak korunk kihívásainak megfelelően. A tervek magvalósításában 
ígéretes a rummersbergi példa31 tapasztalatainak átvétele és a nürnbergi diakóniai 
főiskolával kiépülő együttműködés.

A szolidáris gyülekezet és az intézményi munka 
találkozópontjai

Gyülekezeteink életében a szeretetszolgálat két formában jelenik meg. Hagyomá-
nyosan úgynevezett törvényi keretek hatályán kívül, hacsak ide nem számítjuk 
egyházunk törvényét.32 A hagyományos önkéntes szeretetszolgálat leginkább 
szolgáló csoportokban valósul meg (beteglátogatók, hospice, adománygyűjtők, 
gyermekmegőrzés stb.). Kevés energiát fektettünk eddig abba, hogy gyülekezete-
inket ilyen csoportok szervezésében és fenntartásában támogassuk. Éppen ezért 
fontos a hálózatépítés és az egyházmegyei diakóniai referens, ügyvivői tiszt új 
tartalommal való megtöltése. Törekedni kell a kapcsolatépítésre és a kapcsolat-
tartásra a gyülekezetek felügyelőivel, az esperesekkel, a lelkészekkel, a presbité-
riumokkal és a szolgáló csoportokkal, hogy az önkéntes programok gyülekezeti 
szintű beindítása is nagyobb támogatásra leljen. A különböző konferenciák és 
szemináriumok szervezésekor is jobban figyelembe kell venni a gyülekezetben 
folyó diakónia szereplőinek igényeit.

A törvény hatálya alá eső szolgáltatások állami normatív támogatásban részesül-

 31 SCHINDLER, Ulrich 2005.
 32 „A Magyarországi Evangélikus Egyház a Jézus Krisztusban való hite gyümölcseként szere-
tetszolgálatot végez.” (Az MEE 2005. évi V. törvénye, V. fejezet, 22. § 1. bekezdés.)
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nek, amelyeket az egyházi szabályok mellett az állami törvények is szabályoznak. 
A gyülekezetek alap- és szakellátású intézmények33 alapítására vállalkozhatnak. 
Napjainkban inkább arra fektet egyházunk nagyobb hangsúlyt, hogy a gyüleke-
zetek az alapellátás területén indítsanak szolgáltatásokat. Vidéki gyülekezetek 
területén az ott lakó gyülekezeti tagok szociális szükségleteit jó és kívánatos, ha a 
diakónia elégíti ki. A gyülekezetépítés fontos eszközévé válhat az intézményesített 
idősgondozás, az étkeztetés, a klubélet, a támogató szolgálat vagy a tanyagond-
nokság. Nem utolsósorban az egyház munkahelyet teremt, és az adott, gyakran 
anyagilag megingott helyzetű gyülekezet lelkészmegtartó képessége is megmarad 
az intézmény létrehozásakor. Persze minden ilyen szolgáltatás körültekintően, 
egyházunk szakmai felügyeletének bevonásával indítható és fejleszthető. Valós 
szükségletre minőségi szolgáltatás nyújtásával válaszolhatunk csak. A gyülekezeti 
autonómia mögé bújtatott egyénieskedő törekvéseknek nincs helyük a szolgálat-
ban, mert az egyházunk egészéről alkotott képet veszélyezteti.

A diakóniailag orientált vagy szolidáris gyülekezet előtt számos lehetőség nyílik 
a fejlődés és a gyülekezetépítés terén. A fentiekben tárgyaltuk az ifjúsági munka, 
a konfirmáció, a hittan lehetőségeit. Lehetséges gyülekezeti látogató csoport 
szervezése, önkéntesek csoportfoglalkozása is. Paul-Hermann Zellfelder-Held 
német evangélikus lelkész könyvére34 már utaltunk e tanulmányban. Könyvének 
magyar fordítása hasznára válna diakóniánknak. A könyv a szolidáris gyülekezet 
lehetőségeit boncolgatja, és konkrét példákat és gyakorlatokat mutat be, amelyeken 
keresztül a gyülekezetek impulzusokat kaphatnak szolgálatukhoz.

Intézményeink az esetek többségében szoros kapcsolatban élnek azzal a gyü-
lekezettel, amelynek területén találhatók. Egyrészt, ha a gyülekezet maga a fenn-
tartója az adott otthonnak vagy szolgáltatásnak, akkor a szociális törvény és 
egyéb állami szabályozások pontosan behatárolják törvényi kötelezettségeit. Más 
esetben a Magyarországi Evangélikus Egyház a fenntartó, de a tulajdonos a helyi 
közösség. A gyülekezetek mindenképp felelősséggel tartoznak az intézményekben 
folyó szolgálatért. A gyülekezet lelkésze rendszeresen végez lelkigondozást vagy 
istentiszteleti szolgálatot, és a gyülekezet tagjai számos ponton kötődnek az in-
tézményhez. Az olyan gyülekezetnek, amelynek területén intézményes diakónia 
működik, mindenekelőtt befogadó közösségnek kell lennie. A befogadást nemcsak 
az adott intézmény lakói felé kell gyakorolni, hanem a dolgozók irányában is.

 33 Alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, szociális információs szol-
gáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás.
  Szakellátások: ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, egyéb speciális szociális intézmény.
 34 ZELLFELDER-HELD 2002.
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Dolgozóink és lakóink jelentős hányada nem evangélikus, így az ökumenikus 
elkötelezettség magától értetődő kell legyen a gyülekezet életében. A nálunk 
munkát vállaló emberek gyakran egyházi közösség nélkül végzik szolgálatukat. A 
diakónia feladata, hogy a fentiekben leírt módon segítse a munkatársakat. Mindez 
azonban nem pótolhatja a helyi közösség alkalmait. A különböző missziós ren-
dezvények és csoportok alkalmasak arra, hogy az érdeklődő munkatársak lelki 
közösségre találjanak. Ebben az esetben is igaz, hogy ne kényszeredett módon, 
mintegy munkáltatói nyomásra vegyenek részt az alkalmakon a dolgozók, hanem 
meghívást kapjanak, amelyre önként mondhatnak igent. Az ALPHA-kurzus, a 
Tamás-mise vagy a keresők, kételkedők istentisztelete, az intézményekbe járó ön-
kéntesek kiscsoportja olyan közeget teremthet, amelyben egy-egy dolgozónk lelki 
otthonra és barátokra találhat. Az egyházi ünnepek tartalmas ünneplése is e célt 
szolgálhatja. Az intézményvezető és a lelkész személyisége meghatározó, éppen 
ezért a vezetői kultúra terén is akad bőven tennivaló. Ezen a ponton említést kell 
tennünk az igazgatótanács szerepéről is, amelyben a helyi közösség képviselteti 
magát. A gyülekezet vezetőin és szakemberein keresztül a gyülekezet rendszeresen 
tájékozódhat az intézmény életét érintő örömteli vagy problémás kérdésekről. A 
nyitott intézmény és a befogadó lelki közösség előbb-utóbb egymásra talál.

Zárógondolatok

E tanulmány célja az, hogy gondolatokat ébresszen, és impulzusokat adjon egy-
házunk tagjainak. A gyülekezeti életünk még számos kiaknázatlan kincset rejt. 
A gyülekezet közösség, amely Krisztus jelenlétében él. Erről teszünk együtt és 
egyénileg tanúbizonyságot, ugyanakkor kapcsolataink és közösségi életünk hívo-
gató erejű azok számára, akik távol vannak Istentől, vagy életük szakadék szélére 
sodródott. A közös ünneplésünk pedig sugározza Isten szeretetét és szentségét, és 
bekapcsolódik kétezer év kereszténységének állandó istentiszteletébe. Jézus szol-
gál nekünk, és szolgálatába von minket, hogy hálaadással a szívünkben járjunk 
a földi vándorúton, és kezeinkkel is hirdessük az evangéliumot, amíg van időnk.
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Milyen kérdéseket vet fel az utolsó két évtized a diakónia teológiai területének fel-

dolgozásával kapcsolatban?

2. Mit tekintünk a diakónia kiindulópontjának?

3. Mi különbözteti meg a diakóniát a szociális cselekvéstől?
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4. Milyen helyzete lesz a diakóniának egy rendszerszemléletű gyülekezet- és egyház-

építés megvalósulásakor?

5. Hogyan lehet megteremteni az önkéntesek szolgálatát a korszerű gyülekezetépítés 

keretében?

6. Milyen továbbképzési lehetőséget tud az egyház a következő időszakban felkínálni 

a diakóniában dolgozók számára?

7. Milyen lehetőségek nyílnak meg a diakóniailag orientált és szolidáris gyülekezetek 

előtt?
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SZEMEREI JÁNOS

A GYÜLEKEZETVEZETÉS TANULÁSA

Hogyan tanítható és hogyan adható át a gyülekezetvezetés módszertana? A 
gyakorlati év mint a gyülekezetvezetés tanulásának műhelye. Testvérként 
vezetni. Az idősebb és tapasztaltabb testvér nem több, de nagyobb a fele-

lőssége. A „tökéletlen szentek”. A tekintély kérdése. Nem mindenkihez tudunk 
egyformán közel kerülni. Hol van a lelkész helye a gyülekezeti struktúrában? 
Vezetési modellek elemzése. Munkatársak kiválasztása. A lelkészi életforma 
és a lelkész magánélete.

Bevezetés

Tapasztalatom szerint ahhoz, hogy valaki jó lelkész, illetve jó gyülekezeti vezető 
legyen, teljes lényét (testi, lelki és szellemi valóját) oda kell szánnia erre a szol-
gálatra. Úgy is fogalmazhatok, hogy e szolgálatnak három kötelező alappillére 
van, amelyek együttes meglétével válhatunk jó lelkészekké, illetve gyülekezeti 
vezetőkké.

Első pillér: komoly és alapos elméleti, szellemi (teológiai) felkészültség
Ez kötelező alapfeltétel. Ha nincs biztos alap, akkor arra nem épülhet komoly 
épület. Önmagában viszont az alapos elméleti felkészülés nem elég. A jeles dip-
loma nem tesz senkit jó lelkésszé. Sajnos az élet visszaigazolja ezt az állítást. 
Kiváló tanulmányi eredménnyel végzett teológusok közül sajnos több esetben is 
előfordult, hogy a gyülekezetekben nem tudták megállni a helyüket. Talán azért, 
mert túlzottan elméleti síkon mozogtak, a hétköznapi életben pedig nem találták 
fel magukat. Vagy a kapcsolatteremtéssel, esetleg tudásuk készpénzre váltásával 
voltak nehézségeik.

[
]
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Második pillér: a gyakorlati életben való jártasság
A hívő ember (a lelkészre különösképpen áll!) tekintetét az égre emeli, de lába a 
földön jár. A lelkésznek járatosnak kell lennie az élet fontos kérdéseiben. Ismer-
nie kell a rábízott embereket, az őket körülvevő külső környezetet, azt a közeget, 
ahol az egyház él és működik. Jártasnak kell lennie egyszerű ügyek intézésében, 
és mindenekfelett olyan kapcsolatteremtő képességre van szüksége, amely segíti 
a közösség építésében és működtetésében.

Harmadik pillér: a szív elkötelezettsége
A lelkész szolgálatának motorja a hit, a jó lelkészi szolgálat kulcsa pedig a hitelesség. 
Ez a harmadik pillér nagyon különleges. Nem azonosítható sem az elmélettel, sem 
a gyakorlattal. Az előbbieket feltételezi és alkalmazza, de mintha ez a harmadik 
pillér adna életet a másik kettőnek is. Ha a hitelesség megvan, akkor minden 
rendben van, ha nincs vagy elvész, akkor minden összeomlik. Ha egy lelkész 
hiteles, akkor elméleti és gyakorlati hiányosságait is elnézik, megbocsátják neki, 
ha viszont a belé vetett bizalom meginog, akkor hiába a tökéletes elméleti tudás, 
és hiábavaló a nagyszerű gyakorlati érzék, jártasság.

Ha a hatodéves képzés kereteire tekintünk, akkor világos, hogy a mentorok 
elsősorban a második és harmadik pillér építésében, illetve erősítésében kapnak 
fontos feladatot, illetve játszhatnak meghatározó szerepet. Ez nem jelenti azt, 
hogy beszélgetéseikben nem vetődnek fel komoly teológiai kérdések, amelyek 
formálhatják a hatodévest, de akár a mentor teológiai gondolkodását is.

A nyitott élet – indirekt, ugyanakkor intenzív képzés

Ahhoz, hogy a hatodéves bepillantást kaphasson egy lelkész életébe, majdani 
munkájába, olyan közelről kell kísérnie és figyelnie mentorát, ahogyan az senki 
másnak nem adatik meg. A lelkészi munkát olyan közelről és olyan pozícióból 
nem látja senki, mint ahogy a hatodéves. Nem látják úgy a gyülekezeti tagok, a 
gyülekezeti vezetők, de még a családtagok sem, mert senki nem kísérheti a lelkészt 
hosszú hónapokon keresztül gyakorlatilag mindenhová.

Mentorként ezzel a kinyílással – ha verbálisan egyetlen szót sem szólnánk a 
tíz hónapos együttműködés alatt – rengeteget elmondunk. Ez független attól, 
hogy a mentor és a hatodéves miként nevezi (vagy érzi) a kapcsolatot a „kvázi 
családtagtól” a „szinte független külső megfigyelőig”.

Mentorként beszélünk a megjelenésünkkel, az időbeosztásunkkal, a szemünk-
kel, a mozdulatainkkal, a hangszínünkkel, a mimikánkkal, a hangulati görbénkkel 
vagy azzal, ahogyan a gyülekezeti tagokkal kommunikálunk stb.

Életünk kinyitása a lehető legmélyebb és legintenzívebb tanítást, nevelést, 
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példaadást teszi lehetővé, ugyanakkor kockázatot is hordoz. Kockázatos, mert 
ebből a közelségből a gyengéinket, a hibáinkat, a mulasztásainkat is meglátják a 
hatodévesek. Noha ez kényelmetlen és kellemetlen számunkra, fontos tudatosíta-
nunk, hogy nemcsak azzal tanítunk és nevelünk, hogy miként viseljük és kezeljük 
a gyülekezetben az emberi gyarlóságokat és hibákat, hanem azzal is, hogyan 
viszonyulunk saját hibáinkhoz, és miként küzdünk a saját gyengeségeink ellen.

Testvérként vezetni

A hatodéves egy klasszikus alá-fölérendeltségen alapuló tanár–diák struktúrából 
jön, és leendő lelkészként egy másfajta struktúra felé tart. Hogy leendő gyülekeze-
tében milyen struktúra szerint él, illetve rendezkedik be, az a hatodéves időszakban 
még nyitott kérdés. A leendő lelkészeknek a vezetői gyakorlata még nem rögzült. 
Meghatározó, hogy a hatodéves ebben a fontos átmeneti évben milyen mintát 
lát, illetve kap. A mentor nemcsak átvezetheti a hatodévest az átmeneti gyakor-
lati évén, de jó és hiteles példájával a leendő lelkész egész szolgálatát, szemléletét 
meghatározó impulzust adhat.

Nagyon fontos, hogy a mentor ne a korábbi tanár–diák struktúra közvetlen 
folytatója legyen. Nagyon lényegesnek tartom, hogy a mentor testvérként álljon 
a hatodéves mellett. Testvéri viszony alatt nem szokványos egyházi megjelölést 
értek, hanem pontosan körülhatárolható viszonyt. A testvérek egyenrangúak. A 
közöttük lévő különbség csupán abból a külső adottságból fakad, hogy az egyik 
idősebb a másiknál, és több a tapasztalata. Az idősebb és tapasztaltabb testvér nem 
több, de nagyobb a felelőssége.

A mentor nem felettese, nem főnöke, hanem olyan útitársa a hatodévesnek, aki 
a lelkészi szolgálat útján már sok mindent átélt. Ez a viszony kettős célt is szolgál. 
Egyrészt megkönnyíti a hatodéves dolgát. Egy közvetlen, testvéri kapcsolatban 
sokkal könnyebb megnyílnia, könnyebb a nehézségeiről, problémáiról beszélnie, 
könnyebb segítséget kérnie, könnyebb a félreértéseket tisztáznia és a felvetődő 
kérdéseit megbeszélnie. Másrészt ez a kapcsolat mintája lehet annak, amit a kö-
vetkező időszakban lelkészként ki kell alakítania.

A lelkész helye és helyzete

Ahhoz, hogy valamerre elinduljunk, vagy valamilyen területen munkához lás-
sunk, az első és kihagyhatatlan lépés a helyünk, helyzetünk meghatározása. 
Fizikai értelemben ez korunkra nagyon egyszerűvé vált. Kiváló segédeszközök, 
műszerek állnak rendelkezésünkre. A világűrben keringő műholdak segítségével 
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működő GPS-készülékek egészen pontosan megadják a koordinátáinkat, a moz-
gásunk irányát és a haladásunk sebességét, amivel folyamatosan követhetővé 
teszik utunkat.

A lelkész-lelkészjelölt helyének, helyzetének meghatározására sajnos nincs 
speciális műszer, de a lelkész helyének, helyzetének meghatározása, útjának fi-
gyelemmel kísérése nem kevésbé fontos.

Az alábbi gondolatokkal a lelkész speciális helyzetét, szolgálatának különleges-
ségét, az elvárások és a realitások közötti – szinte feloldhatatlan – feszültségeket 
próbálom jelezni. Minden blokk végén rövid utalással jelzem, hogy a hatodéves-
nek miként lehet az adott jelenséget megmutatni, probléma esetén miként lehet 
segíteni.

Egy folyamat epizódszereplője
A legtöbb lelkész már meglévő, működő közösségben kap munkát. Ez azt is jelenti, 
hogy egy folyamatba áll be. Elődjének a munkájára épít, és reménység szerint az 
utódja folytatja majd az ő munkáját. Szépen írja ezt le Pál apostol „Én ültettem, 
Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta.” (1Kor 3,1)

A gyülekezetben egymást követő lelkészeket nem csak az kapcsolja össze, hogy 
ugyanarra a szószékre mennek fel. Ezernyi látható és láthatatlan fonal köti össze 
őket. Az utód az elődje által keresztelt gyermeket hívja hittanra vagy konfirmá-
cióra. Olyan gyülekezeti tagokat esket vagy temet, akik elődjét esetleg jobban 
ismerték, mint őt. A lelkész úton-útfélen az elődje által képviselt lelki hatásokkal 
találkozik. Ha az elődje köztiszteletben állt, és megbecsülésnek örvendett, akkor 
a Luther-kabátját látva az elődöt illető megbecsülésből felé is bizalom és tisztelet 
árad. Sajnos fordítva is igaz. Az előd gyarlósága miatt lehet, hogy az utóddal bi-
zalmatlanabbak, óvatosabbak lesznek.

A lelkészjelöltnek fontos megtanulnia, hogy lelkészként soha nem csak őt ma-
gát látják azok, akik rá néznek. Benne látják az elődjét, elődjeit is, és őt is tovább 
fogják látni másokban!

A hatodévesekben tudatosítani kell, hogy egy gyülekezetbe kerülve alaposan 
térképezzék fel annak előéletét, történetét, habitusát, kegyességét. Fiatal, kezdő 
lelkészek hajlamosak azt hinni, hogy velük kezdődik minden. Ha így hiszik, akkor 
sem így van. Sokszor a „velünk kezdődik az élet” tévedéséből könnyen és hamar 
„itt a vége a közös munkának” lehet…

A „tökéletlen” szentek
„Az egyház valójában a szentek és az igazán hívők gyülekezete” – írja legfontosabb 
evangélikus hitvallási iratunk, az Ágostai hitvallás a VIII. cikkben. A gyülekezet 
lelki vezetőjével kapcsolatosan különösen is elvárás, hogy szent legyen. Ezzel a 
tétellel sajnos probléma van. Nem a hitvallási szöveggel, hiszen az a Szentírás 
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alapján helyesen fogalmaz. Az értelmezés és az áthallások miatt azonban ez a 
tétel magyarázatra szorul.

Az egyház szentsége nem a tagok makulátlanságát jelenti, hanem azt, hogy a 
szent Istenhez tartozik, az ő tulajdona. Sajnos köznapi értelemben az egyházra 
egyáltalán nem illik ez a kifejezés. A Szentírásból tudjuk, hogy a történelemben 
nem volt és nem is lesz egyetlen igaz sem. A lelkészek sem tökéletesek, mert 
emberek.

Lelkészként minden igyekezetünkkel a tiszta életre kell törekednünk, ugyan-
akkor nem szabad soha elfelejtenünk, hogy nem önmegváltó vallás követei és 
hirdetői vagyunk. Távol álljon tőlünk a tökéletességet imitáló képmutatás! Nekünk 
a bűnösök (akik közé a lelkész is tartozik!) reményére, Krisztusra kell mutatnunk.

A tekintély kérdése
Tekintélyelvű korból jövünk. A mögöttünk hagyott időszakban az egyház és a 
lelkész is meghatározó tekintély volt. Ennek felelt meg a hagyományos „nagy-
tiszteletű” megszólítás is.

A 20–21. század embere tekintélyválságon ment/megy át. Az egyháznak, a 
lelkésznek ma már hivatalból, alanyi jogon nem jár, és többnyire nem is adják 
meg a tiszteletet. A mai kor embere nem „tisztelendő”, hanem „tisztelhető” lel-
készeket vár!

A legtöbbet hozzáállásban, lelki intelligenciában, tájékozottságban, kommuni-
kációs készségben és empátiában várnak. Nem tökéletességet, hanem emberséget 
és tisztességet.

Téves elgondolás az, hogy attól csorbul a tekintélyünk, ha a tökéletlenségünkre 
fény derül. Megtapasztaltam a családban apaként és a gyülekezetben lelkészként, 
hogy amikor hibáztam, és utána bocsánatot kértem, akkor a gyerekeim és a gyü-
lekezeti tagok megbocsátottak. Nem éreztem, hogy csökkent volna a tekintélyem, 
hanem inkább azt, hogy nőtt. Remélem, mentorként is tovább tudom adni ezt a 
tapasztalatot.

Nem mindenkihez tudunk egyformán közel kerülni
A lelkésznek, mint minden embernek, megvannak a kizárólag őt jellemző szemé-
lyiségjegyei. A gyülekezeti tagokra ugyanez áll. Ebből következik, hogy vannak 
olyan gyülekezeti tagok, akik a lelkészhez közelebb állnak, mások messzebb. Elő-
állhat olyan helyzet is, hogy a lelkész valakivel szinte egyáltalán nem tud közös 
nevezőre jutni, mert annyira eltér a karakterük vagy a szemléletük. Ez megjelen-
het a kegyesség, ízlés, habitus, politikai beállítottság különbözőségében, esetleg 
más köntösben. Mit kezdjen a lelkész a távolságtartókkal, az ellendrukkerekkel, 
az „ellenzékével”?

A másik izgalmas kérdés a belső „klikkekhez” és „pártokhoz” való viszony. 
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Pál apostol a gyülekezeten belüli csoportok versengését látva tanácsolja, hogy 
„viseljétek el egymást szeretettel” (Ef 4,2). A különbözőségben a közös pontokat kell 
keresni. Ez a közös pont közös hitünkben, Urunk szeretetében található.

Amit gyakorlati tanácsként át szeretnék adni, azt magam is úgy kaptam: lele-
ményes és figyelmes gesztusokkal, humorral oldani lehet a feszültséget. Egy idős 
lelkész kollégám tanácsolta viccesen: „Bátran hívj vendéglelkészt! Ha jól prédi-
kál, a gyülekezet legalább hall egy jó prédikációt, ha meg rosszul, akkor jobban 
megbecsülnek…” A tréfában rejlő bölcsességet érdemes megszívlelni. A tőlünk 
gondolkodásban, kegyességben különböző vendég szolgálata gyülekezetünkben 
talán olyanokat is meg tud szólítani, akiket mi nem…

A lelkész a gyülekezeti struktúrában – vezetési modellek
Az egyház két évezredes útján a Szentírás különböző üzeneteire hivatkozva sok-
féle gyülekezeti struktúra alakult ki. Ezek olyan széles skálán mozognak, hogy 
a szemlélő csak csodálkozik. Megtalálható a teljes egyenlőséget és testvériséget 
vagyonközösséggel is kifejező ősgyülekezeti kommunától a piramisszerűen fel-
épített, tanításban és működésben is abszolút hierarchikus pápaságig ezernyi 
változat. Vannak olyan közösségek, ahol „klerikusok” (teológiát végzett lelkészek, 
papok) vezetnek, más közösségekben pedig kizárólag „világiak”. Léteznek olyan 
csoportok is, ahol egyáltalán nincsenek teológiát végzett vezetők, csak a közös-
ségből kiválasztott elöljárók.

Hazai evangélikus egyházunk hagyományában egy különleges egyházi mo-
dell alakult ki, amely törvényeinkben is rögzült. Alulról építkező, demokratikus 
választások útján felépülő struktúránk minden szintjén kettős elnökség (lelkész 
és felügyelő) áll. Ez a kettős elnökség (az úgynevezett paritáselv) a protestáns ha-
gyományban az összefogás fontosságát fejezi ki. A történelmi tapasztalat megmu-
tatta, hogy az sem jó, ha csak a „klérus” tagjai, de az sem, ha csak az úgynevezett 
„világiak” vezetik az egyházat. Sokkal jobb, ha ezt közösen, egymásra figyelve és 
egymást kiegészítve teszik.

Amit a hatodévesnek, de a szolgálatban álló lelkésznek is egy életen át tanulnia 
kell, az éppen az, hogy nálunk önmagában semmiben nincs benne a teljesség. 
Egymás segítségére, támogatására, kiegészítésére szorulunk, ahogy a jó építész is 
csak akkor tud igazán kényelmes otthont építeni, ha a tervezés előtt a leendő lakók 
pontosan körvonalazzák életvitelüket, terveiket és elvárásaikat. Az építész persze 
tud házat építeni a lakók szándékainak megkérdezése nélkül is, de mennyivel 
otthonosabb, testre szabottabb épület épülhet, ha a család és az építész egyeztet…

Remélem, a hatodéves látni és tapasztalni fogja a lelkész és a felügyelő közötti 
egyeztetések értelmét és fontosságát. Remélem, láthatóvá válik, hogy bizonyos 
nyers tervek hogyan tisztulnak le, csiszolódnak és finomodnak a beszélgetések és 
egyeztetések folyamán, és miként alakulnak a gyülekezet számára is elfogadhatóvá.
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Munka és munkatársak

A lelkész megválasztásakor arra kap megbízást, hogy a közösség lelki vezetője 
legyen. Nem az a dolga, hogy mindent ő végezzen el, de a közösség lelki életéért 
a felelősséget ő hordozza. A lelkész úgy tud felülkerekedni saját korlátain, hogy 
másokat is bevon a munkába. Mivel nem tud egyszerre mindenütt jelen lenni, nem 
tud egyszerre több problémát megoldani, a jó lelkész felébreszti a felelősséget, és 
munkatársakat keres. Felkészíti őket, majd feladatot bíz rájuk. Ez nemcsak a lelkész 
lelkiismereti terhét könnyíti, nemcsak több munka elvégzését eredményezheti, 
de a munkában részt vevőket is építi, és kötődésüket erősíti. A munka megosztása 
nagyszerű gyülekezetépítési lehetőség.

Az áldozathozatal lélektana
Áldozat nélkül soha nem jön létre érték. A gyülekezetek is a tagok áldozatából 
működnek. Annál jobban, minél komolyabb áldozatot hozunk érte. A közösség-
hez tartozásunk is erősödik, ha nagyobb az áldozatvállalásunk. Ezért a jó vezető 
a feladatokat lehetőségként kezeli, és célirányosan keres hozzá embereket.

A munkatársak kiválasztása
A Szentírásban gyönyörű képeket (az egyház Krisztus teste, illetve lelki ház) olvas-
hatunk arról, hogy a gyülekezet tagjai különbözőségük ellenére összetartoznak, és 
egymáshoz illeszkedve végezhetik alkatuknak megfelelő szolgálatukat a közösség 
épülésére (lásd 1Kor 12,12–30 és 1Pt 2,5!).

Egy-egy szolgálatra mégsem mindig könnyű megtalálni az alkalmas személyt, 
mert nem mindig van együtt, amire együtt volna szükség.

Aki lelkes, nem biztos, hogy alkalmas is…
Aki lelkileg megfelelne, lehet, hogy a szükséges képességeknek van híján… 
Akinek képessége van, nem biztos, hogy kedve is van…
Akinek megvan a szakértelme, nem biztos, hogy ideje is van…
Az említett hiányosságok többsége olyan, ami korrigálható vagy pótolható. A 

jó vezető ügyesen testre szabja a feladatot. Ha kell, tanít, ha kell, bátorít, ha kell, 
segít, vagy ha túl nagy a feladat egy embernek, akkor megosztja azt.

A megválasztott tisztségviselők és presbiterek bevonása, feladattal való meg-
bízása kulcsfontosságú.

Jelenlét a születéstől a halálig
Az egészséges gyülekezetben minden tagot számon tartanak, és a jó hírt igyekeznek 
hozzájuk eljuttatni. Ehhez jó nyilvántartás és figyelmes szeretet kell.

A lelkészi szolgálat átíveli az egész emberi életet a bölcsőtől a koporsóig. A 
találkozások viszont elég rapszodikusak a különböző korú és helyzetű emberek-
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kel. A lelkész gyakran találkozik emberekkel az élet kiemelt határállomásainál, 
úgynevezett kazuális alkalmakon. Új élet születését követően a keresztelésnél, 
közös életre induló párokkal az esküvőjük kapcsán és a gyász fájdalmát cipelőkkel 
a temetéseken. A kazuális szolgálatokon elérhető emberek köre sokkal szélesebb, 
mint az állandó vagy rendkívüli egyházi alkalmakon részt vevőké. Emellett az 
ilyen alkalmakon az emberi lélek kicsit nyitottabb, ezért a jó lelkész ezekre a 
szolgálatokra kiemelt figyelmet fordít!

A gyülekezetnek az istentisztelet a legnagyobb közös alkalma, ahová az egész 
közösséget egyszerre és együtt várjuk. Ahhoz, hogy az istentiszteletek mind töb-
beket vonzzanak, érthetőbbé és élhetőbbé kell tenni ezeket az alkalmakat.

Luther gondolata az egyház folyamatos reformációjáról az istentiszteletre is 
alkalmazandó. A mindenkori jó lelkész központi gondolata az akadálymentesítés. 
Nem csak a templomot mint közösségi épületet kell akadálymentesíteni, hanem 
az istentisztelet nyelvét, stílusát, liturgiáját is. Azokat az akadályokat, amelyek 
távol tartanak embereket, fel kell tárni és meg kell szüntetni! Olyan formát kell 
keresni, amely utat talál a ma emberéhez.

A gyülekezeti munkaterv összeállításánál a legfontosabb szempontnak kell 
lennie, hogy a gyülekezet minél szélesebb részét érjük el. Ki lehet tölteni a lelkészi 
munkaidőt úgy is, hogy szinte csak a belső körnek kínálunk programokat, csak 
ez esetben a gyülekezet beszűkül.

A kicsi babákat édesanyjukkal együtt hívogathatjuk baba-mama körbe, később 
játszóházba, kézműves-foglalkozásra, majd gyermekbibliakörbe. Az iskoláskortól 
hittanra, konfirmációs felkészülésre, azután ifire, a fiatal felnőtteket nekik szerve-
zett közösségbe, az ifjú házasokat hasonló élethelyzetűek közé. A középkorúaknak 
beszélgetős, problémáik megoldásában segítő alkalmak lehetnek vonzók. A fiatal 
nyugdíjasok gyakran szívesen térnek vissza a közösségbe. Az idősek figyelemmel 
követése nemcsak fontos felelősség, de sokszor a középkorú gyermekeik bizalmá-
nak elnyerését is hozhatja.

Jó közösségépítő lehetőség a kötetlen kirándulás, a közösségi hétvégék, a nyári 
táborok szervezése. A gyülekezeti életben az ünnepi, a hétköznapi és a rendkívüli 
alkalmak mellett a találkozásoknak és a kapcsolatépítésnek van roppant nagy 
szerepe.

Van még egy olyan terület, amelyre különösen nagy figyelmet kell fordítani. 
A lelkésznek, illetve a gyülekezetnek megértéssel és támogatóan kell a bajbaju-
tottak, az elesettek mellé állnia. A betegek meglátogatása, a gyengék erősítése, 
a szomorkodók vigasztalása azért érdemel kiemelt figyelmet, mert az elesettség 
állapotában nemcsak figyelemre és szeretetre vágyik az ember, de Isten szeretetére 
is fogékonyabb, mint amikor rendben van. Ilyenkor történhetnek életformáló 
fordulatok. Krisztus jó híre az ilyen nyitott állapotokban tud elérni a szívekig.
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Szolgálat és magánélet

A lelkészi szolgálat nem családiállapot-függő. Egyedülállóként és házasként is lehet 
valaki jó, illetve rossz lelkész is. Az viszont tény, hogy a magánéletünk minősége 
(amelyet erősen befolyásol a családi helyzetünk aktuális állapota), visszahat a 
szolgálatunkra.

A lelkészi szolgálat és a család is fontos és időigényes terület. Összehangolásuk 
nem mindig könnyű. Ha őszinték vagyunk, ki kell mondanunk, hogy szolgála-
tunkban is és családi életünkben is sok mulasztást és tartozást halmozunk fel. A 
lelkészek fordított időbeosztásban élnek, és ez nagyon nehéz a családtagoknak, a 
házastársnak, a gyerekeknek, hiszen amikor ők iskolából, munkából hazaérnek, 
a család lelkésztagja akkor tud alkalmat tartani a „normál” időbeosztású embe-
reknek.

Nemrégiben lelkészgyerekekkel kapcsolatosan hallottam azt a kifejezést, hogy 
„hátrányos helyzetű”. Aggasztó, hogy a lelkészek között is egyre több a válás, hogy 
lelkészcsaládok is szétesnek. Az életformában, az időbeosztásban, a külvilág erő-
södő hatásában rejlik az igazi ok? Nincs kész és biztos válaszom.

Azt azonban tudom, hogy a gyülekezetet és a családot nem szabad egymás ellen 
kijátszani. Sokszor hallottam ifjú teológusként, hogy „első a szolgálat, második 
a szolgálat, harmadik a szolgálat…” Fontos a szolgálat, de ha a lelkész szolgálata 
miatt elhanyagolja családját, az később visszaüt. A családja is rámehet, és szolgá-
lata is megsínyli!

A leendő lelkésznek meg kell tanulnia, hogy a családja a gyülekezetének a 
legbelső, legékesebb része, amelyet különös figyelemmel kell gondoznia. A gyü-
lekezet épülése miatt is fontos, hogy a lelkész tudja bölcsen beosztani az idejét. 
Hogy abban legyen meg a helye a munkának, de legyen fenntartott idő a család, 
a pihenés, illetve a regenerálódás számára is.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy mentorként töredékes tapasztalataimat 
megoszthatom a rám bízott hatodévessel és az olvasókkal. Záró tanácsként a végére 
hagytam a legfontosabbat.

Aki a legjobb és leghitelesebb vezetői mintát adta és adhatja, az nem a néhány 
éves lelkészi tapasztalattal rendelkező mentorok között található. Akitől érdemes 
naponta vezetői leckét vennünk mentorként, hatodévesként, egyszerű emberként, 
az Jézus Krisztus. Tőle érdemes megtanulni, hogyan kell az emberekhez odafor-
dulni, miként kell, lehet őket tanítani, de különösképpen azt, hogy miként kell 
őket szeretni.
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[?]
A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Mit nevezhetünk a lelkészi szolgálat három alappillérének?

2. Milyen értelemben minősül csak „átvezetésnek” a gyakorlati év a mentor mellett?

3. Mit jó és fontos tudnunk a tekintélyválságról? Hogyan érinti ez a lelkészi hivatást ma?

4. Milyen magatartást érdemes tanúsítania a lelkésznek a gyülekezetben azért, hogy 

legyenek körülötte munkatársak?

5. Mire kell figyelni a gyülekezeti munkaterv összeállításánál?

6. Miért fontos a lelkész magánéletének minősége a szolgálat értelmezése szempont-

jából? Mit tehet a lelkész a magánélete érdekében?

7. Milyen formában adható át és vehető át a vezetési gyakorlat a lelkészi szolgálatra 

történő felkészítés/felkészülés ideje alatt?
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GÁNCS PÉTER

AZ EGYHÁZVEZETŐI VIZITÁCIÓK
ÚJRAÉRTELMEZÉSE

A mindennapos válságmenedzselések, financiális, strukturális, egyházpolitikai 
kérdések és „túlélési küzdelmek” mellett alig jut időnk az elengedhetetlenül 
fontos, közös teológiai gondolkodásra. Milyen teológiai háttere van az egyházi 

vizitációknak? A látogatások hangsúlyos része a személyes beszélgetések sorozata. 
A vizitáció esély. Bibliai alapok. Luther Márton hangsúlyosan foglalkozott a sze-
mélyes találkozás jelentőségével. Inkább vizitációkkal kormányozzunk, mintsem 
rendelkezésekkel – vallotta. Az ilyen típusú egyházvezetői találkozások nem a vál-
ságkezelés alkalmai. Ne csupán számadatokra és mennyiségre figyeljünk, hanem 
fedezzük fel a minőségi változást, a növekedés esélyeit is! Nem könnyű feladat 
bátorítani lelkészeket és presbitereket, hogy újra merjenek többet álmodni, mint 
a templomtorony megőrzése vagy a temető karbantartása.

Hazai helyzetjelentés

Hat év püspöki szolgálat után ez a tanulmány lehetőség számomra az őszinte 
önvizsgálatra is. Vajon miről szólt ez a hat esztendő? Meggyőződésem, hogy ez 
nemcsak az én személyes kérdésem, hanem egész egyházunk élete és szolgálata 
érdekében szükséges lenne a püspöki szolgálat tartalmának teológiai tisztázása. Saj-
nos a mindennapos válságmenedzselés, financiális, strukturális, egyházpolitikai 
kérdések és „túlélési” küzdelmek mellett alig jut időnk az ilyen, elengedhetetlenül 
fontos, közös teológiai gondolkodásra. Sokak szemében a püspök manapság egy-
részt amolyan „ünnepi kellék” bizonyos szertartásokon, jubileumi alkalmakon, 
másrészt pedig valamiféle „pénzautomata”, amely „megfelelő kezeléssel”, bizonyos 
határokig, általában működik…

Nyilvánvaló, hogy a püspöki szolgálatnak távolról sem ezek a primer feladatai. 
Hálás vagyok svéd testvér-egyházkerületünk püspökének, Martin Lind szolgatár-
samnak, aki a közelmúltban megajándékozott egy igen hasznos könyvvel, amely 

[

]
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a püspök szerepét járja körül változó világunkban.1 Ez a tanulmánykötet is erő-
sítette azt a meggyőződésemet, hogy az ordinációs jog felelős gyakorlása mellett 
éppen az úgynevezett canonica visitatio újraélesztése és újraértelmezése az egyik 
legsürgetőbb feladat hazai egyházunkban.

Nézzük meg, jelenleg miként szabályozza törvénykönyvünk a vizitációs ren-
det. Az egyházi szervezetről és igazgatásról szóló 2005. évi IV. törvény 61. §-a így 
rendelkezik: „(1) Az esperes joga és kötelessége az egyházközségekben legalább 3 
évenként általános vizsgálatot tartani, s a vizsgálatról az érintett egyházközségnek 
és a püspöknek jelentést tenni.

(2) Az esperes egyházközségében való vizsgálatról az illetékes püspök rendel-
kezik.”

Köztudott, hogy espereseink többsége nagyobb helyi gyülekezetben végzett 
lelkészi szolgálata mellett igyekszik ellátni egyházmegyéje pásztorolását és fel-
ügyeletét. Ebből a kényszerhelyzetből következik, hogy vizitációs munkájukra is 
csak korlátozott idő és energia jut. Minden elismerésem azoké az esperes kollégáké, 
akik különböző kérdőívek felhasználásával legalább háromévenként egyszer, egy 
nap (fél nap…) alatt megpróbálnak eleget tenni törvény szabta vizitációs kötele-
zettségüknek.

A gyülekezeteinkben sajnos egyre gyakrabban kirobbanó személyi krízisek 
(felügyelők és lelkészek konfliktusa stb.) és egyéb működési zavarok olyan vészje-
lek, melyek joggal vetik fel a címben is megfogalmazott igényt az egyházvezetői 
vizitációk újraértelmezésére.

Mindezt felismerve kezdte el a Déli Egyházkerület elnöksége újraértelmezni 
törvénykönyvünk kissé sejtelmes utalását a püspök felelősségéről az egyház-
községi vizsgálatok kérdésében. 2008-ban elvégeztük az esperesi gyülekezetek 
vizitálását, majd 2009-től egyházmegyénként egy-egy gyülekezet meglátogatása 
a terv. Ezek kiválasztására az illetékes esperessel történt konzultáció után kerül 
sor. A vizsgálatok hatékonysága érdekében a nagyobb gyülekezetekbe általában 
két napra szállunk ki egy négy-öt tagú munkabizottsággal. Az egyházkerület el-
nöksége mellett gazdasági és jogi szakértőket vonunk be a vizsgálatba, valamint 
teológiai és katechetikai szakértőként a püspökhelyettes is segíti munkánkat, aki 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének a vezetője.

Többféle modellel is kísérletezünk. Van, amikor két hétköznapot választunk 
ki a vizitálásra, és van úgy, hogy egy vasárnapot és egy hétfőt töltünk az adott 
gyülekezetben. Ez utóbbi esetben lehetőség nyílik arra, hogy megismerhessük az 
egyházközség ünnepi, istentiszteleti életét és legalább egy hétköznapját is. Fontos, 
hogy legyen személyes tapasztalatunk lelkész kollégáink igehirdetői szolgálatáról, 
és valós képet kapjunk a gyülekezeti istentiszteletek liturgikai, egyházzenei álla-

 1 ERLING–STJERNA 2002.
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potáról is. Erre a gyakran kijózanító és olykor kiábrándító tapasztalatra szüksége 
lenne egyházunk liturgikai bizottságának is, ahol néha a sajnos alig-alig létező 
ideális, „mennyei gyülekezeteknek” kreálunk liturgikus rendeket.

Hasonló józanító élmény egy-egy hittanóra vizitálása is a hittantanárképzés 
és a hittankönyvkészítés szempontjából. Bizony, gyakran óriási a szakadék az 
elképzelt, megálmodott állapot és a zord hétköznapi valóság között.

A vizitációk igen fontos, hangsúlyos része a személyes beszélgetések sorozata. 
Igyekszünk kellő időt biztosítani arra, hogy a gyülekezet lelkészeivel, munkatársa-
ival és világi vezetőivel négyszemközt is beszélgetéseket folytassunk. Ilyen módon 
jó eséllyel az esetlegesen rejtett kérdések és problémák is felszínre kerülhetnek.

Püspökként, az egyházkerület lelkészi vezetőjeként ezen a területen újra meg 
újra szembesülnöm kell a pásztori és az egyházvezetői felelősség szinte feloldha-
tatlannak tűnő feszültségével. Sajnos ezt a feszültséget zsinatunk törvényalkotói 
munkája még tovább fokozta, amikor megszüntette a püspököktől független egy-
házkerületi bíróságokat, és a fegyelmezés jogát és kötelességét az egyházkerületi 
fegyelmi tanácsok hatáskörébe helyezte. Ennek a mini testületnek csupán három 
tagja van: az egyházkerület püspöke, felügyelője és ügyésze.

Kérdés, hogy ebben a fonák helyzetben, amikor az egyik félre a fegyelmezés 
joga és kötelessége nehezedik, mennyiben várhatunk el őszinte problémafeltáró 
beszélgetéseket. Ebből következően erősen megkérdőjeleződik a püspök pásztori, 
lelkigondozói szolgálatának reális lehetősége és esélye. Hogyan legyen valaki biza-
lommal egy olyan lelkipásztor felé, akit az elé tárt, esetleg terhelő vallomások arra 
kényszerítenek, hogy a lelkigondozói beszélgetést követően, pár hét múlva, immár 
„bírói talárba” átöltözve, az ügyben súlyosan elmarasztaló ítéleteket hozzon?!

Tudom, hogy a törvényalkotók a lelkészi becsületszék2 egykor talán jól működő 
intézményének újraélesztésével próbálták enyhíteni a feszültséget. Ez a tisztelet-
reméltó kísérlet azonban, legalábbis a Déli Evangélikus Egyházkerületben, eddig 
nem igazán tudta betölteni remélt küldetését.

Bár magam soha nem töltöttem be esperesi tisztséget, úgy vélem, hogy az 
egyházmegyék vezetősége is küszködik ezzel a kissé tudathasadásos helyzettel. 
Miként nyerhetjük el szolgatársaink őszinte bizalmát, amikor egyidejűleg a szá-
mon kérő „felettes hatóság” szerepét is fel kell vállalnunk? Természetesen tuda-
tában vagyok annak, hogy a pásztor kezében a bot, amelyet püspöki szolgálatom 
kezdetén, a békéscsabai nagytemplomban, szimbolikusan kézbe is vettem, nem 
csupán dekoráció. A pásztorbot, bizonyos esetben, a határozott terelés eszköze is 
kell legyen. De az egyházkerületi fegyelmi tanácsokra ruházott felelősség, amely 
akár a hivatalvesztés ítéletének kimondására is kötelez, erősen fenyegeti a pásztori 
szolgálat iránti bizalom megőrzését.

 2 Az MEE 2005. évi III. törvényének VI. fejezete.
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Két irányban látok kitörési lehetőséget ebből a csapdahelyzetből. Az egyik út, 
hogy megpróbáljuk visszaállítani az egyházmegyei, de legalábbis az egyházkerü-
leti bíróságokat. Természetesen jól tudom, hogy ebbe a túlméretezett struktúrába 
egyszer már belebuktunk, mert egyszerűen nem akadt elegendő számú hadra 
fogható jogász kis egyházunkban.

A másik lehetőség olyan lelkigondozói, szupervizori hálózat kiépítése, amely 
élvezi lelkészi karunk bizalmát, és átveszi a pásztori szolgálatot az egyházmegyei 
és egyházkerületi vezetőktől. Kérdés, hogy erre van-e elegendő anyagi és főleg 
humán erőforrásunk.

Lehet, hogy a két modellt ötvözni kellene, talán akad másfajta, harmadik út 
is… De egy biztos: a jelenlegi állapot fenntartása hosszú távon igen káros mind a 
vezetettek, mind pedig a vezetők szempontjából. Ez az áldatlan helyzet akadályozza 
egyházunk megroppant bizalmi légkörének gyógyítását.

Amit másoktól tanulhatunk

A már idézett dilemmák között őrlődve, terapikus ajándék volt számomra, hogy 
2009 májusában részt vehettem a neuendettelsaui Pastoralkolleg kurzusán, mely-
nek már a címe is biztató üzenetet hordozott: A vizitáció mint esély (Visitation 
als Chance). A Karl-Heinz Röhlin volt nürnbergi regionális püspök által vezetett 
továbbképzésen bajor testvéregyházunk esperesei, regionális püspökei vettek 
részt. Egyetlen külföldi résztvevőként hamarosan rá kellett ébrednem arra, hogy 
vizitációértelmezésem alapvető korrekciókra szorul. Ezeket a felismeréseket és 
átgondolandó új szempontokat szeretném a továbbiakban megosztani. Természe-
tesen tudatában vagyok annak, hogy sok minden nem vehető át a bajor gyakor-
latból, hiszen egészen más a magyar kontextus. Az sem kétséges azonban, hogy 
sokat tanulhatunk a nagyobb, ezen a területen is tapasztaltabb testvéregyháztól. 
Annál is inkább, mert az utóbbi évtizedben az egész német protestantizmusban 
egyfajta reneszánszát éli a vizitáció. Újrafelfedezésének fontos dokumentuma a 
VELKD által kiadott tanulmánykötet,3 amelyre nagymértékben támaszkodom 
a következőkben. Ennek előszava Johannes Friedrich bajor püspököt idézi, aki 
szerint szükséges, hogy az egyház életében a vizitáció nagyobb súlyt kapjon, és 
felbátorodjunk a vizitáció áldásos gyakorlására. Ezt a nálunk is kívánatos folya-
matot szeretném segíteni a következő pontokkal.

 3 GRÜNWALDT–HAHN 2006.
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A vizitáció bibliai forrásai
Nyilvánvaló, hogy az apostoli korban nem beszélhetünk még mai értelemben 
kiépített egyházi rendről és szervezetről. Témánk szempontjából is érdemes azon-
ban átlapozni az Apostolok cselekedeteit és Pál leveleit. A már jócskán belső konf-
liktusokat is kezelő jeruzsálemi apostoli gyűlés után ezt olvassuk: „Néhány nap 
múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak: »Térjünk vissza, látogassuk meg a test-
véreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk: hogy megy a 
soruk?«” (ApCsel 15,36) Ezt az indítványt akár a páli canonica visitatiós gyakorlat 
ars po eti cájának is tekinthetjük, amely leveleiben is gyakran visszaköszön. Szép 
példa erre, amit a Római levél elején olvasunk: „Mert szeretnélek látni benneteket, 
hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis hogy együtt 
bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által…” (Róm 1,11–12)

Az idézett vallomás remekül mutatja, hogy az apostoli korban a gyülekezetek 
látogatásának elsődleges tartalma a pásztori lelkigondozás, a közösség, a koinónia 
megélése, egymás kölcsönös gazdagítása volt. Továbbá az, amit az Apostolok csele-
kedeteinek már idézett fejezete végén olvasunk ugyancsak Pálról: „…bejárta Szíriát 
és Ciliciát, és erősítette a gyülekezeteket.” (ApCsel 15,41) A lényeg tehát a biztatás, 
a bátorítás, a vigasztalás, a pártfogás a Lélek, a Paraklétosz küldetésében. Amikor 
napjainkban újra szeretnénk megtalálni a vizitáció igazi célját és tartalmát, fon-
tos, hogy a túlzottan egyházjogi, strukturális, agyonszabályozott megközelítéssel 
szemben visszatérjünk ezekhez az újszövetségi alapokhoz.

Luther a vizitációról
Új és meglepő volt, legalábbis számomra, hogy reformátorunk milyen hangsú-
lyosan foglalkozott a vizitáció jelentőségével. Mai, néha igencsak jogászkodó 
korunkban nem árt odafigyelni bölcs intésére: „Az egyházat inkább vizitációkkal 
kellene kormányoznunk, mintsem rendelkezésekkel.”4 Más helyütt isteni és üdvös-
séges munkának – „göttlich, heilsam Werk” – nevezi a gyülekezetek látogatását.5 
Figyelmezteti a püspököket, hogy ne a meleg szobájukban ücsörögjenek, hanem 
nézzenek utána, hogy miként zajlik a tanítás a gyülekezetek életében. Ezen a terü-
leten ő maga járt elöl jó példával, hiszen köztudott, hogy gyülekezetlátogatásainak 
nem túl pozitív tapasztalatai nyomán írta meg a Kis és a Nagy kátét.

Melanchthon 1528-ban megjelent Unterricht der Visitation című művéhez írott 
előszavában is arra figyelmeztet Luther, hogy mennyire fontos megismerni, miként 
tanulnak, hisznek, szeretnek, és általában hogyan élnek a keresztény gyülekeze-
tek. Mellesleg már a reformáció korában kialakult az a rend, hogy a vizitációkat 
olyan bizottságok végzik, melyekben teológusok és jogászok működnek együtt. 

 4 Uo. 51. o.
 5 Előszó Melanchthon Unterricht der Visitatoren című művéhez.
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Fejlődés és visszafejlődés napjainkig
A lutheri ortodoxia is továbbviszi a vizitáció gyakorlatát, amely főleg az esperesek 
és a szuperintendensek feladatává válik. Ők még a lelkészek életvezetéséről is 
kifaggatták a gyülekezetek presbitériumát…

A 20. századra azonban sok helyütt egészen elsorvad a vizitáció gyakorlata, 
amelyet csak a hitvalló egyház kezd majd újraéleszteni.

Hazánkban a két világháború között komoly ünnepi rangra emelkedett a több-
napos püspöki canonica visitatio gyakorlata. Kapi Béla püspök közel ezeroldalas 
emlékiratában6 érdekes adalékokat olvashatunk erről az imponáló munkáról. Töb-
bek között arról ír, hogy 1919 őszétől kezdi rendszeresíteni a többnapos püspöki 
vizitációkat egyházkerületében, ahol közel ötven (!) gyülekezetet látogatott meg 
így. Döbbenetes ez a szám, ha az akkori közlekedési, infrastrukturális viszonyokra 
gondolunk. A Dunántúli Egyházkerület püspöke őszintén így vall ennek a válla-
lásnak a terhéről: „Sok előkészítő munkát, azután hihetetlen erőfeszítő fizikai és 
szellemi munkát követelt az egyházlátogatás. 3-4 nap minden körzetben, s néha 
feltört belőlem magános szobámban a hangos kiáltás: Nem bírom! De imádkozás 
után újra meg újra megtapasztaltam, hogy Isten kegyelméből adott erejével bírom, 
mert bírnom kell ezt a munkát!”7

Sajnos ez a fontos egyházvezetői szolgálat teljesen megszűnt a kommunista 
diktatúra évtizedeiben. A püspökök más kötelezettségekre kényszerültek…

Igazán a rendszerváltás sem hozott valódi fordulatot. Gyülekezeteink többsége 
euforikusan élte meg a kapott szabadságot és autonómiát. Talán napjainkra egy 
kicsit már érezzük ennek a részben félreértett és túlhizlalt, önző és felelőtlen 
szabadságnak a kísértéseit, torzulásait. Remélem, ma már egyre többen nem te-
kintik jogtiprásnak, a szent szabadság korlátozásának, ha az egyházmegye vagy az 
egyházkerület érvényesíteni kívánja törvény adta felügyeleti jogát és kötelességét.

Ennek szellemében éledtek újjá az esperesi vizitációk, valamint elkezdtük egy-
házkerületünkben a püspöki látogatásokat, amint erről már az elején szó esett. 
Másfél év alatt mintegy tíz gyülekezetbe jutottunk el, ami csupán szerény kezdet. 
Bizony, nekünk magunknak is újra kell tanulnunk ezt az elfelejtett, elhanyagolt 
szolgálatot…

A vizitáció nem válságkezelés
Az említett neuendettelsaui kurzus segített ahhoz, hogy felismerjem: a vizitáció 
nem tévesztendő össze a válságkezeléssel. Ha a kettőt összekeverjük, esélyünk sincs 
arra, hogy a vizitáció visszanyerje eredeti, korábbi pozitív töltését.

Nem akkor kell valahova ellátogatni, ha már ég a ház, ha már szakad a gyüle-

 6 KAPI 2004.
 7 Uo. 278. o.
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kezet, ha már háborús viszonyok uralkodnak. A vizitáció egyik döntően pozitív 
eleme éppen az, hogy esélyt kínál a prevencióra, a bajok megelőzésére.

Ezt az alapvetően pozitív megközelítést Friedrich Krause szellemesen így sum-
mázza: „…a vizitációban a kincskeresés meg kell, hogy előzze a hibavadászatot…”8 
Fontos, hogy a vizitálókban ne vérszomjasan nyomozó revizorokat, valamiféle 
„hatóságot” lássanak lelkészeink és gyülekezeteink, hanem sokkal inkább olyan 
nyíltszívű testvéreket, akik kincseket, értékeket keresve és remélve gazdagodni, 
együtt gondolkozni és együtt örülni érkeznek a meglátogatott egyházközségbe.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy kirakatot, sikerpropagandát, „Patyomkin- 
fa la kat” akarunk. Sajnos hatéves püspöki szolgálatom alatt találkoztam ilyen kísér-
le tekkel… A vizitáció célja a gyülekezet valós életének megismerése és segítése, 
őszin tén szembesülve a rejtett gondokkal is. De ugyanakkor gyakran tapasztaljuk, 
hogy egy-egy gyülekezetben már nem is tudnak örülni annak, ami van, amit el-
ér tek, ami pedig bőven adhatna okot a közös hálára.

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az úgynevezett szubszidiaritás nem csupán 
divatos szlogen napjainkban, hanem olyan egészséges protestáns, demokratikus 
alapelv, amely nem felülről akarja erőszakosan elrendezni a dolgokat, hanem 
segíti a helyi közösség öngyógyító, építő erőfeszítéseit.

A vizitáció mint gyülekezetépítő segédeszköz
Végül a vizitáció legfontosabb pontjához, legnagyobb esélyéhez érkeztünk. A 
gyülekezetlátogatások döntő célja nem annak feltárása, hogy mi történt eddig 
a gyülekezet közelmúltjában, és miről szól a gyakran lehangoló jelen. A fő cél, 
hogy együtt megtaláljuk a helyi egyház jövőképét, és az ennek megvalósításához 
vezető reális stratégia útját.

A statisztikailag többségükben fogyó gyülekezetek jövőkeresésében segíthet 
Axel Noack püspök paradox biztatása: „Vállald derűsen, hogy kisebb leszel, és 
növekedjél bátran.”9 Ez a kissé bizarr tanács nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy 
ne csupán a zord számadatokra, a mennyiségre figyeljünk, hanem fedezzük fel a 
minőségi változás, a növekedés esélyeit is. 

Ennek a szemléletváltásnak, természeten, vannak bizonyos személyi felté te-
lei. Ilyen például a klasszikus Saint-Exupéry-féle tanmese üzenetének komolyan 
vétele a gyülekezetépítés kérdésben is. A jól ismert kép szerint, ha hajót akarunk 
építeni, nem a fagyűjtéssel kell kezdenünk a munkát, hanem a tenger utáni vágy 
felébresztésével környezetünkben. 

Ez bizony egyházilag nem könnyű feladat: meggyőzni, bátorítani kishitű, re-

 8 KRAUSE 2003, 11. o.
 9 GRÜNWALDT–HAHN 2006, 58. o.
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ményvesztett lelkészeinket és presbitereinket, hogy merjenek újra többet álmodni, 
mint a templomtorony megőrzése vagy a temető karbantartása…

Ebben az összefüggésben bátran kell szembesülnünk a lelkészi hivatás súlyos 
kísértéseivel és veszélyeivel. Szívszorító Manfred Seitz diagnózisa, mely szerint 
„a pásztor táplálja gyülekezetét, amely felemészti őt”.10 Számos magára hagyott, 
összeroppanó lelkészi élet drámája szomorúan illusztrálja a fenti mondat mély 
igazságtartalmát. Vajon ki táplálja, ki erősíti, ki tölti fel a lassan kiszáradó, kiégő 
lelkészeket? 

De mindezek nyomán a következő, kínzó kérdés sem hallgatható el: mit te-
szünk, amikor egy-egy vizitáció során olyan, lelkileg agonizáló kollégával szem-
besülünk, aki már felemésztette gyülekezetét, akinek egyetlen feladata maradt, 
hogy fokozatosan eltemesse „áldozatai” földi maradványait?! Ilyenkor keményen 
ütközik a lelkigondozó pásztor irgalmas gyengédsége a gyülekezetek építéséért is 
felelős egyházi vezető háborgó lelkiismeretével…

Végül, kitágítva a kört, meggyőződésem, hogy mindannyiunknak, minden 
egyes lelkésznek, felügyelőnek, presbiternek és „egyszerű” gyülekezeti tagnak is 
alaposan meg kellene szívlelnie Eberhard Jüngel professzor életmentő figyelmez-
tetését, mely szerint: „Az evangéliumot nemcsak belélegezésre, de kilélegezésre is 
kapjuk!”11 Ez az ébresztő mondat akár a sokat emlegetett és áhított misszionáló, 
növekvő gyülekezetek alkotmányának első paragrafusa is lehetne.

Ez az életet teremtő és megtartó, gyógyító és tápláló evangélium az erőforrá-
sunk, amikor vizitációs szolgálatunk remélt megújulásán együtt gondolkodunk 
és munkálkodunk.

Válságokkal küzdő világunkban és egyházunkban ennek az evangéliumnak a 
szíve-közepe, Zakariás énekének soraival, így is summázható: 

„Áldott az Úr, Izráel Istene, 
hogy meglátogatta népét,
és váltságot szerzett neki.
Erős üdvözítőt támasztott nekünk…” (Lk 1,68–69)
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

1. Hogyan alakult az utóbbi években az egyházban az esperesi vizitációk helyzete?

2. Milyen megoldási módszerek állnak előttünk más külföldi egyházak gyakorlatában 

a vizitációkat illetően?

3. Miért nem lehet „válságkezelés” a vizitáció?

4. Milyen szerepe van a vizitációnak a gyülekezetépítés terén?

5. Mit tehet a látogató akkor, amikor kiszáradó, kiégett lelkésszel találja szemben magát 

a vizitáció alkalmával?
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[5]
Közös lépések

a növekedésért
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[ A mai körülmények között világosan látszik, hogy nem lehet egyszemélyes 
vállalkozásként a gyülekezeti életet irányítani. Lelkészek és civilek egymás 
támogató közössége a realitás. Együttmunkálkodásról szól minden terület, 
ahol az egyházi szerepvállalás kiteljesedik a társadalmi környezetben. Az 
egyház életének és benne a gyülekezetek létének fontos eleme a növekedés. 
Ez a jele az életképességnek is. Ebben fejeződik ki a gyülekezeti közösség 

hatékonysága és megújulása. Több olyan időszerű összefüggésre is figyelemmel 
kell lenni, mint a menedzsment, a gazdaságszervezés, a kommunikáció, a pá-
lyázatok világa vagy éppen a médiavilág, mert ezek fontos szolgálati területek. 
Nem egyszerűen a munkatársi közösség népesedő csapatáról van szó, hanem 
arról az új típusú lelkészi attitűdről, amely motivációs erővel rendelkezik a 
közvetlen környezetén túl, az egyházi szolgálat számára fontos külső kapcso-
latokban is. Nem elhanyagolható kérdés az egyházi személyek megjelenése, 
elfogadottsága és hitelessége. Ma különösen is előretekintő magatartásra van 
szükség, amikor nagyon sok feldolgozandó jelenség a leépülésről, a visszaesés-
ről vagy a létszámcsökkenésről szól. Nem segít a múltba néző nosztalgia. A 
sértődöttség alapállása is nagyon rossz pozíció. Ennél is veszélyesebb a körül-
ményekre hivatkozó passzivitás. Ezekből kell kitörni és elmozdulni a tervező, 
ötletgazdag és kreatív viszonyulás felé. Hatalmas károkat tudnak okozni az 
egyházban tapasztalható mulasztások, visszaélések vagy erkölcsi botlások. 
Ennek a megelőzése vagy visszaszorítása csak a munkakörök tisztázásával, az 
ellenőrzések komolyan vételével valósítható meg. Ehhez jó megismerni egy-egy 
gyülekezet életét az ott történt változások és megújulás tükrében.

Az információs társadalomban ezt a lehetőséget a gyülekezeti közösség is 
kénytelen beépíteni a napi munkavégzésébe. Veszélyes, ha ez a feladat kizáró-
lag a lelkészre hárul, és maga a közösség nem válik kooperatívvá. Másképpen 
jelentkezik ez a kisebb gyülekezeteknél és egészen máshogy a nagyobb, intéz-
ményekkel rendelkező közösségek esetében. A korszerűséghez való alkalmaz-
kodás nem válik hátránnyá, ha a tartalmi értékek minősége nem romlik ebben 
a folyamatban. A feladatelosztásnak és a szerepek újra történő kialakításának 
a szükségét ma az egyház sem kerülheti el. A kisebb apparátus, a hatékonyabb 
egyházi közigazgatási szintek és az egyértelműen gazdaságosabb működtetés 
felé kell elmozdulni napjainkban. Erre a változtatási lépésre a mindennapi 
gyülekezeti életben már érkeznek is a jelzések. Ebben az összefüggésben 
különösen is izgalmas kérdés, hogy hogyan gondolkodik, és milyen for-
mában kapcsolódik be a mai fiatal réteg a hagyományos egyházi életbe. A 
jövő egyházi létformáját nagyon jól alakítja a nagyobb egységeket átható 
konszenzus. A lelki és hitbeli fejlődés elsőbbsége mellett nem szabad el-
hanyagolni ezeket a talán nagyon világinak tekinthető kihívásokat sem.
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BARANYAY CSABA

GYÜLEKEZETI PROGRAM TERVEZÉSE
– KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

A közösség építése csak akkor valósulhat meg, ha az ember szeme előtt tartja 
és hordozza azokat az embereket, akikkel a közösség építését tervezi. Szomorú 
az a helyzet, amikor a lelkész vagy a gyülekezeti vezető nem képes szeretni 

gyülekezete tagjait. Van-e jövőképünk? A közösségépítéshez alapvetően szüksé-
günk van alázatra és bátorságra. A tudatos tervezésben és építkezésben számtalan 
esetben találkozunk a tradicionális és modern formák feszültségével. Több jó, 
új munkaprogram lehet segítségünkre. Az egyes gyülekezeti csoportokban 
akár tarthatunk időnként úgynevezett „örömbörzét” is, amikor nemcsak 
fájdalmainkat, de az örömeinket is meg tudjuk osztani egymással.

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, 
hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküszt ök későn: fáradsággal szerzett 
kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.”

(Zsolt 127,1–2)

A fenti igével kezdi Christian Möller a gyülekezetépítésről szóló könyvét, melyet 
presbitereknek ajánl. Ebben a könyvben hoz egy példát a haszid történetek közül, 
mely remekül világít rá a gyülekezeti élet megújulásának hátterére.

„Hogy Schmelke rabbi tanulását ne szakítsa meg túl hosszú szünet, nem tett 
mást, mint hogy ülve szokott aludni. Fejét karjára hajtotta, ujjai közé egy égő 
mécsest tett, ami azonnal felébresztette, mihelyt a láng a kezet megérintette. 
Amikor rabbi Eli Melek meglátogatta, ágyat vetett neki, és sok-sok rábeszéléssel 
meggyőzte, hogy egy kis időre azon nyújtóztassa ki tagjait. Azután bezárta és 
besötétítette az ablakot.

Schmelke rabbi csak világos reggel ébredt fel. Érezte, hogy nagyon sokáig aludt, 
de nem bánta meg, mert egy soha nem tapasztalt világosságot látott meg. Elment 
az imaházba, és imádkozott a gyülekezet előtt, amint szokása volt. A gyülekezetnek 
úgy tűnt, mintha sohasem hallotta volna. S amint a Nádastenger énekét mondta, 

[

]
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meg kellett ragadniuk a kaftánjuk szegélyét, hogy a jobbról és balról ágaskodó 
hullámok ne nedvesítsék meg… Később elmondta Schmelke Ali Meleknek: Csak 
most tudtam meg, hogy az ember az Istent álmával is szolgálhatja.”1

Bármilyen furcsa, a közösség építése is ezzel az álommal és ezzel a csenddel 
kezdődik. Vagyis fel kell hagynunk a teljesítményelvű gyülekezeti gondolkodással. 
Mert minden gyülekezetépítő munka csakis az Istenre, az ő munkájára figyeléssel 
kezdődhet el. Minden olyan ténykedésünk, mellyel meg akarjuk spórolni az imád-
ságnak és az Istenre figyelésnek ezt a mozdulatát – vagy éppen mozdulatlanságát –, 
biztos, hogy csak a magunk izzadtságszagú erőlködése marad, és nem hoz áldást a 
gyülekezet életére nézve. Csak az Istennel és önmagammal való összhangban lehet 
tervezni, egyáltalán közösségről és gyülekezetről gondolkodni. Megállás és pihe-
nés, töltekezés és imádság nélkül a legjobb szervezőmunka is kudarcra van ítélve.

Amikor az alapokról beszélünk, egy másik dolgot is rendkívül fontosnak tartok 
kiemelni. Azt, hogy a közösség építése csak akkor valósulhat meg, ha az ember 
szeme előtt tartja és hordozza azokat az embereket, akikkel a közösség építését 
tervezi. Nincs rosszabb és halálra ítéltebb stratégia a gyülekezetépítésre nézve, mint 
az, ha a lelkész nem szereti és nem is akarja szeretni azokat az embereket, akik 
a gyülekezet tagjai, vagy azt szeretné, hogy azokká legyenek! Nagyon szomorú, 
amikor a lelkész (gyülekezeti vezető) nem képes szeretni gyülekezete tagjait. Itt 
most nyilván nem valamifajta idilli állapotról beszélek, ahol minden súrlódás 
nélkül mennek a dolgok a gyülekezetben – mert ilyen nem létezik –, hanem arra 
a hordozó szeretetre gondolok, amely képes a másik embert is partnernek tekin-
teni. Nekünk nem azért kell szeretnünk a gyülekezeti tagjainkat, mert ők annyira 
szerethetők – ahogy Luther mondja, „a keresztények mindig a bűnösökkel vannak 
kapcsolatban”2 –, hanem azért, mert máskülönben nem épülhet a közösség. Hiszen 
csak a szeretet képes építeni a gyülekezetet.

Reménység

„A holnap felől is reménység” – énekeljük egyik ifjúsági énekünkben. Mégis, 
mintha éppen az egyházban lennénk híjával a reménységnek. Pedig a gyülekezet 
a reménység hordozója kellene, hogy legyen.

A gyülekezetépítésről szóló gondolatokat éppen ezért is az álomnál kell elkez-
deni. „I have a dream!” – mondta Martin Luther King híres beszédében. És ha saját 
gyülekezetünkre gondolunk, akkor nekünk is ez lehet a kiindulópontunk. Az, 
hogy legyen valamifajta víziónk, legyen álmunk a gyülekezetünkről. Kell, hogy 

 1 MÖLLER 2002, 15. o.
 2 MANNERMAA 1983, 90. o.
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legyen egy álmom arról, hogy milyennek szeretném látni azt a gyülekezetet, ahol 
szolgálok? „A pénzügyi és személyi gondoknál is nagyobb baja egyházunknak, 
hogy nincsenek álmaink”3 – írja Klaus Douglass az Az új reformáció című köny-
vében, és hozzáteszi: „…az álmok nem irreálisak, csak egy másfajta realitásban 
gyökereznek. Megálmodni az egyház jövőjét annyit jelent, mint magunkhoz ölelni 
az újat.”4 Itt, ebben a helyzetben is szükségünk van bátorságra, hiszen álmaink 
legtöbbször merész álmok. Ezekben éppen az a jó, hogy bár sokszor valóban irre-
álisnak tűnnek, de komoly energiákat képesek mozgósítani, ha megvan bennünk 
a vágy álmaink megvalósítására…

„Van-e jövőképünk? A tapasztalatok szerint az emberek és szervezetek nagy 
részének nincsen elképzelése arról, milyen jövőt tart reálisnak. Annál is inkább 
fontos, hogy egyházunk a maga szolgálatával utat tudjon mutatni az embereknek: 
a lelki kérdéseken túl abban is, hogy milyennek szeretnénk a jövő egyházát, és 
hogyan szeretne élni a jövő egyháza a magyar társadalomban”55 – írják az evan-
gélikus egyház stratégiáját megálmodók a nemrég megjelent dokumentumban. 

Egy biztos: egyházunk a maga missziói szolgálatát csak abban az esetben tudja 
betölteni, ha vonzó gyülekezeti életet tud az emberek elé élni. Nagy a veszélye 
ugyanis annak, amiről Jürgen Moltmann ír egy helyen, hogy kialakul az „egyház 
közösség nélkül”.66 Ezért is elengedhetetlen, hogy gyülekezetépítéssel, közösség-
építéssel, új típusú alkalmak szervezésével foglalkozzunk elméleti és gyakorlati 
szinten egyaránt.

Moltmann egy levélrészletet közöl az ezzel a témával foglalkozó könyvében: 
„Amikor feleségemmel három évvel ezelőtt Stuttgartba költöztünk, igényünk 
volt arra, hogy kapcsolatba kerüljünk a gyülekezettel. Új emberi kapcsolatokban 
reménykedtünk. A templomban jó prédikációkat hallottunk, amelyekre a lelkész 
sok fáradtságot és időt szentelt, és amelyek egyes dolgok átgondolására késztettek 
minket. Mégis, a reménységeink azokkal a keresztyén társakkal való igazi kapcso-
latra vonatkozólag, akikkel egy padban ültünk, nem teljesültek. Ahogyan egyen-
ként (magányosan) mentünk a templomba, ugyanúgy hagytuk el azt ismét.”77

Azt gondolom, hogy a levélrészlet a Magyarországi Evangélikus Egyházra vo-
natkoztatva is megállja helyét. Sajnos, nagyon általánosnak nevezhető ez a tapasz-
talat. És éppen ezért kell, hogy feltegyük a német teológussal együtt a kérdést: 
„Létezhet-e az egyház mint intézmény, amelyben valamit kap ugyan az ember, 

 3 DOUGLASS 2002, 346. o.
 4 Uo. 349. o.
 5 Élő kövek egyháza – az evangélikus megújulás stratégiája. Credo, 2009, különszám.
 6 MOLTMANN 1994, 102. o.
 7 MOLTMANN 1994, 102. o.
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de közösség nélkül?”88 Jó, ha figyelmünket a reformáció nagy ígéretére irányítjuk, 
mely szerint Luther és a többi reformátor azon munkálkodtak, hogy végre meg-
szülessen a nagykorú egyház. Erről a nagykorú egyházról pedig – úgy gondolom 
– csak a közösség tudatos építése összefüggésében lehet beszélni. Mert ahogyan az 
Ágostai hitvallás sokat idézett VII. cikkében olvassuk: „Az egyház a szentek gyü-
lekezete”, vagyis a Krisztusban hívők közössége. Valódi közösség nélkül azonban 
tulajdonképpen nem is beszélhetünk egyházról, legfeljebb olyan intézményről, 
amely csak szolgáltat. Ezt a közösség nélküli egyházat pedig csupán a kazuálék és 
a szervezet maga működteti. Ahhoz azonban, hogy ez így működni tudjon, a mi 
egyházunk egyébként is nagyon kicsiny. Ezért is vitathatatlanul szükség van az 
előretekintő, reménységgel teljes közösségekre.

Egyházunk új stratégiájában azt olvassuk, hogy „célul tűzik ki a családbarát 
egyház megteremtését. Ehhez szükség van a gyermekes családok számára vonzó 
programok szervezésére és megfelelő infrastrukturális körülmények létrehozására. 
A gyülekezeti programkínálatot bővíteni kell a gyermekes családok egészének szóló 
szabadidős programok szervezésével, a családos üdülés szokásainak fejlesztésével. 
Szükség van a megszokott alkalmak és rendezvények szervezésének (időpontjának, 
programkínálatának) átalakítására olyan módon, hogy azon családok is részt tud-
janak venni.”99 Vagyis a gyülekezet mint a nagyobb család életének homlokterében 
magának a családnak kell állnia.

Hogy mennyire érdemes ezt az egész családra tekintő gondolkodást erősíteni, 
arra nézve személyes tapasztalatom az, ami istentiszteleteink látogatottságával függ 
össze. Gyülekezetünkben két istentiszteletet tartunk vasárnaponként. 9 órákor 
kezdődik az úgynevezett főistentisztelet, 10.30-kor pedig a családi istentisztelet. 
Megfigyelhető az a tendencia, hogy a későbbi időpontban kezdődő családi isten-
tiszteletre egyre szívesebben járnak az emberek. Nem egyszer fordult már elő, 
hogy többen vettek részt a családi istentiszteleten, mint a főistentiszteleten. Ennek 
oka nem csupán a későbbi kezdési időpont, vagy hogy rövidebb ez az alkalom, 
hanem az egyszerűbb nyelvhasználat és az alkalom családias jellege is vonzóbbá 
teszi ezt az istentiszteletet.

Alázat és bátorság

Ha közösségépítésről beszélünk, akkor annak alapvető irányát ebben a két szóban 
tudnám összefoglalni: alázat és bátorság. Mind a kettőre óriási szükség van a közös-
ségépítésben. Ugyanis lelkészként és gyülekezeti csoportvezetőként egyszerre kell 

 8 Uo. 103. o.
 9 Élő kövek egyháza – az evangélikus megújulás stratégiája. Credo, 2009. különszám.
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alázattal közeledni a különböző alkalmakhoz, miközben a lelkésznek tudatában 
kell lennie, hogy nem vele kezdődött el a gyülekezeti élet, mégis bátran elő kell 
vennie a megújításra szoruló kérdéseket. Vagyis minden esetben figyelemmel és 
tudatosan kell tervezni. Nem beletaposva a régiek érzéseibe, de az újtól való félelem 
nélkül kell hozzákezdeni egy-egy új próbálkozás tervezéséhez és megvalósításához.

A hagyományos és újabb gyülekezeti csoportok mellett nagy igény mutatkozik 
az „akciószerű alkalmak” szervezésére. A kettő persze együtt ér valamit. Hiszen ha 
csak egy nagyobb gyülekezeti eseményre tudunk elhívni valakit, de utána ő nem 
tud beépülni a közösségbe – mert nincs olyan közösség, ahová hívható lenne –, 
akkor mindezzel nem sokat érünk el.

A tudatos tervezésben és építkezésben számtalan esetben találkozunk a tra-
dicionális és modern formák feszültségével. Tapasztalatom szerint azonban ezt 
túldimenzionálják, mert egy tradicionális közösség is nagyon nyitott tud lenni 
az újra, ha azt megfelelő módon készítjük elő, és látják rajtunk, hogy célunk nem 
a polgárpukkasztás, hanem az értékteremtés, és még inkább a legnagyobb érték, 
kincs előtérbe helyezése, legfeljebb más csomagolásban…

Az új alkalmak szervezésénél nagy kérdés, hogyan lehet azokat az embereket 
is megszólítani, akik nem tartoznak a vasárnapi templomos gyülekezethez, és a 
hétközi csoportok alkalmain sem vesznek részt. Erre lehetnek jók a már említett 
„akciószerű alkalmak”, mint például egy gyülekezeti kirándulás, majális vagy 
juniális. Az ilyen, úgynevezett világi jellegű alkalmaknál persze mindig vigyázni 
kell arra, hogy ne legyenek öncélúak. Egy kirándulás természetesen önmagában 
is érték – a családok együtt vannak a szabadban stb. –, de ezzel együtt úgy érzem, 
fontos törekednünk arra, hogy mindig tartalmas együttléteket szervezzünk.

Szomorúan tapasztaltam finnországi testvéreinknél, hogy például az egyik 
gyülekezetnek volt kosárlabdapályája, varrószakköre, sőt még autómodellező 
pályája is, de bibliaköre nem volt. Ezért érzem rendkívül fontosnak azt, hogy a 
gyülekezet által szervezett alkalmak mindig kapcsolatban legyenek Isten igéjével. 
Természetesen nem erőszakos módon, hanem egyszerűen, magától értődően.

Hála Istennek, egyre több jó munkaprogram lehet segítségünkre immár magyar 
nyelven is a különböző alkalmak szervezésében. Ezek használatánál rendkívül 
fontosnak tartom, hogy merjünk meríteni a jó ötletekből, fejlesszük tovább őket, 
és adoptáljuk saját gyülekezetünk helyzetére. Hiszen minden közösség más, éppen 
ezért csak az adott közösségre szabva lehet megvalósítani egy-egy ilyen programot.

Istentiszteleti életünket is fontos színesítenünk egy-egy különlegesebb isten-
tisztelettel. Itt most nem csak a szélesebb körben ismert Tamás-misékre gondolok, 
amelyek szervezéséhez nyilván nem elég egy kisebb gyülekezet közössége. (Bár 
kisebb közösségek is – egymással összefogva – szervezhetnek ilyen istentisztele-
teket.) Kőszegi gyülekezetünkben a közelmúltban kezdtünk el keresztelői emlé-
keztető istentiszteletet tartani, amelyre a tíz esztendővel ezelőtt megkeresztelteket 
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külön is elhívjuk. Nagyon fontos lehet ez az istentiszteleti alkalom, legfőképpen 
azért, mert vannak olyan családok, amelyekkel a konfirmáció előtt semmilyen 
kapcsolata sincs a lelkésznek. A gyermek nem jár hittanórára, és a család sem 
tart kapcsolatot a gyülekezettel. Egy ilyen keresztelői emlékeztető istentisztelet 
alkalmával azonban legalább van egy találkozási lehetőség a konfirmációra való 
készülés előtt is, amikor – ha eljönnek – van némi esély a gyülekezeti közösségbe 
való integrálásra.

Ráadásul egy-egy ilyen különlegesebb istentiszteletre való készülés már önma-
gában is megerősítő hatású lehet az előkészületben részt vevők számára. Minden-
képpen szükséges bevonni a tervezésbe és a megvalósításba a gyülekezet tagjait. 
Alapvetően fontosnak tartom a lektorok, istentiszteleti szolgálattevők bevonását. 
Ez a szolgálat pedig bárhol megvalósítható. Nem függ attól, hogy mekkora közös-
ségről van szó. Hiszen kisebb gyülekezetben is ugyanúgy meg lehet találni azt a 
néhány erre alkalmas gyülekezeti tagot, akiknek az aktivitása jó hatással tud lenni 
az egész közösségre nézve. Nagyobb gyülekezetekben érdemes megszervezni az 
úgynevezett „üdvözlőszolgálatot” is,10 nyilván ide is meg kell találni a megfelelő 
embereket, hiszen velük találkozik először az istentiszteletre ellátogató idegen. 
Sokszor talán csak lustaságunkat kellene legyőzni – hogy magunk megmozdul-
junk – ahhoz, hogy másokat is meg tudjunk mozgatni a gyülekezeti szolgálatban…

Tudatosság és ésszerűség

Mindehhez azonban tudatos építkezésre van szükség. Nemcsak egy ház építésénél 
fontos, hanem az egyházépítés összefüggésében is rendkívül lényeges, hogy a 
tervezéstől a megvalósításig tudatosan történjen az építkezés. Már az elején elmu-
laszthatatlan, hogy feltegyük a kérdést: mi a célom ezzel vagy azzal az ötlettel? 
A gyülekezetnek mely rétegét szeretném erősíteni egy új csoport létrehívásával 
vagy egy új program szervezésével? És persze azt sem árt átgondolni, mielőtt új 
alkalom szervezésébe fognánk, hogy vajon a meglévő gyülekezeti alkalmaink és 
sokszor rutinszerűen végzett programjaink mennyiben alkalmasak a gyülekezet 
építésére. Nem kellene-e azokat újragondolva változtatni azok formai vagy tar-
talmi összetevőin?!

Új lendületet tud hozni a gyülekezet életébe például egy baba-mama körben 
otthonra találó fiatal édesanya, aki ráérez a közösség jó ízére. Ugyanígy hihetet-
len kisugárzása tud lenni olyan alkalmaknak, melyeket nem csupán a belső kör 
számára szervezünk. Jó példák erre a sok gyülekezetben megszervezett Asztali 
beszélgetések vagy a szintén sokfelé kipróbált ALPHA-kurzus. A gyülekezet életé-

 10 DOUGLASS 2005, 248. o.
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nek amúgy is sokkal jobban kellene hasonlítania a családi élethez, ahol a közös 
étkezéseknek nagyon fontos szerepük van. Vagyis az egykori szeretetvendégségek 
új formáit kell megkeresnünk és megtalálnunk a különböző alkalmak kapcsán. 
Az istentiszteletek utáni teázás-kávézástól az egyes bibliakörök asztalközösségéig. 
Ezzel tulajdonképpen nem teszünk mást, mint hogy visszatérünk az első gyüleke-
zet gyakorlatához, csak éppen mai formában megélve mindezt (ApCsel 2,42–47).

A gyülekezetépítésben a másik fontos alappillér az erővel való ésszerű gazdál-
kodás. Éppen ezért fontos elgondolkozni a sokszor előkerülő témán is, hogy mit 
adhat át a lelkész a gyülekezeti önkénteseknek, és mit kell neki magának végeznie. 
Véleményem szerint sokkal többféle szolgálatba be lehet vonni másokat, mint 
elsőre gondolnánk. Az Etióp Evangélikus Egyház ma a világ egyik legdinamiku-
sabban növekvő egyháza. Ennek oka pedig az, hogy rengeteg önkéntes dolgozik 
az egyházban, és nagy erőket fordítanak a képzésre, a bibliakörökben és kiscso-
portokban folyó munkára. Az a gyülekezet, ahol csak a lelkész végezhet szolgála-
tot, nehezen lesz igazi közösséggé. Itt is szükség van egyfajta bátorságra a lelkész 
részéről, hiszen bizonyos dolgok átadására valószínűleg csak az a gyülekezet lesz 
képes, ahol a lelkész megbízik gyülekezete tagjaiban, és persze ahol a gyülekezeti 
tagok fel vannak készítve a szolgálatra. Magunk is tarthatunk bizonyos képzése-
ket, és mindenképpen fontos, hogy bátorítsuk gyülekezeti tagjainkat az országos 
képzéseken való részvételre.

Amiben szintén tanulnunk kell még, azt ezzel a kifejezéssel tudnám talán 
leginkább visszaadni: az elengedés művészete. Erre is szükség van olykor. Hiszen 
nem biztos, hogy érdemes fenntartanunk olyan alkalmakat vagy csoportokat, 
amelyek nem működnek. Az ugyanakkor bizonyos, hogy nem azzal a lelkülettel 
kell ezt megtenni, mint az a fiatal lelkész, aki új gyülekezetbe kerülve minden 
régit megszüntet, és rendkívüli vehemenciával, hirtelen próbálja bevezetni az új 
alkalmakat és végigvinni a gyülekezeten saját elképzelését. Hadd hozzam megint 
saját példaként a gyülekezetünk esti istentiszteleteit, melyeket hétről hétre tartot-
tunk több esztendőn át. Először megpróbálkoztunk a formai változtatással, például 
az alkalmak zenés áhítattal való kiváltása stb., de mindez nem hozott áttörést. 
Azután a presbitereket igyekeztünk buzdítani az alkalmakon való részvételre, de 
miután ez sem segített, pár év elteltével megszüntettük az esti istentiszteleteket. 
Ez azonban egyáltalán nem azt jelenti, hogy ne jöhetne majd olyan idő, amikor 
talán éppen az esti istentiszteletre lesz nagyobb igény... A lényeg mindebben az, 
hogy tudjunk elengedni, és ne vegyük valami szörnyű katasztrófaként azt, ha 
valami, ami régen működött, ma már nem működik. Nyilván ez a megállapítás 
csak akkor állhatja meg a helyét, ha mindez nem terjed ki a gyülekezeti élet teljes 
területére, mert abban az esetben már érdemes elgondolkozni, hogy talán valami 
mással is baj van…
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Öröm

Tanulmányom utolsó részét hadd kezdjem egy bátorító mondattal: nem szabad 
félni az örömtől! Egészen biztos vagyok benne, hogy Isten örvendező közösségként 
szeretné látni az ő népét, és nem valami savanyú, életunt csapatként.

A Zalaegerszegi Evangélikus Nőegylet kiadásában jelent meg egykor a temp-
lomban való helyes viselkedést pontokba szedve hirdető tabló, melynek egyik 
pontja így hangzott: „A templomban nem mosolyogva, hanem komoly arccal, 
fejbólintással köszöntjük a testvért.”

Minket, evangélikusokat – ahogyan ezt hangsúlyozni is szoktuk – az evangé-
liumról, vagyis a Jézus Krisztusról szóló örömhírről neveznek evangélikusnak. 
Tehát nem lenne szabad, hogy gyülekezeti életünk ilyen „komoly arcú” és sokszor 
bizony – így is mondom – komor arcú, örömtelen legyen. Nem mesterkélt és eről-
tetett módon, hanem belülről fakadóan – magától értődően – kellene örvendező 
közösségnek lennünk.

A misszionáriusok régi példája jut eszembe, miszerint az angol joy (öröm) szó a 
következő szavak kezdőbetűiből tevődik össze: J = Jesus, O = other man, Y = you. 
Vagyis Jézus, a másik ember és te. Ez a közösség lehet az igazi öröm megélésének 
a helye. A gyülekezet tehát joggal mondható örvendező közösségnek. Úgy, aho-
gyan a jeruzsálemi gyülekezetről is olvassuk az ApCsel 2,46-ban. Mert ha nem 
örvendező közösség az egyház, akkor hogyan is tudná átadni a rá bízott örömhírt?! 

Pál apostol szavait ebben az összefüggésben is jó komolyan venni: „Örüljetek az 
örülőkkel, és sírjatok a sírókkal!” (Róm 12,15) Mintha a második félmondat köny-
nyebben menne a gyülekezet közösségében is, azonban a másik örömében való 
osztozás terén igen sokszor vallunk kudarcot. Pedig a gyülekezet az együttes öröm 
színhelye kellene, hogy legyen. Az egyes csoportokban akár tarthatunk időnként 
úgynevezett „örömbörzét” is, amikor nemcsak fájdalmainkat, de örömeinket is 
meg tudjuk osztani egymással.

A gyülekezetben nemcsak hogy helye van az őszinte örömnek, hanem a gyü-
lekezetnek magának is ilyen örvendező közösséggé kell válnia! A növekedésnek 
ez is alapjául szolgál, csakúgy, mint a reménység…
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A közös gondolkodást és a téma me  gértését segítő kérdések

Mivel kezdődik a közösségépítés a gyülekezetben?

Mi jellemzi a családbarát egyházat?

Miért fontos a gyülekezetépítő munkában különösen is az alázat és a bátorság?

Hogyan szabad új alkalmakat bevezetni egy gyülekezetben? Milyen feltétele van az újító 

lelkészi tevékenységnek az egész gyülekezeti élet kapcsolatában?

Hogyan lehet egy mai gyülekezet „az igazi öröm megélésének helye”?
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ZSUGYEL JÁNOS

A GYÜLEKEZETI GAZDÁLKODÁS KERETFELTÉTELEI
ÉS A LELKÉSZEK GAZDASÁGSZERVEZŐ FELADATAI

Honnan teremthetők elő a gyülekezeti munka feltételrendszerét képező 
anyagi források, eszközök és lehetőségek? A lelkészek jövedelme és a kap-
csolódó adó- és társadalombiztosítási kérdések. Mi a lelkész feladata a gyü-

lekezeti gazdálkodással kapcsolatosan? A költségvetés a gyülekezetépítés 
szolgálatában. Az egyházközség intézményeiben folyó gazdálkodás kérdései. 
A kölcsönös teherhordozás, avagy a szolidaritás kérdése az egyházban.

A gyülekezeti munka feltételrendszerét képező anyagi 
források, eszközök, lehetőségek

Az 1989. évi rendszerváltozást követően az állam és az egyház elválasztásának 
alapjait a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint egyházakról szóló 1990. évi 
IV. törvény teremtette meg. Ennek megfelelően az egyház világnézeti kérdésekben 
semleges, az állampolgárokat és közösségeiket megilleti a szabad vallásgyakorlat 
joga. Ugyanakkor az állam elismeri az egyházak szerepvállalását a közfeladatok 
ellátásában, a nemzettudat megőrzésében. Az egyházfinanszírozás állami támo-
gatásának gyakorlatban biztosított eszköze a törvény előírásainak megfelelően 
az adományok gyűjtésének, egyéb hozzájárulások és egyházi szolgáltatásért járó 
díjak szedésének, valamint az egyházi jogi személyek által folytatható vállalkozási 
tevékenységek folytatásának lehetősége.

Az egyház elláthat minden olyan nevelési-oktatási, kulturális, szociális, egész-
ségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, amelyet 
törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam, illetve állami vagy önkormány-
zati szerv (intézmény) számára. E tevékenységi körben az egyházi jogi személy 
intézményt létesíthet és tarthat fenn. A törvény alapján az állam az egyházi 
jogi személy nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, sport, gyermek- és 
ifjúságvédelmi intézményei működéséhez – külön törvény rendelkezései sze-

[
]
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rint – normatív módon meghatározott, a hasonló állami intézményekkel azonos 
mértékű költségvetési támogatást nyújt. Az egyház a tulajdonában lévő, közcélú 
tevékenységet szolgáló és egyéb ingatlanjainak, a vallási, kulturális örökség 
értékeinek, a műemlékeknek és a művészi alkotásoknak a megőrzéséhez, felújí-
tásához, gyarapításához, továbbá levéltára, könyvtára, múzeuma működéséhez 
az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű, az államiakhoz hasonló 
támogatásban részesül.

1997. június 20. napján írták alá a magyar állam és az Apostoli Szentszék közötti 
megállapodást a Magyar Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti 
tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdés-
ről. A megállapodást az 1999. évi LXX. törvény hirdette ki. 1998 decemberében 
tartalmában hasonló megállapodást kötött a Magyar Köztársaság Kormánya és 
a Magyarországi Evangélikus Egyház az 1056/1999. (V. 26.) kormányhatározat 
szerint.

Az egyházi hitéleti és közcélú tevékenységére vonatkozó állami támogatások
Az egyházak finanszírozásában való állami részvétel átfogó szabályozására 

külön törvényben, 1998. január 1. napjával került sor az egyházak hitéleti és 
közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvényben.

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. 
évi XXXII. törvény biztosította egyes volt egyházi ingatlanokra vonatkozóan 
azok természetbeni visszaigénylését, illetőleg a pénzbeli kártalanítás lehe-
tőségét. A 1997. évi CXXIV. törvény alapján e pénzbeli igény járadékforrássá 
alakíthatóvá vált.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény lehető-
séget nyújt az egyház részére, különféle jogcímekben foglalt feltételek teljesülése 
esetén, az adózás előtti eredmény csökkentésére. Ugyancsak jelentős kedvezményt 
nyújt az állam az egyházak részére az illetékekről szóló 1990. évi LXXXXIII. 
törvényben, mely szerint az egyház, az egyházi intézmények teljes személyes 
illetékmentességben részesülnek.

Az egyház működését segíti, könnyítheti a 2009. február 1. napjától ha-
tályos, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása, amely 
cégautóadó-mentességet biztosít alapfeladatainak ellátásához egyház, egyházi 
karitatív szervezet által üzemeltett személygépkocsi után, a tulajdonos szemé-
lyétől függetlenül.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény jogot ad a magánsze-
mélynek arra, hogy befizetett adója meghatározott részének (1%) felhasználásáról 
az egyház javára rendelkezzék.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény biztosítja 
az adózás előtti eredmény csökkentését az egyház támogatására adott adománnyal, 
illetve annak meghatározott részével.
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A lelkészek jövedelméhez kapcsolódó adó- és társadalombiztosítási 
kedvezmények
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény az egyházi személynek 
adómentes bevételként biztosítja egyházi szertartásért vagy egyházi szolgálatért 
magánszemély által közvetlenül vagy közvetve – így különösen perselypénz, 
egyházfenntartói járulék vagy adomány címén – adott vagyoni érték, valamint 
a központi költségvetési forrásból egyházi személy részére jövedelempótlék vagy 
annak megfelelő jogcímen juttatott támogatás összegét. 

Az egyházi személyek után az egyház, a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. 
évi LXXX. törvény 26. § (3) bekezdésében foglalt jogával élve, a társadalombizto-
sítási járulékot, a természetbeni egészségbiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot és 
a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat egy összegben vallja be és fizeti meg az állami 
adóhatóságnak.

Az 1138/2001. (XII. 26.) kormányhatározat a Magyar Katolikus Egyház, a Ma-
gyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház olyan 
egyházi személyeinek jövedelempótlékáról rendelkezik, akik 5000 lakosnál kisebb 
településeken teljesítenek szolgálatot, valamint az állami költségvetés fedezetet 
nyújt az egyházi hitoktatás támogatására a mindenkori átlagos pedagógus óradíj 
figyelembevételével.

Az egyházfinanszírozás jelenlegi rendszerének hatása a gyülekezetek 
gazdálkodására
A magyarországi egyházfinanszírozási rendszer fent vázolt, jelenleg érvényes 
rendszere alapján látható, hogy az elmúlt két évtizedben tág és európai összeha-
sonlításban is nagyvonalú jogszabályi keretek jöttek létre, melyek hozzájárultak 
ahhoz, hogy az egyház által átvállalt közfeladatok finanszírozási háttere létrejöj-
jön. A gyülekezeti tagok adományaihoz és a lelkészek jövedelmeihez kapcsolódó 
kedvezmények és támogatások rendszere is megfelelőnek tűnik. Ugyanakkor a 
napi gyakorlat alapján megállapítható, hogy a gyülekezetek meghatározó hányada 
– ahol közfeladatot ellátó egyházi intézmények nem találhatók, s a hitéleti célú 
ingatlanok fenntartása és a lelkészek és egyéb egyházi alkalmazottak létfeltétele-
inek biztosítása a feladat – jelentős nehézségekkel küzd. A gyülekezeti bevételek 
az egyházfenntartói járulékokra és az önkéntes adományokra korlátozódnak, 
a – zömében ingatlangazdálkodásból származó, illetve temetőfenntartáshoz és 
temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó – vállalkozási bevételek pedig sokszor az 
ingatlanok fenntartási költségeit is alig fedezik. Ebben a helyzetben a gyülekezeti 
hétköznapok biztosítékát sokszor a lelkészi javadalmakat kiegészítő közegyházi 
vagy egyes beruházásokhoz és épület-fenntartási munkákhoz elnyert pályázati 
támogatás jelenti. Ilyen körülmények között kiemelkedő jelentősége van az egy-
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házközségek átlátható gazdálkodásának, a gyülekezeti összefogásra építő felelős 
egyházvezetési gyakorlatnak.

A lelkészek gyülekezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatai

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2000. évi I. törvénye tartalmazza az egy-
házi gazdálkodással kapcsolatos előírásokat. Ezek az előírások határozzák meg 
azokat a feladatokat, melyek a gyülekezetek gazdálkodási mozgásterét alakítják. 
A gazdálkodási feladatok éves ütemezése nem az egyházi esztendő adventtől ad-
ventig terjedő ritmusához, hanem a polgári időszámításhoz, vagyis a január 1-től 
december 31-ig terjedő időszakhoz alkalmazkodik.

A költségvetés-készítés és a zárszámadás
A legfontosabb, évente ismétlődő feladat az éves költségvetés tervezése, illetve 
az elmúlt költségvetési évre vonatkozó zárszámadás összeállítása. A költségvetés 
összeállításával kapcsolatban számos, egymásnak ellentmondó szempontot kell 
összehangolni. Kívánatos, hogy a költségvetési évet már jóváhagyott költségvetési 
felhatalmazással kezdje meg a gyülekezet, ugyanakkor a tervezéshez sokszor szük-
ségesek az elmúlt gazdálkodási év teljesítésével kapcsolatos tényadatok, valamint 
a külső – közegyházi és állami – kötelezettségek ismerete is. Ezek az információk 
rendszerint nem állnak rendelkezésre december vége előtt, s az adventi időszak 
számtalan egyházi szolgálata, valamint a lelkészek és világi egyháztagok családi 
elfoglaltságai sem teszik lehetővé a költségvetés elfogadására hivatott gyülekezeti 
testületek és fórumok összehívását. Ezért a költségvetés összeállítása rendszerint az 
adott költségvetési év első negyedévében történik meg. A költségvetés jóváhagyásáig 
az egyházközség az előző évi költségvetésének időarányos részével gazdálkodhat. Te-
kintettel arra, hogy az egyházközségi kiadások szerkezete és nagyságrendje bizonyos 
állandóságot mutat, ezért a költségvetés elfogadásának néhány hetes elhúzódása 
általában csak abban az esetben okoz gondot, ha az egyházközség feladataiban 
az előző évhez képest jelentős módosulás következik be. (Például új intézmény 
alapítása, új alkalmazottak felvétele, a közegyházi vagy állami terhek változása, 
az infláció mértékének jelentős megugrása stb.) A költségvetés összeállításának 
határidejére vonatkozóan az éves költségvetési tervezés ütemezését meghatározó 
szabályrendelet előírása irányadó. A költségvetési tervezet összeállítását érdemes a 
zárszámadás végleges adatainak rendelkezésre állását követően elvégezni. A gyü-
lekezetek meghatározó hányada pénzforgalmi rendszerű könyvvezetést végez, 
így a költségvetési év lezárása után pár napon belül véglegesíthető a zárszámadás. 
Amennyiben a gyülekezet gazdasági szemléletű könyvvezetést végez, úgy meg kell 
várni a következő hónapban beérkező, még az előző gazdálkodási évet érintő köz-
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üzemi és egyéb számlák beérkezését, de általában ezek az adatok is rendelkezésre 
állnak január végéig, s ekkor véglegesíthető az előző évi elszámolás.

Ezt követően, az induló pénzügyi és vagyoni helyzethez, valamint az adott évi 
feladatokhoz igazodóan tervezhető meg az adott költség- és bevételi szerkezetben 
a költségvetési javaslat. Ügyelni kell arra, hogy a költségvetés bevételi és kiadási 
oldala kiegyensúlyozott legyen. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden 
gazdálkodási évben egyenlő lesz a kiadások és bevételek összege. Ha azonban a 
folyó évi kiadások összege meghaladja a bevételek összegét, a rendelkezésre álló 
gyülekezeti vagyonnak fedezetet kell teremteni erre, illetve előzetesen gondoskod-
ni kell a kiadások fedezetéről. Ez történhet hitelfelvétel formájában, vagy igénybe 
vehető – előzetes megállapodás alapján – egyéb társgyülekezeti vagy közegyházi 
forrás is. Tekintettel azonban arra, hogy az egyházi tevékenység ritkán jövedel-
mező (a lelki gyarapodás nem feltétlenül jár pénzben kifejezett profittal), ezért a 
hitelfelvételnek csak kivételes esetben van létjogosultsága, s így ezt a gyülekezeti 
gyakorlatban inkább egyedi lehetőségnek kell tekinteni, és csak megfontoltan 
szabad ezzel a lehetőséggel élni. A költségvetés összeállítása során a költségeket 
az egyházközség fenntartásának igényeiből kiindulva kell tervezni, s a fenntartás 
személyi, dologi szükségleteinek biztosítása után szabad a fejlesztéssel kapcsolatos 
elképzelések fedezetét előirányozni. Az éves szinten kialakított kiegyensúlyozott 
költségvetés sem jelent biztosítékot arra, hogy év közben nem jelentkeznek fize-
tési-likviditási nehézségek. A munkabéreket, közterheket, közüzemi számlákat 
havi rendszerességgel ki kell fizetni, ugyanakkor a gyülekezeti tagok adományozó 
készsége kötődik a nagy ünnepekhez, a kivételes alkalmakhoz és célokhoz. Helyes 
ezért, ha az egyházfenntartói járulékok és egyéb bevételek ütemes beérkezését 
folyamatosan figyelemmel kísérjük, illetve a költségvetés összeállítása során meg-
felelő likviditási tartalékot képezünk, hogy a bevételek és kiadások felmerülésé-
nek ciklikusságát kiegyenlítsük. A fizetésképtelenség helyzetét mindenképpen el 
kell kerülni, hiszen ma már az adófizetési- és társadalombiztosítási kötelezettsé-
gek elmulasztásához, valamint a számlák késedelmes kiegyenlítéséhez általában 
pénzbeli szankciók párosulnak, melyek a gyülekezet számára jelentős, előre nem 
tervezett terheket jelentenek.

A költségvetés összeállítási, elfogadási és jóváhagyási folyamata
A költségvetés összeállításának folyamatát az egyházi törvények nem szabályozzák 
részletekbe menően. Szükségszerű, hogy a zárszámadás adatainak ismeretében 
a lelkész és a felügyelő, a gondnok és a pénztáros, esetleg a presbitérium mellett 
működő gazdasági bizottság vagy a gazdasági kérdések iránt érdeklődő, felkészült 
presbiterek közösen alakítsák ki a költségvetési tervezetet. Az így összeállított 
tervezet kerülhet a gyülekezeti presbitérium elé előzetes vitára és elfogadásra. 
Öncélú vitára nincs szükség, de a presbitériumi tagok tájékozottságára szükség 
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van, ezért az elfogadás nem jelentheti pusztán az előterjesztéssel való beletörő-
dő egyetértést. Különösen érvényes ez, ha a gyülekezeti munkaterv új célokat, 
bővülő kiadásokat fogalmaz meg, hiszen ebben az esetben a gyülekezeti tagok 
aktív tevékenységére, pénzbeli hozzájárulásuk növelésére is számítunk. Így a pres-
biterek, aktív egyháztagok megnyerésére van szükség, melyhez elengedhetetlen 
az informáltság, a célokkal való azonosulás. A gyülekezeti közgyűlés a jelenlegi 
egyházi törvények szerint már nem döntési fórum a költségvetés elfogadása vo-
natkozásában. A költségvetéssel és zárszámadással kapcsolatban mindössze annyi 
előírás van, hogy az elfogadás után „nyilvános hirdetésben, gyülekezeti közgyűlé-
sen, esetleg gyülekezeti újságban kell nyilvánosságra hozni”. A gyülekezeti tagok 
áldozatkészsége azonban a célok megvalósításához elengedhetetlen, ezért – bár 
az előírások szerint a gyülekezeti közgyűlés tájékoztatása csak lehetőség – ezt a 
lehetőséget mindenképpen célszerű kihasználni. Bár az utóbbi időben a gyüleke-
zeti közgyűlések látogatottsága kívánnivalót hagy maga után, ezért a közgyűlési 
tájékoztatási lehetőség mellett valamennyi egyéb lehetőséget is ki kell használni 
arra, hogy a zárszámadás és a közgyűlés adatait hirdetmény és egyéb formában 
is megismerhessék az egyházközség (egyházfenntartó) tagjai.

A költségvetés a kiadások és bevételek tervezésén felül magában foglalja a 
gyülekezet vagyonmérlegének alakulására vonatkozó tervezést is. Mivel az adott 
évi kiadások és bevételek a legritkább esetben vannak tökéletes egyensúlyban, 
az egyházközség pénztartalékai, esetleges pénzbeli kötelezettségei is változást 
mutatnak. A felelős gazdálkodás természetesen magában foglalja az ezekkel a 
pénztartalékokkal való gazdálkodást is, valamint – szükség esetén – a legkedvezőbb 
hitelfelvételi lehetőségek feltárását is. A meglévő és keletkező pénztartalékokkal 
való felelős gazdálkodás az értékőrzés céljával történhet. Ez azt jelenti, hogy a 
pénztartalékok befektetése során olyan lehetőséget kell választani, mely egyrészt az 
inflációból eredő pénzromlást ellentételezi, illetve a befektetett tőke megtérülését 
garantálja. A befektetési tevékenység a költségvetési kiadásokra vonatkozó egyet-
értéssel megegyező gyülekezeti felhatalmazás és ellenőrzés, valamint elszámolási 
kötelezettség mellett lehetséges.

A zárszámadás része a vagyonleltár is, mely az éves gazdálkodás során megszer-
zett leltári tárgyakat is tartalmazza, s ezért az ingó vagyontárgyak vonatkozásá-
ban évenkénti, az ingatlanok esetében négyévenkénti aktualizálása szükséges. A 
zárszámadás elfogadásának folyamata egyezik a költségvetés elfogadásával, bár 
célja és tartalma némiképp eltér. Ez abból adódik, hogy a tényleges bevételek és 
a teljesített kiadások megtörténte utólag már nem módosítható. Szükséges azon-
ban a költségvetési tervezet és a tényleges bevételek és kiadások összehasonlítása, 
indokoltságának megállapítása és a költségvetés megvalósításában részt vevők 
felelősségének megállapítása, illetve a tisztségviselők tevékenységének tudomásul 
vétele a zárszámadás elfogadásának aktusával. Ezért a zárszámadás elfogadása 
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korántsem formális tevékenység, hanem a költségvetési tervezéssel egyenlő fele-
lősséggel járó kötelezettsége az illetékes egyházi fórumoknak.

A költségvetés és a zárszámadás gyülekezeti elfogadása után ezeket fel kell 
terjeszteni az illetékes egyházmegyei presbitériumnak, mely a jóváhagyásra ille-
tékes. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetek költségvetése és zárszámadása az egy-
házmegyei presbitérium egyetértésével válik jóváhagyottá. Ha az egyházmegye 
presbitériuma formai vagy tartalmi hibát tár fel az elfogadott költségvetésben 
vagy zárszámadásban, javításra visszaküldi a gyülekezetnek. A költségvetés és 
a zárszámadás jóváhagyása nem lehetséges abban az esetben, ha az állami vagy 
egyházi törvényekkel ellentétben áll, így ezek javítandók, s természetesen az ille-
tékes gyülekezeti fórumokon újból tárgyalandók és elfogadandók. A javításokat 
harminc napon belül kell végrehajtani, ha ez nem történik meg, az egyházmegye 
javaslatára az országos iroda felfüggeszti az adott gyülekezet vonatkozásában a 
központi támogatások folyósítását.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az elfogadott és jóváhagyott költségvetés alapja a költségvetés végrehajtásának. 
Mivel a költségvetés jóváhagyása az adott költségvetési év első negyedévének 
végéig is elhúzódhat, az addig felmerült kiadásokat a korábbi év jóváhagyott költ-
ségvetése alapján fizették ki. Ha a költségvetési tervezet összeállítása során kellő 
körültekintéssel jártak el, ezek a kiadások a jóváhagyott költségvetési tervezetben 
is szerepelnek, így ezek gazdálkodási problémát nem okoznak. Ha a jóváhagyott 
költségvetésben nem szerepelnek, ezek kezelése – jellegük szerint – évközi költ-
ségvetés-módosítás vagy zárszámadási jóváhagyás keretében történhet meg.

A költségvetés keretei között való gazdálkodás nem jelentheti a zárszámadásig 
terjedő időszakban a felügyelet hiányát. Az egyházi törvények számos ellenőr-
zési pontot építettek be a gazdálkodás folyamatába. Ezek közül meghatározó 
jelentőségű az utalványozás mint a gazdálkodás folyamatát folyamatosan kísérő 
tevékenység. Az utalványozással kapcsolatban az egyházközségi elnökség kiemelt 
felhatalmazással és felelősséggel rendelkezik. A törvényi előírások szerint az el-
nökség egyik tagja végzi az utalványozást. Ez a kiadás alapjául szolgáló bizony-
lat aláírását jelenti, amely nemcsak egyszerű láttamozást, hanem egyetértést is 
jelent. Az utalványozással kapcsolatban két fontos feltétel érvényesül. Egyrészt 
csak a költségvetésben szereplő kiadások utalványozhatók a költségvetési elői-
rányzat keretei között, másrészt senki sem végezhet saját személyére vonatkozó 
utalványozást. A gyülekezet vezetésében előírt paritás elve mellett ez az előírás 
a lelkészre általában nagyobb feladatot helyez, hiszen a gyülekezetek felügyelői 
nem főállásban látják el feladatukat, ezért az utalványozás feladatát – különösen 
az azonnali pénztári kifizetések vonatkozásában – napi rendszerességgel csak a 
lelkészek tudják elvégezni. Ennek ellenére helyes, ha az azonnali utalványozást 
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nem igénylő tételek esetében a felügyelő utólag, esetleg heti rendszerességgel 
ellátja az utalványozási feladatokat. Az előírásokból következik, hogy a lelkészi 
javadalmakat csak a felügyelő utalványozhatja, s célszerű, ha ezt az előírást a 
lelkész közvetlen hozzátartozóira vonatkozóan is alkalmazzák. Az utalványozási 
feladatokban a lelkész szerepvállalása kényszerűen megtörténik, de a pénztárosi 
és könyvelői feladatokat a lelkész nem végezheti, s így a közvetlen gazdálkodási 
feladatokban nem vesz részt. A lelkész elsősorban az egyházközség (egyik és meg-
határozó) vezetőjeként a gazdálkodás gyülekezeti célokhoz illeszkedő, de azoknak 
alárendelt megvalósításáért felelős. Ezt a feladatot a megfelelő munkatársak ki-
választásával és motiválásával, az egyházi döntés-előkészítő és döntési fórumok 
működtetésével, valamint a világi és egyházi törvényekkel összhangban történő 
tevékenységgel tudja a leginkább ellátni.

Az utalványozás mellett ellenőrzési feladatot lát el az egyházközség számve-
vőszéke. A számvevőszék három–hét fős testület, melyet gazdasági végzettségű, 
esetleg gazdasági tapasztalatokat szerzett egyháztag vezet. A számvevőszék évente 
legalább két alkalommal köteles átfogóan megvizsgálni az egyházközség gazdál-
kodását. Az egyik alkalom célszerűen a zárszámadás vizsgálatát jelentheti, de a 
számvevőszék saját hatáskörben dönt arról, hogy milyen gyakorisággal végez 
vizsgálatot. A vizsgálat történhet teljes ülés keretében, de kiküldöttek útján a 
gazdálkodás részleteiben és tetszőleges gyakorisággal vizsgálható. Az egyház-
község vezetősége nem tekintheti felesleges akadékoskodásnak a számvevőszéki 
vizsgálatot, a számvevőszék az egyházfenntartók érdekének képviseletében végzi 
feladatát, létük és tevékenységük a záloga az egyházközségben végzett gazdálkodási 
tevékenység nyilvánosságának és átláthatóságának. A számvevőszéki ellenőrzés 
nem tévesztendő össze a vezetői ellenőrzéssel. Kiterjedtebb háttérrel rendelkező 
egyházközségek, illetve intézményeik esetében működhet eseti vagy állandó 
megbízás alapján belső ellenőr is, aki a vezető ellenőrzési kötelezettségeit és fel-
adatait vállalja át. A számvevőszéki ellenőrzés a belső ellenőrzéstől függetlenül 
arra szolgál, hogy a gazdálkodás törvényes menetéről meggyőződve megteremtse 
az egyházfenntartók számára elengedhetetlen átláthatóságot és bizalmat a gaz-
dálkodás rendezett és törvényes menetéről.

A számvevőszék az ellenőrzési tapasztalatairól a gyülekezet presbitériumát 
tájékoztatja. A tájékoztatásra írásban kerül sor, melyben a javasolt intézkedéseket 
is megjelölik. Amennyiben a javasolt intézkedések nem történnek meg, a szám-
vevőszék jelentést tehet az illetékes egyházmegye felé, ezenkívül jogosult külső 
ellenőrzés kezdeményezésére is. Célszerű tehát a számvevőszékkel kiegyensúlyo-
zott, partneri kapcsolatot kiépíteni és ápolni, mellyel a közös gyülekezeti célok 
érdekében való együttműködés irányadó és meghatározó.

A gyülekezet elnöksége félévente köteles beszámolni a presbitériumnak a 
költségvetés időarányos teljesítéséről. Ennek határidejét az egyházi törvények 
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nem specifikálják részletesen. Tekintettel arra, hogy a költségvetés jóváhagyása 
rendszerint az első negyedév végén történik, célszerű az évközi beszámolást a 
harmadik negyedév során megtenni, amikor már biztonsággal meg lehet ítélni, 
hogy a költségvetési év végéig tervezett feladatokra és felmerülő kiadásokra meg-
felelő fedezetet nyújtanak-e a tervezett előirányzatok. Amennyiben a terv szerint 
történik a költségvetés végrehajtása, a folyamatos ellenőrzés és az alkalmakhoz 
kötött beszámolás elegendő informáltságot teremt a gyülekezet tagjai számára. 
Amennyiben terven felüli feladatok és kiadások merülnek fel, úgy rendkívüli 
beavatkozás szükséges a folyamatokba. Az egyházi törvények pótköltségvetés ké-
szítését írják elő, ha a kiadási oldalon húsz százalékot meghaladó túllépés várható.

A pótköltségvetés jóváhagyása ugyanolyan eljárásrend szerint történik, mint az 
éves költségvetésé. Bár nem teszi kötelezővé, szükségessé válhat a pótköltségvetés 
készítése a bevételek tervtől való elmaradása esetén, illetve akkor is, ha a kiadási 
többlet nem fedezhető a gyülekezet rendelkezésére álló tartalékok terhére. Ebben 
az esetben a gyülekezeti vezetés felelőssége, hogy a felmerülő problémákat milyen 
költségvetési eszközök segítségével oldja meg. Amennyiben a gyülekezet egyéb 
tartalékainak mozgósítása nem lehetséges, a gyülekezet vezetősége a presbitéri-
um engedélye nélkül is folyamodhat hitelfelvételhez, ha ennek törlesztési terhei 
biztosítva vannak. Ez a törvényi felhatalmazás azonban nem jelenti az önálló 
döntés kötelezettségét. Épp ellenkezőleg, a felelős gazdálkodás és távlatos gondol-
kodás minden esetben megfontolandóvá teszi a megfelelő gyülekezeti fórumok 
ilyen horderejű döntésekbe való bevonását, az egyházfenntartók informálását és 
egyetértésének biztosítását.

Az egyházközségi vagyonnal történő gazdálkodás
Az egyházközség tulajdonában lévő, illetve ide került ingó és ingatlan vagyonnal 
az egyházközség önállóan gazdálkodik. Mivel az egyházközségek jogi személyi-
séggel rendelkeznek, ezért saját nevükben szerezhetnek vagyontárgyakat, és ezek 
elidegenítésére is jogosultak a világi törvényeknek megfelelően. Az egyházi tör-
vények azonban az egyházi vagyongazdálkodási önállóság elé korlátot emelnek. 
Beruházások csak abban az esetben indíthatók, ha a beruházásokra vonatkozó 
szabályrendeletben rögzített egyházi gazdasági és szakmai hozzájárulást megszerzi 
az egyházközség. Az egyházközségek tulajdonában lévő vagyontárgyak, ha a sza-
bályrendeletben rögzített értékhatárt meghaladják, csak a felettes egyházmegye 
jóváhagyásával értékesíthetők. Ezeknek a korlátozásoknak az a magyarázata, hogy 
a Magyarországi Evangélikus Egyház a társadalom felé akkor is egységes egészként 
jelenik meg, ha az egyes gyülekezetek és intézmények jogi szempontból önálló-
sággal rendelkeznek. Az egyes egyházközségek esetleges óvatlan vagy felelőtlen 
gazdálkodásának következményeit, az ebből eredő anyagi és erkölcsi terheket 
végső soron egyházunk egészének kell viselnie. Ezért egyetlen gyülekezetünk sem 

05 Kozos lepesek.indd   23405 Kozos lepesek.indd   234 2010.06.01.   13:20:472010.06.01.   13:20:47



A gyülekezeti gazdálkodás keretfeltételei és a lelkészek gazdaságszervező feladatai  

235

jogosult arra, hogy erejének helytelen felmérése alapján olyan terheket vállaljon, 
melyeknek a későbbiekben nem tud segítség nélkül megfelelni, vagy a korábbi 
generációk által felhalmozott vagyont rossz döntései miatt felélje vagy eltéko-
zolja. Ezért a vagyonszerzés és -elidegenítés ezekkel a korlátozásokkal lehetséges. 
Ezekre az indokokra tekintettel szükséges a vagyontárgyak biztosítása is, bár az 
ezekkel kapcsolatos terhek, kiadások az egyes gyülekezetek számára megerőltetők 
is lehetnek.

Az egyházközség intézményeiben folyó gazdálkodás
A Magyarországi Evangélikus Egyház oktatási, szeretetszolgálati, valamint egyéb 
feladatainak ellátására intézményeket hozott létre, illetve ilyen intézményeket 
hozhat létre vagy szüntethet meg. Az intézmények döntő többsége központi fenn-
tartású, ezért a gyülekezetek közvetlen gazdálkodási felelősséggel általában nem 
rendelkeznek a területükön működő intézményekért, a gyülekezetek területén 
működő központi intézmények esetében a gyülekezeti lelkész legtöbbször az in-
tézmények munkatársainak vagy az intézményi ellátottaknak a lelkigondozásáért 
felel – ha önálló intézményi lelkészt nem alkalmaznak –, vagy az intézmények 
igazgatótanácsában lát el – megosztott felelősségű – döntéshozatali vagy ellenőr-
zési feladatokat.

Eltérő a gyülekezeti lelkész helyzete és felelőssége, ha a gyülekezet közvetlenül 
lát el intézményfenntartó feladatot, illetve gyülekezeti fenntartású intézményt 
kíván létrehozni. Ebben az esetben a gyülekezet és vezetésének felelőssége köz-
vetlenül merül fel az intézmény szakmai és gazdasági szempontból kifogástalan 
működésével kapcsolatban. A jelenlegi állapot szerint a létező, gyülekezeti fenn-
tartású intézmények általában jelentős hagyományokkal rendelkeznek, ezért az 
adott gyülekezetben szolgálatot teljesítő lelkésznek csak az intézmény és a gyü-
lekezet közötti, sokszor generációk során kialakított kapcsolatot kell a jelenlegi 
követelményekhez igazodó módon menedzselni. Sokszor ez sem könnyű feladat, 
hiszen a folyton változó szakmai és gazdálkodási követelményeknek kell megfe-
lelni. Különös nehézséget jelent azonban, ha új intézmény alapításához kezd a 
gyülekezet, mivel ebben az esetben hosszú évtizedekre vonatkozó felelős döntést 
kell hozni, mely nemcsak a gyülekezet, hanem az intézmény ellátottjainak jövőjét 
is befolyásolja. Ez az óvatosság jelentkezik abban a 2005. évi VIII. egyházi törvény 
szerinti kötelezettségben, mely szerint egy új intézmény alapítását gazdaságossági 
számítással kell megalapozni, s a döntést csak az illetékes szakmai bizottság és a 
felettes egyházmegye egyetértésével lehet meghozni. 

A létrehozott intézmény azonban az intézményvezető felelősségi körében 
működik. Az intézményvezető személyesen felel az intézmény szakszerű és gaz-
daságos működéséért, bár munkáját igazgatótanács segíti és felügyeli. Az igaz-
gatótanácsban természetesen helyet kap a fenntartó gyülekezet képviselete is, s 
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a gyülekezeti lelkész esetleg az intézményi gyülekezet lelkigondozói feladatain 
keresztül is informálódhat az intézményben folyó tevékenységről, nem helyes, ha 
párhuzamos intézményirányítási jogosultságok megszerzésére törekszik. Ez ter-
mészetesen a gyülekezeti vezetés mindkét tagjára vonatkozik. Ez annál is inkább 
követendő gyakorlat, mivel az egyre szövevényesebbé váló intézményvezetést 
befolyásoló jogszabályi háttér miatt a gyülekezet vezetői nem rendelkezhetnek 
az intézmény vezetőjével egyező felkészültséggel és informáltsággal. Az esetleges 
tájékozatlanság alapján meghozott, kikényszerített döntések pénzügyi és szakmai 
következményei utóbb jóvátehetetleneknek is bizonyulhatnak. Így a gyülekezet 
természetes befolyásolási igénye az intézmény vezetőjével való kiegyensúlyozott 
kapcsolatokon és a létező ellenőrzési fórumok útján és közbeiktatásával gyako-
rolható eredményesen.

Az egyházi célú alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek gazdálkodása
Az elmúlt időszakban több egyházközség holdudvarában megjelentek evangélikus 
indíttatású vagy evangélikus egyházközségek, illetve egyháztagok által létrehozott 
alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek. Ezek a szervezetek jogilag teljes 
mértékben függetlenek a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezetétől. Az 
alapítványok létrehozásának indoka általában különböző adózási előnyök bizto-
sítása, egészben vagy részben egyházi vagy az egyház működését kiegészítő célok 
szolgálatában. Tekintettel arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a létrejöttét valós 
indokok hívták létre, az ellenük való küzdelem nem célszerű, illetve kilátástalan, 
szükséges ezért az együttműködés keretfeltételeinek olyan szabályozása, mely az 
egyházi érdekek megfelelő érvényesülését szolgálja. Ezeknek a szervezeteknek a 
létével kapcsolatban számos aggály merülhet fel. 

• A szervezetek jogi önállósága miatt a működésükbe való beavatkozási lehe-
tőség korlátozott, tevékenységük ellenőrzése csak korlátozottan lehetséges. 

• A szervezetek anyagi forrásaik előteremtése érdekében a gyülekezeti tagok 
rendelkezésére álló anyagi lehetőségeket használják fel, így a gyülekezet 
anyagi eszközeit korlátozzák.

• A szervezetek megszűnésekor a rendelkezésükre álló vagyon – melyet részben 
a gyülekezeti tagok segítségével szereztek meg – sorsa, az egyházra történő 
visszaszállása nincs biztosítva.

A jelenlegi egyházi törvények az ezzel a céllal létrehozott szervezetek közül az 
alapítványokkal való együttműködést szabályozzák részletesen. Ennek értelmé-
ben ezeknek az alapítványoknak a támogatása csak abban az esetben lehetséges 
egyház(község)i költségvetés terhére, ha az alapítvány és az egyházközség között 
együttműködési megállapodás jött létre, valamint az alapítvány alapító okirata 
alapján biztosítva van, hogy a vagyontárgyak az egyház érdekét szolgálják, és leg-
később az alapítvány megszűnése esetén az egyházközség tulajdonába mennek át.
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A fenti előírás jelenlegi ismereteink alapján biztosítja az alapítvány tulajdoná-
ban lévő vagyontárgyak sorsának megnyugtató rendezését, bár a későbbiek során 
a világi előírások még számunkra kedvezőtlenül is változhatnak. Nem oldja meg 
azonban azt a problémát, hogy az alapítványok is az egyháztagok adakozókész-
ségére számítanak, így a gyülekezeti forrásokat akkor is csorbítják, ha bizonyos 
adózási előnyök miatt az egyháztagok számára előnyös is lehet az alapítványok 
támogatása. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az alapítványok működtetése 
költségekkel is jár, s alkalmasint ezek a ráfordítások az adóügyi előnyöket akár 
fel is számolhatják. 

Az alapítványokkal történő együttműködés lehetőségeit és következményeit jól 
át kell gondolni, s csak körültekintő megfontolás alapján célszerű az egyházhoz 
kötődő tevékenységeket elkülönült szervezetekbe kiszervezni. Amennyiben a 
kiszervezés mellett döntünk, célszerű a működési forma megfelelő megválasztá-
sával, az együttműködési megállapodás előírásainak megfelelő kialakításával az 
egyházközséghez való kapcsolódást úgy alakítani, hogy a szervezet tevékenységére 
vonatkozó folyamatos informáltságunk fennmaradjon, s a döntéseket az egyház-
község céljaihoz igazodóan befolyásolhassuk.

A gyülekezeti-egyházi célok összességéhez illeszkedő és azt 
kiszolgáló gazdálkodási szemlélet perspektívái

A kölcsönös teherhordozás az egyházban
A kölcsönös teherhordozásra vonatkozóan az egyház háztartásáról szóló törvény-
ben mindössze a közös célokhoz történő pénzbeli hozzájárulásokkal kapcsolatos 
eljárás és a pénzügyi támogatások lebonyolítására vonatkozó szabályok szere-
pelnek. Az egyházközségek a saját feladataik ellátásán kívül kötelesek a felsőbb 
önkormányzati szintek működésének terheit is viselni. Erre vonatkozóan országos 
járulékfizetési kötelezettség merül fel, melyet az egyes gyülekezetek teherbíró ké-
pességének függvényében állapítanak meg. Ezenkívül bizonyos célok érdekében 
offertóriumot hirdetnek meg, ahol a befolyt összegeket a meghirdetett célokra 
szabad felhasználni, s a kötelező offertóriumok összegét 14 napon belül át kell 
utalni az egyházmegye részére. A közegyházi befizetési kötelezettségek elmulasz-
tása fegyelmi vétség, végrehajtásukért az egyházközség elnöksége felelős.

A központi támogatásokat pályázati formában osztják el. Az egyházközségek 
írásbeli kérelem alapján, a pályázati felhívással összhangban részesülnek a közpon-
ti támogatásból, melynek felhasználásáról el kell számolni. Nem kaphat támogatást 
az az egyházközség, amely nem teljesítette közegyházi befizetési kötelezettségét, 
illetve nincs jóváhagyott költségvetése vagy zárszámadása. Ha a támogatás össze-
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gét nem rendeltetésszerűen használják fel, az összeget vissza kell fizetni, illetve ez 
fegyelmi, valamint büntetőjogi felelősségre vonást is eredményezhet.

A szolidaritás speciális esete az aktív és nyugalomba vonult lelkészek közötti 
szolidaritás. Az aktív lelkészek jövedelmük arányában egyházi nyugdíjjárulékot 
fizetnek, ezt az egyház a nyugállományban lévő lelkészek nyugdíj-kiegészítésére 
használja fel.

Zárógondolatok

A gazdálkodási feladatok teljesítése számos kötelezettséget ró az ebben részt vevők-
re. Sokszor bénítóan hat ránk a szűkös lehetőségek közé szorítottság, mely adott 
esetben sürgősnek tekintett feladatok hátrébb sorolását kényszeríti ránk. Felesle-
ges korlátozásnak érzünk egy-egy állami vagy egyházi előírást, s alkalmanként 
ésszerűtlennek tartjuk egyik-másik adóügyi vagy társadalombiztosítási előírást. 
Ez azonban valamennyi hivatás esetében hasonló intenzitással jelentkezik. A 
gazdálkodás pedig nem más, mint a korlátozottan rendelkezésünkre álló erő-
források célokhoz és prioritásokhoz igazodó felhasználása. Sohasem önálló cél, 
hanem egyéb célkitűzéseknek alárendelt tudatos tevékenység. Sokszor halljuk a 
népi bölcsességet: az idő pénz. Amikor költségvetési forrásokkal gazdálkodunk, 
akkor az egyháztagok idejével is gazdálkodunk. Ez kétszeresen is igaz. Egyrészt 
az egyháztagok pénz formájában juttatott adományai munkaidejük ellenértékét 
is jelképezik. Másrészt az egyes gyülekezetek költségvetésében pénzegységben 
megjelenő összeg csak töredéke annak az erőfeszítésnek, mely a gyülekezetek 
tényleges tevékenységét reprezentálja. Ha a költségvetésben megjelenítenénk azt 
a számtalan órát és napot, közvetlen és közvetett ráfordítást is, amelyet az egy-
háztagok az egyházi ingatlanok fenntartásába, a lelkészi hivatalokban felmerülő 
tevékenységekre, gyermekeik és egymás hitbeli oktatására, betegek és elesettek 
látogatására és támogatására fordítanak, akkor a pénzben kifejezett költségvetés 
többszörösére rúgna a legkisebb falusi vagy városi gyülekezet számadása is. Így 
a gyülekezeti lelkész feladata nemcsak a pénzben befolyó adományok takarékos 
felhasználása lehet, hanem ezen túlmenően valamennyi pénzbeli és dologi rá-
fordítás, időbeli és egyéb erőfeszítés koordinálása, és a lehetőség szerint számban 
és anyagiakban, lélekben és hitben gyarapodó gyülekezetek útjának kísérete. A 
takarékoskodás és a konzerválás helyett a gyarapítás és a reformálás a cél.

A válságos idők természetszerűleg nem kedveznek a nagy ívű célok kitűzésé-
nek. Nagy a kísértése az elérni kívánt eredmények visszametszésének, s ehhez 
mindig megfelelő indokot jelent a pénzügyi lehetőségek hiánya. A munkanélküli 
egyháztagok esetében jogos igény a korábban fizetett egyházfenntartói járulék 
mérséklésének vagy elengedésének igénye, s erre az egyházi törvények lehetősé-
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[?]

get is nyújtanak. Célszerű lehet azonban az egyházfenntartói járulék mérséklése 
helyett áttekinteni a költségvetési kiadásokat. Nem lehet-e egyes feladatokat külső 
vállalkozók helyett munkanélküli egyháztagjainkkal elvégeztetni? Nem tudjuk-e 
egyes, hét közben kihasználatlan ingatlanunkat hasznosítani, s ezzel pótlólagos 
forrásokat biztosítani? Nem kezdhető munkahelyükön feleslegessé váló gyüleke-
zeti tagjaink segítségével olyan hasznos és jövedelmező tevékenység, mely visz-
szaadhatná önbecsülésüket, és javíthatná életfeltételeiket? Van-e a közelünkben 
olyan evangélikus gyülekezet, amellyel a gyülekezeti élet valamilyen területén 
kölcsönös előnyök alapján együtt tudunk működni? 

Természetesen nem adható általánosan elfogadható és működő recept a be-
vezethető intézkedésekre, s az egyébként is túlterhelt gyülekezeti lelkészek nem 
mindig alkalmasak szerteágazó szervezési tevékenységre. Szükséges lenne azon-
ban, hogy ilyen természetű közös gondolkodás elinduljon egyházunkban, s a 
szolidaritás gondolata konkrét tevékenységekben öltsön testet.

A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

Milyen törvények biztosítják Magyarországon az egyházi tevékenység anyagi feltételeit?

Melyek a gyülekezeti lelkész feladatai a gyülekezet gazdálkodásával kapcsolatban?

Mire kell figyelni a gyülekezeti költségvetés összeállítási, elfogadási és jóváhagyási 

folyamatában?

Milyen ellenőrzési tevékenységnek kell megvalósulnia a gyülekezet életében? Ki hor-

dozza ennek a felelősségét?

Mitől lesz nyilvánossá a gyülekezet gazdasági élete?

Miben különbözik az egyházi intézményekben folyó gazdálkodás a gyülekezeti élet 

gazdálkodásától?

Hogyan érvényesül napjainkban a szolidaritás elve az egyház gazdasági életében?

Milyen változások tűnnek elkerülhetetlennek a közeli jövőben az egyház gazdálkodását 

illetően?

Hogyan befolyásolja a gyülekezet működését a pénzügyi lehetőségek helyes vagy éppen 

helytelen kiaknázása?
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SMIDÉLIUSZ GÁBOR

A HIT MEGÉLÉSE ÉS A KÖVETKEZŐ NEMZEDÉK

A felgyorsult ütemben változó kulturális környezetben nem lehet a jövőt a 
régmúlt eszközeivel alakítani. Protestáns vonatkozásban különös figyelmet 
érdemel az a gyakori kritika, hogy a hit alapvető kommunikációja során a 

ráció dominanciája mellett elvész az emóció szerepe. Istentiszteleti élmény 
vagy élmény-istentisztelet? Különleges és természetes formák a tartalom érde-
kében. Amikor a közösség megélésének új formáit keressük, érdemes a fesztivál 
jellegű alkalmakról is szólni. A fesztivál mint inkubációs eszköz. Nagy előnye 
ennek a formának, hogy kötetlenségével, párhuzamosságaival, kulturális 
kínálataival megkönnyíti a résztvevőkben a kapcsolódást, hiszen kevésbé 
feltételezi a tradicionális adottságokból fakadó nyelvezet ismeretét.

Spirituális előretörés?

A világ egyik vezető gazdasági hetilapja, az Economist munkatársai arra vállal-
koztak, hogy felkutatják, melyek azok a legfontosabb erők, amelyek a világunkat 
alakítják.1 A közelmúltban megjelent ötödik tanulmánykötetük a globális vallási 
újjászületésről, a hit reneszánszáról szól mint olyan meghatározó tényezőről, 
amely képes gyökeresen megváltoztatni, megújítani környezetét, az emberi gon-
dolkodást, magatartást, kultúrát. God Is Back (Isten visszatér) – ebben a címben 
foglalták össze meglátásaikat a szerzők, akik szerint az előttünk álló időszak a 
spiritualitás előretöréséről szól majd, az új modernitás, a technológia, de még 
a gazdasági élet is valamiképpen összefonódhat a hittel és a vallással. Még a 
hagyományosan a vallás és a szabadság modern kultúrája közötti szembenállás 
örökségét hordozó Európában is trendfordulóról beszélnek a vallásszociológusok 
az utóbbi tíz esztendőben. Elsősorban urbánus környezetben figyelték meg annak 

 1 MATOLCSY 2009, 59. o.

[

]
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a folyamatnak a megerősödését, amelynek mutatói az Istenbe vetett hit, a halál 
utáni élet reménysége, az imádság gyakorlatának felfedezése.

A korszerűség vágya és a korszellem kísértése

Mindez a kereszténység számára komoly kihívást és feladatot jelent majd. Paul 
M. Zulehner az egyház helyét kutatva a közeljövő multikulturális társadalmában 
arra figyelmeztet, hogy a vallásra kimondott „igen” nem egyértelműen azonos 
az egyházra kimondott „igennel”.2 A „keresők” spirituális útkeresése nem auto-
matikusan találja meg a tradicionális formációk, történelmi egyházak kereteit.

A kereszténység többé nem hagyatkozhat arra, hogy magától értődő módon 
továbbhagyományozódik, ugyanakkor felelős az evangélium ügyéért és annak 
továbbadásáért a következő generációk számára is. A felgyorsult ütemben változó 
kulturális környezetben nem lehet a jövőt a régmúlt eszközeivel alakítani. Az igé-
nyek sokfélesége, a hosszú távú elköteleződés hiánya, az információk, programok, 
értékrendek piacának bősége mind-mind olyan tényezők, amelyek között a fiatal 
nemzedék megszólításához egyre inkább leleményes kreativitásra van szükség. A 
relevancia és az identitás egyensúlyának megtalálása, a hétköznapi dialógusok-
ban is megjelenő evangélium, a hitelesség kérdése, az istentisztelet érthetősége 
és élményszerűsége, kompetens lelki vezetők nevelése, önkéntesek, munkatársak 
képzése, lelki centrumok (zarándoklatok és a lelki gyógyulás helyszíneinek megta-
lálása), kötetlenebb találkozási lehetőségek, projektmunka felkínálása mind-mind 
ennek a nyitott, változásra kész szemléletnek az elemei lehetnek.

Klaus Douglass sok vitát kiváltó, provokatív hangvételű könyvében, Az új re-
formációban Jürgen Moltmannt idézi, aki már a ’70-es évek idején a kereszténység 
kríziséről írt.3 Úgy fogalmaz, hogy ez a krízis kettős; a keresztény közösségeket 
egyfelől a relevancia kérdése, másfelől az identitás kérdése feszíti. Ezek ráadásul 
egymás ellen hatnak, mert a kereszténység minél inkább igyekszik, hogy eleget 
tegyen az egyiknek, annál inkább erősödik a másik kihívás. Ha mondanivalóját 
korszerűen próbálja megfogalmazni, könnyen abba kísértésbe esik, hogy feladja, 
felhígítja azt az üzenetet, amelynek a hirdetésére mandátumot kapott. Ha az iden-
titását hangsúlyozza, sokak számára válik érthetetlenné és elérhetetlenné, éppen 
abba a kulturális környezetbe nem tud behatolni az életmentő evangéliummal, 
ahol erre a legnagyobb szükségük volna az embereknek.

Douglass szerint az egyháznak ezeket a krízisjeleket komolyan kellene vennie, 
de a krízist nem szabad azonosítania a katasztrófával, hanem e válságot éppen 

 2 KOCK 2004, 9. o.
 3 DOUGLASS 2002, 24. o.
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mint Isten kihívását, a továbblépés és a fejlődés esélyét és annak kreatív erőket 
felszabadító hatását kellene megragadnia. Hiszen Isten a krízis felett is Úr, hatal-
ma van arra, hogy felkészítse, megújítsa, alkalmassá tegye népét, hogy a változó 
világ kihívásai között is betöltse feladatát. Sokak által nyersnek tartott megálla-
pításával is – „aki azt akarja, hogy az egyház megmaradjon olyannak, amilyen, 
az nem akarja, hogy megmaradjon” – a krízis felismerését és a megújulásra való 
készséget sürgeti.4

Kontaktuskeresési kísérletek

Nem könnyű azoknak a keresztény közösségeknek a feladata, amelyek nyi-
tottságot mutatnak arra, hogy mindkét fronton megküzdjenek a kihívásokkal. 
Lehetséges, hogy éppen stabil bázisuk biztonságérzetét veszélyeztetik, amikor 
megszólító erejű, az új lehetőségek keresésére, a gyülekezet speciális rétegei felé 
irányuló alkalmak létrehívására mondanak igent. Szembetalálkoznak a köznapin 
való túlmutatás igényével, de az ellentétes irányba tartó várakozások feszültsé-
gével is, a formák sokféleségének kísértésével, ugyanakkor a régi és új kényes 
egyensúlyának a megtalálásával is. Protestáns vonatkozásban külön figyelmet 
érdemel az a gyakori kritika, hogy a hit alapvető kommunikációja során a ráció 
dominanciája mellett elvész az emóció szerepe. A megszólítottság, személyes-
ség, átélhetőség élménye helyett távoli, üres, hűvös, személytelen marad az 
üzenet továbbadása, amely nem éri el a címzettek ingerküszöbét. Különösen a 
fiatalabb nemzedékekhez tartozók számára pedig egyszerűen unalmas marad. 
Ebben az összefüggésben válik egyre sürgetőbb feladattá annak a nyelvezetnek, 
beszédmódnak, szimbólumrendszernek a megtalálása, amely a tradicionális 
tartalom megtartása mellett felválthatja a belterjessé vált közvetítési eszközöket, 
kapcsolódási felületet teremthet azok számára is, akiket riasztanak a kötöttnek 
vélt formák, vagy idegen számukra az istentisztelet és a keresztény közösségi élet 
más színtereinek az atmoszférája.

Istentiszteleti élmény vagy élmény-istentisztelet

Hézser Gábor 2005-ben megjelent Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet 
útkereséséhez című könyvének bevezető fejezetében azt vizsgálja, hogy mennyiben 
befolyásolja és formálja az istentisztelettel kapcsolatos elvárásainkat és ítélete-

 4 DOUGLASS 2002, 17. o.
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inket az az élménytársadalom, amelyben élünk.5 Ebben a kulturális közegben 
nem csupán hangsúlyt kap, hanem központi kérdéssé válik az, ami átélhető, ami 
emocionálisan megtapasztalható.

Ennek a megközelítésnek természetesen az az örök veszélye, hogy már nem 
az istentiszteleti élményt, az istentisztelet házigazdájával, életünk Urával való 
találkozást várjuk, hanem élmény-istentiszteletet, valami lenyűgöző, magával 
ragadó, megmozgató és izgalmas alkalmat.

A könyv szerzője azonban érdekes egyháztörténeti példával illusztrálja azt, 
hogy az érzelem és az értelem nélkülözhetetlen egyensúlyának megtartása 
mindig is központi kérdés volt az istentisztelettel kapcsolatban, és az is kell, 
hogy maradjon.

Oroszország első keresztény fejedelme azért küldte el követeit Európába, hogy 
a feltörekvő birodalma számára találják meg a leginkább illő és méltó istentisz-
teleti formát. A küldöttek lehangoltan nyilatkoztak az ortodox bolgár és a római 
katolikus szertartásról is. De végül a bizánci istentiszteletről a következőt jelen-
tik uralkodójuknak: „Úgy tűnt, mintha a mennyben lettünk volna, mert ilyen 
látványban az embernek nem lehet része. Ehhez hasonló pompa itt nem látható. 
Képtelenek vagyunk részletesen beszámolni arról, amit átéltünk, de tudjuk, Isten 
valóságosan az emberek között időzött, és tapasztaltuk, hogy az ő istentiszteletük 
szebb, mint minden más népé. Ez a pompa feledhetetlen. Aki megízlelte ezt az 
édességet, nem kíván keserűbbet próbálni.”6

A követeket magával ragadta az, amit tapasztaltak; a zenei hatások, a temp-
lom képzőművészeti megoldásai, a papok mozgásának koreográfiája, a le-
nyűgöző drapériák, az illatok. Látszólag az esztétikai élmény áll a tudósítás 
középpontjában. A beszámoló ugyanakkor arról tanúskodik, hogy ami történt, 
az túlmutatott a hétköznapin, és a transzcendens hatalom kifejezőjévé vált. Az 
értékelés kulcsa az a hangsúlyos mondat, amely egyértelművé teszi, hogy az 
„egyházdiplomatákra” az istentisztelet egésze hatott úgy, hogy azután ettől a 
hatástól nem is tudtak szabadulni. Tudták, megtapasztalták, hogy Isten való-
ságosan az emberek között időzött. Minden, ami történt, ezt a nagy találkozást 
készítette elő.

A szerző megállapítja, hogy távolinak tűnik, és mégis aktuális kérdéseket 
vet fel ez a régi tudósítás. Több kapcsolópont is található az egykori és mai 
„keresőket” foglalkoztató vágyak és igények között. Az újdonság, a rendkívü-
li felkutatása, az ajánlatok sokszínűsége, a megragadó élmény döntő szerepe 
olyan elemek, amelyektől nem tekinthetünk el, ha a közösség megélésének új 
lehetőségeit keressük.

 5 HÉZSER 2005, 15–30. o.
 6 HÉZSER 2005, 15. o.
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Különleges és természetes formák a tartalom érdekében

Az integráló formák megtalálása és alkalmazása a kereszténység közösségi életének 
színterein elengedhetetlen feltétele a korszerű kommunikációnak. Az inkulturáció 
jelentőségét a témával foglalkozó valamennyi szerző aláhúzza. Az egyház gyakor-
latában sürgetik azoknak az elemeknek a bekapcsolását, amelyek alkalmazkodnak 
a kortársak érzelmi, szellemi, esztétikai igényeihez.

Klaus Douglass Isten szeretetének ünnepe című könyvének fejezetein végigvonul 
ez a szemlélet; a szerző az istentisztelet zenei karakterének átgondolásától az inte-
raktív prédikáció gyakorlatán keresztül egészen a szimbólumok, művészi elemek, 
az üzenetet elmélyítő emlékeztető tárgyak kreatív alkalmazásáig a ma emberét 
megszólítani képes nyelvezetet keres. Az előkészületek és a liturgia során igyekszik 
minél többeket az istentisztelet aktív részesévé is tenni.

Hézser Gábor három szempont figyelembevételét javasolja a modern elemek 
használatának során:7

1. Az átélt közös élmény, a részvétel a megszólítottság összekapcsoló erejét motiválja. 
Az imádság részei között felhangzó, visszatérő dallam, a refrénszerűen ismétlődő, 
jól követhető, közösen elmondott szövegrészlet, egy egyszerű, kifejező mozdulat, 
amelyet minden résztvevő spontán módon vehet át, ezt az összekapcsoló erőt 
biztosíthatja. Amikor a közösség tagjai azt élik át, hogy ők is ezt gondolták, ezt 
akarták kifejezni, megfogalmazni, kimondani, tenni. Személyesen és együtt is 
azonosulni tudnak mindazzal, ami történik. Nagy ajándék minden ilyen átélt 
pillanat, amellyel kapcsolatban az az érzésünk lehet, hogy közel van mindahhoz, 
ami eredeti, autentikus és örök.

2. Kötött szövegek jól sikerült aktualizálása segítheti a jobb megértést, a nonverbális 
kommunikáció eszközei a mélyebb átélést. Bibliai textusoknak, jól ismert imádsá-
goknak, énekszövegeknek, a liturgia elemeinek parafrázisai segíthetnek kapcso-
lópontot teremteni a jelen valóságával. Meditációs kötetekben gyakran találko-
zunk a műfajjal. Ezeknek a szövegeknek a használata nemcsak gazdagíthatja az 
istentiszteleti gyakorlatot, hanem figyelmet ébreszt, és továbbgondolásra késztet.

Izgalmas kísérlet eredménye Kamarás István szociológus Jézus projektum című 
könyve.8 Rövid, tiszta és áttekinthető, néhány száz oldalas tanulmánykötet. A fikció 
és a valóság határán táncoló, kutatási eredményeket és Hankiss Elemér értelmi-
ségiekkel folytatott beszélgetéseit ötvöző, az ötezer ember megvendégelésének 
bibliai történetét „alaptextusként” használó írás. Az evangéliumok tudósításait 
elemezve, de a mai környezetbe, többek között egy keresztény fesztivál keretei 
közé helyezve próbálja meg „rekonstruálni” az eredeti szituációt. Jó példa arra, 

 7 HÉZSER 2005, 27–29. o.
 8 KAMARÁS 2007, 146–156. o.
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amikor az olvasó, a hallgató és a szöveg közötti távolság eltűnik, elevenné, szinte 
tapinthatóvá, átélhetővé válik az esemény. Inspiráló lehet ennek a kísérletnek a 
továbbgondolása akár egy konkrét alkalom felépítése kapcsán is.

Az üzenet átélésének, megtapasztalásának fontos elemei az érintés, a tekintetek 
találkozása, egy gyertya meggyújtása, továbbadása, kifejező képek, szemléltető 
és emlékeztető tárgyak használata, gesztusok, mozgás, a csend pillanatai és a 
hangok, zenei hatások interakciója. Az elmúlt esztendőkben közösségeinkben is 
meghonosodott Tamás-misék és modern istentiszteletek talán legfontosabb tapasz-
talata éppen annak a felfedezése volt, hogy az „imádságjárás” lehetősége milyen 
egyértelmű igénnyel találkozott ezeken az alkalmakon. A keresztelői emlékeztető, 
a személyes áldás, az olajjal való megkenés, a közös imádság elválaszthatatlan 
jegyeivé váltak ezeknek a régi-új kezdeményezéseknek.

3. Az új és tradicionális elemek egyensúlya, feszültsége és harmóniája teheti 
kifejezővé és megragadóvá az adott formát. Az újdonság magával ragadó, sodró 
lendülete is csak akkor érvényesül, ha közben az ismerős, otthonos biztonság 
és a tartalmi folyamatosság is egyértelmű. Egy új ének vagy zenei megoldás 
műfaja, a szöveg kifejezései lehetnek akár egészen szokatlanok is, de hordozniuk 
kell a keresztény mondanivalót, és össze kell kapcsolódniuk az adott közösség 
ízlésvilágával is.

A fesztivál mint inkubációs eszköz

Amikor a közösség megélésének új formáit keressük, érdemes a fesztivál jellegű 
alkalmakról is szólni. Tágasan megfogalmazott mozgásterükből adódóan magukon 
hordozzák azokat a vonásokat, amelyek miatt sokaknak, elsősorban a fiatalok, de 
az idősebb nemzedék számára is – a szó eredeti értelmében véve is – nagy, közös 
ünneppé válhatnak ezek a találkozók.

Ahol több száz, esetleg több ezer keresztény fiatal összegyűlik, ott rögtön több 
feltétel is adott, hogy ne legyen unalmas a találkozás. Ezzel együtt a fesztivál jel-
leg kreativitást, nyitottságot, a programok sokszínűségét, a formák gazdagságát 
kívánja. Jellemzően valós igények, a közösségi élet mozgalmi szintjeiről induló 
kezdeményezések nyomán, önkéntesek munkájának segítségével bontakoznak 
ki hasonló rendezvények (például Deutscher Evangelischer Kirchentag), ahol 
keresztény emberek kötetlen módon kifejezhetik és megélhetik a Krisztussal és 
egymással való közösségüket. Akár sokéves, évtizedes építkezés, tapasztalatszer-
zés, folyamatos és közös munka kísérheti a találkozó arculatának kiformálódását, 
mindez azonban éppen a hitelességét és súlyát is adhatja.

Nagy előnye ennek a formának, hogy kötetlenségével, párhuzamosságaival, 
kulturális kínálatával megkönnyíti a kapcsolódást, hiszen kevésbé feltételezi a 
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tradicionális adottságokból fakadó nyelvezet ismeretét. Kulturális fesztivál abban 
az értelemben, hogy keresztényként dialógusban vagyunk a környezetünkkel, a 
korunkat jellemző feszültségekkel, kihívásokkal, gondolkodás és életmódbeli sok-
féleséggel. A specifikuma pedig az, hogy Jézus-központú, evangéliumközpontú és 
tartalomorientált lehet keresztény fesztiválként. Éppen ez a kettős karakter lehet 
vonzó gyülekezeti kötődéssekkel érkezők és keresők számára egyaránt, amely a 
programkínálaton, a személyes találkozásokon túl is az összetartozás élményét 
teremtheti meg.

Lehetőség rejlik a fesztivál jelleg integráló erejében is. A különböző egyházi 
szervezetek, mozgalmak, kegyességi irányzatok, spirituális megközelítések, a ke-
resztény hit kifejezési módjai, művészeti ágak képviselői is megférhetnek egymás 
mellett. Teret kaphatnak a hagyományos megközelítések is, de igazán a modern, 
újító, előremutató kezdeményezések számára adott a valódi háttér és a megfelelő 
légkör. Az egyház egésze számára is fontos tanulási folyamat lehet, komoly ta-
pasztalatokat jelenthet, bizonyos szempontból a „jövőbe pillantás” lehetőségét 
kínálják az ilyen alkalmak.

Egészen biztos, hogy az elköteleződés más szintjéről van itt szó, mint a he-
ti rendszerességgel felvállalt, adott helyi közösséghez való kötődésről. Akár a 
munkatársak megszólítása, akár a résztvevők meghívása során jelentősége van 
a projekt jellegnek. Talán éppen ez az, ami miatt a legtöbb kritika fogalmazódik 
meg a fesztivál jellegű keresztény alkalmakkal szemben. A fiatalok között kiépü-
lő kapcsolati háló, a kapcsolatorientált ifjúsági munka újraépítésében azonban 
minden bizonnyal komoly szerepe lehet a kulturális hátteret is figyelembe vevő, 
élményszerűségével, előremutató ötletességével, integráló erejével, sokakat meg-
mozgatni képes mozgalmi jellegével minden ilyen kezdeményezésnek.

God is back

A körülmények ma egyre gyorsabban változnak, az egyháznak korszerűen kell 
megszólítania a rábízottakat, mégis úgy, hogy ne a korszellemet szolgálja ki, ha-
nem megtartsa az identitását, Krisztushoz kötöttségét. Nem könnyű feladat ez, 
de talán nem is reménytelen, ha nem csak a magunk erejével, türelmével, lehe-
tőségeivel számolunk.
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

Milyen viszonyban van egymással a mai európai környezetben a „vallásra kimondott 

igen” és „az egyházi élet vállalására kimondott igen”?

Milyen kríziseket fogalmazott meg Moltmann az egyházzal kapcsolatban?

Milyen az istentiszteletet helyzete a fiatalok világában ma?

Hol találkozhat az élmény a mai egyházi élet fogalmával?

Mi segíti a következő generációval folytatott kommunikációt legjobban?

Hogyan válhat az egyházi fesztivál inkubációs eszközzé?
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SZARKA ISTVÁN

GYÜLEKEZETI MENEDZSMENT

Mit tehetünk gyülekezeti lelkészként, kicsiben, gyülekezeteinkért, hogy az 
örökkévaló értéket érthető, korszerű módon és erővel képviseljük a környe-
zetünkben? A jó gyülekezetépítési stratégia azzal kezdődik, hogy meg kell 

ismernünk azokat az embereket és azt a közeget, ahol a szolgáltunkat végezzük. 
Nem elég egyetlen évre tervezni. Elengedhetetlen a feladatokhoz és a célokhoz 
kötődő jelmondat vagy név kiválasztása. Jelenlétünk lehetőségei és a média-
munka. A pályázatok, és amit tanulhatunk belőlük. A precíz hivatalvezetés 
segítheti a gyülekezetépítést. Fontos az új beruházások környezetbarát mó-
don történő megvalósítása.

„Luther szándéka az volt, hogy az egyház üzenetét bibliai alapokra helyezze, 
külső formáját pedig kora színvonalára emelje. Az egyház ez idő szerint olyan 
álla potban van, amely nem felel meg sem az egyik, sem a másik követelmény-
nek.”1

Klaus Douglass

A sommás megállapítás bántó és nyugtalanító. Ám meggyőződésem szerint, 
a történelmi egyházak híveinek egyéni és közösségi hitgyakorlatát szemlélve 
mélységesen igaz a kritikus megállapítás. A bibliai alapok hiánya és a hit ér-
tékformáló erejének elégtelen közvetítése, az életidegennek tűnő hitgyakorlat 
kettős probléma. E kettős hiányosságot azonban csak együttesen lehet orvo-
solni. Súlyosan tévednénk, ha egyiket a másikkal szembeállítva keresnénk a 
megoldásokat.

Nem várhatunk eredményt attól, ha csupán hitéletünk külső formáit iga-
zítjuk a kor követelményeihez, mert abban az esetben az egyház eredeti lénye-
géről mondanánk le, és azt, amit Isten az ő szeretetének képviseletére hozott 

 1 DOUGLASS 2002.

[

]
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létre, egy korszerű, hatékonyan működő civil szervezetté deformálnánk át. 
Az egyházi szolgálat eredménytelenségét érzékelő, azt megújítani szándékozó 
kiútkeresések esetében gyakran pontosan az alapvető lényeg, az evangélium 
üzenetének megszólaltatása marad el. S helyette az egyház hitéből származó 
tettek, úgymint a szociális, oktatási és kulturális értékek, a következmények 
kapnak hangsúlyt. A bibliai alap sok helyütt fellelhető hiánya sajátos nyu-
gat-európai történelmünk következménye. A felvilágosodás eszmeáramlata 
megkérdőjelezte a hit és az igazság egységét s az ennek nyomán megkezdődő 
szekularizáció változó intenzitással, de folyamatosan kétségbe vonja az egyház 
értékrendjét.

A kiútkeresés másik zsákutcája az, amikor az evangélium változatlanságára 
való hivatkozással, az örök érték továbbadását a középkor óta bevált formákon 
keresztül akarjuk közvetíteni. Ilyen esetben az értékőrzésre való hivatkozással 
együtt az egyházi struktúrát és a hitéletet is konzerváljuk. Mindeközben csodál-
kozunk azon, ha az Istentől elidegenedett ember nem érti a ránk bízott üzenetet. 
A technikai civilizáció korában bűn nem észrevenni és nem élni az általa nyújtott 
lehetőségekkel.

A fenti megállapítások nem engedik nyitva hagyni a kérdést: vajon a tartalom 
és a forma hiányosságai közül mégis melyik jelenti a nagyobb problémát? A pápá-
vá választott teológus, Joseph Ratzinger véleményét is osztva mondom: az előző. 
Az, amikor eltávolodunk a hitünk tárgyától. „…[A]z intézmény problémái csupán 
másodsorban okolhatók a kereszténységen belül világszerte megfigyelhető vál-
ságjelenségekért.”2 Ismét hangsúlyozom azonban, e kettő csak szoros egységben 
orvosolható, ahogy az idézett műben Ratzinger leszögezi: „Válaszunk semmiképp 
sem lehet pusztán elméleti jellegű, hiszen a vallás, mint a végső dolgokban ta-
núsított emberi magatartás, mindig több az elméletnél: az ismeret és a cselekvés 
ama kombinációját igényli, mely az Atyák kereszténységét oly nagy meggyőző 
erővel ruházta fel.”3

Jelen dolgozatban annak a kérdését vizsgálom meg, hogy gyülekezeti lel-
készekként mit tehetünk kicsiben gyülekezeteinkért, hogy az örökké való 
értéket érthető, korszerű módon, erővel képviseljék környezetükben. S most 
még személyesebben kell szólnom. Jelen írásom végén egy konkrét fejlesztési 
elképzelés már megvalósult szakaszáról számolok be. Arról, hogy közel tíz év 
alatt, Isten segítségével mit tettünk a gondozásunkra bízott közösségekkel, 
hogy azok – amennyire lehetséges – „időszerűek és korszerűek” lehessenek 
környezetükben.

 2 RATZINGER 2000, I–II. o.
 3 Uo.

05 Kozos lepesek.indd   24905 Kozos lepesek.indd   249 2010.06.01.   13:20:492010.06.01.   13:20:49



KÖZÖS LÉPÉSEK A NÖVEKEDÉSÉRT

250

Anyagi ügyeinkről

A jó gyülekezetépítési stratégia a csendes szemlélődéssel kezdődik. Jól meg kell 
ismerni azokat az embereket, azt a közeget, amelyben a szolgálatunkat végezzük. 
S miután feltérképeztük a lehetőségeket, ismerjük a gyülekezet környezetében 
lévő embereket, csak azután lehetséges megformálni terveinket, elképzeléseinket. 
Mert tervek és álmok nélkül lelkész és presbitérium is csak sodródik a napi és az 
éppen aktuális események folyamában, s azok fogják alakítani életüket, nem pedig 
fordítva, ahogy kívánatos volna.

Az ilyen előre tervezéshez jó lehetőséget ad az éves zárszámadás, mely az előző 
évek bázisszámain nyugvó értékek alapján megfogalmazza az új költségelőirány-
zatot. A zárszámadásból az is kiderül, mely célokat sikerült teljesíteni, melyeket 
nem. S ennek során nemcsak a kitűzött beruházások, felújítások megvalósulását 
vizsgáljuk, hanem a számadatok mindig az elvégzett szolgálat tükrét is adják. Hamar 
kiderül belőlük, vajon jó volt-e a lelkész és a presbitérium elgondolása és munkája 
az egyháztagok megszólítására, motiválására, vagy sem. Bár az anyagiak ügye soha 
nem lehet fontosabb a lelki kérdéseknél, de nem is független azoktól. Például ha az 
istentisztelet látogatottsága nő, feltételezhetően növekszik a perselypénz összege is.

Hadd tegyek egy kis kitérőt a költségelőirányzatot tárgyaló presbiteri gyűlések 
egyik legkényesebb kérdését illetően. A klasszikus három gyülekezeti bevételt4 il-
letően tudjuk jól, a perselyek és az adományok összegeit a legnehezebb pontosan 
előre tervezni. Ám egy tradicionális gyülekezetben egészen pontosan kalkulálható 
az egyházfenntartói járulék (szörnyű és közkeletű nevén: egyházadó) összege, külö-
nösen akkor, ha annak mértéke évről évre változatlan marad. Ha egy vezetőség az 
évenkénti emelés összegét képtelen bevállalni, később sokkoló élményben lehet része, 
ha a gyülekezet működőképessége érdekében hirtelen a duplájára kell felemelni azt.

Valójában mi volna a szerencsés, a célravezető? Mivel gyülekezeteink sok szem-
pontból rendkívül eltérők egymástól – különböző nagyságúak, más a kegyességük, 
mások a hagyományaik, és más az egyháztagok motiváltsága is –, különböző 
gyakorlat alakult ki ezen összegek begyűjtése terén. A dolgozat végén két össze-
hasonlító táblázatot teszek közzé a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye 
gyülekezeteinek statisztikai és pénzügyi adataiból.5 Egy egyházmegyét vizsgálva 

 4 Egyházfenntartói járulék, perselypénz, adományok – ezek a könyvelés 901-es számlatük-
rében szereplő összegek azt is megmutatják, az összkiadásokhoz mérten mekkora a gyülekezet 
önfenntartó ereje. Egy adott közösség képes-e a hívek adakozásaiból fenntartani a lelkészi 
hivatalát, vagy külső források bevonására, esetleg gazdasági tevékenység végzésére kényszerül.
 5 Szarka István: Anyagi ügyeink. A Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye felügyelői 
munkaközösségének súri ülésére a népmozgalmi adatok alapján készített jelentés. A diagramon 
az említett három összeg, az egyházfenntartás, az adomány és a persely összegei szerepelnek.
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is láthatóvá válnak a különbségek. Továbbá az a törvényszerűség is megállapítható, 
hogy minél kisebb egy gyülekezet (vö. választói névjegyzékben szereplők száma), 
annál nagyobb a tagok teherviselése az egyházfenntartásban. Ez a rendszer bár 
igazságtalannak tűnik, de az érem másik oldalán ott van a minőségi tényező. Ha 
egy kisebb gyülekezetet szemlélünk, akkor a lelkésznek, a közösség vezetőinek 
több ideje van minőségi lelkigondozást végezni és a rájuk bízottakat látogatni, 
pásztorolni. Míg ez egy hagyományosan felépített nagy gyülekezetben néhány 
ember esetében is óriási munkát kívánna, de a bensőséges, családias hangulatot, 
a jobban motivált gyülekezetet csak nagyon nehezen tudják elérni.

A zárszámadások vizsgálatakor a befolyó összegek arányainak alakulása is fontos 
jelzést ad egy adott közösségről. Beszédesen árulkodik arról, hogy egy közösség 
milyen gyülekezetépítési filozófia szerint él. Meggyőződésem szerint az az egész-
séges, ha az egyházfenntartói járulékkal szemben a perselypénz és az adományok 
összegei a bevételek nagyobb hányadát teszik ki. Amikor ez így van, akkor egy jól 
motivált közösségről beszélhetünk. E gyülekezetek tagságát nem a szokásrend, a 
kényszerű előírások, hanem sokkal inkább hitünk belső meghatározottsága ösz-
tönzi áldozatvállalásra. E magatartást – a történelmi egyházakra jellemző model-
lekkel szemben – már inkább a hitvalló egyház felé történő elmozdulás jellemzi. 
Ugyancsak szerencsésebbnek látom azt a helyzetet, amikor az egyházfenntartói 
járulék összegeinek évenkénti megállapításánál a presbitériumok nem folytatnak 
hosszas csatározásokat az összeg nagyságát illetően, hanem egyszerűen kimond-
ják: mindenki hite és anyagi lehetősége mértékében támogatja gyülekezetét. Mert 
nemcsak az igaz ember él a hite által,6 hanem a gyülekezet is. Isten erejéből, az 
evangélium öröméből és az Úr kegyelméből élünk, így maradunk fenn. Nem a 
súlyos, nehéz kompromisszumok mentén kiszenvedett megállapodások tartanak 
meg bennünket. Jó volna erre gyakrabban rácsodálkozni. A jelen gyakorlatát 
szemlélve kimondható, ez a fajta gondolatiság még távol áll tőlünk. Addig azon-
ban, amíg felnövünk a hitnek e teljes szabadságára, biztosan szükségeltetnek 
különböző ajánlások a rendszeres egyházfenntartói járulékok nagyságát illetően. 
S jó, ha ezek az igazságosabb közteherviselést is szem előtt tartják. E téma további 
tanulmányozására ajánlom Ittzés János püspöknek a Híd Magazinban megjelent 
elgondolkodtató írását.7

Másik nagy kérdés az, miként gyűjtsük be ezeket az összegeket. Van, ahol a 
presbiterek járnak számlatömbbel házról házra, van, ahol a gyülekezeti körlevélhez 

 6 Róm 1,16kk.
 7 ITTZÉS 2005, 12. o. Cikkében javasolta a családi jövedelemviszonyok figyelembevételét. 
Növekvő jövedelmek esetén azok arányában nőne a befizetendő összeg nagysága is, igaz, ezt 
az összeget fordított arányban csökkentené a családban lévő eltartottak száma. Ez a rendszer 
biztosan igazságosabb volna.
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január elsején egy sárga csekket mellékelnek, és így küldik ki ezeket. S olyan helyet 
is tudok, ahol a helyben lévő bankban befizethető ez az összeg. Egy biztos: nem 
szerencsés, ha az egyháztagság, különösen annak az egyház peremére sodródott 
része, az egyház képviselőivel először vagy csak akkor találkozik, amikor a pénzt 
kérik tőle.8 Jó volna, ha a gyülekezet valóban „azoké lenne”, akik örömmel és 
önként vállalják benne a szolgálatot, így is veszik ki részüket az anyagi tehervál-
lalásból. A már fent említett befizetési módok kombinálhatók is. Például nagyon 
praktikus a banki befizetés, mert a hét munkanapjain nyitva tartási időben a test-
vérek rendelkezésére áll. Ám e mellett – a gyülekezettel való személyes kapcsolat 
fontossága miatt – jó volna önkéntes munkatársakkal ügyeletet tartani a lelkészi 
hivatalokban, de főként az istentiszteletek előtt és után. Így az istentiszteletek előtt 
befizetett adományok és egyházfenntartások rögtön hirdethetők is a szószékeken. 
Ezért, ha lehet, találjunk olyan munkatársakat, pénztárosokat, akik nemcsak a 
pénzügyek vitelében járatos emberek, de Isten és az emberek előtt is kedvesek, és 
hajlandók szolgálatukat így ellátni a közösségeinkben.

Összefoglalva e témakört: hosszabb távon az volna célravezető, ha a gyülekeze-
tek tagjai önként és akkora összeget vinnének be adományként, egyházfenntartás-
ként a közösségbe, amekkorát hitük és pénztárcájuk megenged számukra. Ehhez 
nyilván megfelelő kommunikáció szükséges a gyülekezeti tervekről, célokról, és 
korrekt elszámolás nyilvánossá tétele is szükséges a befolyt összegek felhasználá-
sáról, melyet például egy gyülekezeti hírlevélben, újságban kiválóan megtehetünk 
az éves zárszámadások után.

A tervezés szükségessége

Nyilvánvaló módon nemcsak az anyagiakat kell megtervezni, hanem azt megelő-
zően szükséges a gyülekezetépítési alapelveket, célokat, programokat megfogal-
mazni, s ezek mellé kell odarendelni a humán erőforrást és az anyagi eszközöket 
is. Viszont nem elég egy évre tervezni. A gyülekezeti munkaprogram meghatá-
rozhatja az adott év munkatervének szolgálati hangsúlyát, az ehhez illeszkedő 
rendezvényeket, de ezen túl meg kell határozni a középtávú célokat és a hosszú 
távú elképzeléseket is. Elengedhetetlennek tartom az e feladatokhoz és célokhoz 
kötődő jelmondat vagy név kiválasztását. Evangélikus templom sok van az or-
szágban. Ezeket általában földrajzi fekvésük, városrészben való elhelyezkedésük 

 8 A presbiterek által való gyűjtést csak abban az esetben tartom megengedettnek, ha nem 
kimondottan e célból történik a családok felkeresése, hanem az egy családlátogatás következ-
ményeként valósul meg. Erre a szolgálatra a presbitereket megfelelő módon kell kiválogatni, 
és csak megfelelő képzés után kaphatnak feladatot!
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alapján különböztetjük meg egymástól. Például Pesti Evangélikus Egyház Deák 
Téri Gyülekezet, vagy Tési Evangélikus Egyházközség. Az elnevezés a kívülálló-
kat kiválóan segíti a templomok, lelkészi hivatalok megtalálásában, de sokkal 
többet nem árul el e közösségekről. E gyülekezetek rendkívül sokszínűek. Más a 
történelmük, jelenük, és más a jövőképük is. Ezért is gondolom, fontos lenne egy 
olyan név, olyan jelige kiválasztása e közösségek számára, amely befelé és kifelé is 
jól kommunikálható, megfogalmazza az adott közösség hitét, jövőképét. Ez lehet 
például egy bibliai idézet: „a reménység pedig nem szégyenít meg” (Róm 5,5a) és 
egy ebből adódó név: a Reménység Gyülekezete. A gyülekezet így megfogalmazott 
terveit és elképzeléseit jól képes közvetíteni a külvilág felé.

Fontos az is, hogy a gyülekezet vezetőségében megfogalmazódó elképzeléseket 
a gyülekezet lehető legszélesebb rétege megismerje. A lelkészben, az elnökségben 
megfogalmazott ötleteket vitassa meg a presbitérium, a közgyűlés, adják hozzá 
a véleményüket és saját gondolataikat. Sajnálatos módon gyülekezeteinkben a 
közgyűléseket a legtöbb esetben csak az istentiszteletek után tartják, így az egy-
háztagság nagyon csekély hányada vesz részt azokon. Egy külön időpont meg-
hirdetése sem biztos, hogy nagyobb számszerűsíthető eredménnyel járna. Ezért 
nem kell idegenkedni a világban már bevált technikák alkalmazásától, például a 
közvélemény-kutatástól. A kérdés az, mi a célunk, mit szeretnénk elérni egy ilyen 
megkereséssel. Először is egy ilyen felmérésnek az lesz az elsődleges előnye, hogy 
a gyülekezeti tagok végre úgy érzik, fontos az ő véleményük is. Elmondhatják a 
gyülekezetről alkotott elképzeléseiket. Másodsorban, ha a gyülekezet teljes tag-
ságát felkeressük, megtudjuk belőle, hányan és miként kötődnek a közösséghez, 
milyen mélységben válaszolnak a feltett kérdésekre.9 De az igazi haszon a tisztán-
látás lesz. Az anonim válaszok lehetőséget adnak arra, hogy mindenki őszintén, 
kertelés nélkül fogalmazzon a kifejthető kérdéseknél. A gyülekezet vezetősége is 
látni fogja, hol vannak a hibái, miben kellene javítani, és mely szolgálati területek 
vannak rendben.

 9 Az általunk 2002 őszén kiküldött kérdőívet a bakonycsernyei gyülekezetben 1600 példány-
ban postáztuk ki, a választói névjegyzékben ekkor 1410 fő szerepelt. Ebből 210 válasz érkezett 
vissza gyülekezetünkbe. Három témakörben kérdeztük meg a gyülekezet véleményét: anyagi 
áldozatvállalás mértéke és társadalmi munka; gyülekezeti fejlesztési elképzelések, vagyongaz-
dálkodás; a lelkészi szolgálat értékelése. A lelkészi és lelki szolgálat fejlesztésének lehetőségei, 
új gyülekezeti alkalmak létrehozása. Milyen önkéntes munkában venne részt? Bár a válaszadók 
száma csekélynek tűnhet, a kérdőívek kiküldését követő karácsonyon mégis minden idők re-
kordját döntötte meg a nagyünnepi istentiszteleten résztvevők száma. Az átlagosan ezerötszáz-
ezerhatszázas létszám helyett ezerkilencszázan ünnepeltük együtt megváltónk születését. Úgy 
véljük, ez egy kicsit válasz is volt udvarias megkeresésünkre. (Ám az is lehet, csak kíváncsiak 
voltak.) Mi lett a kérdőív további eredménye? Az eredményeket februári hírlevelünk hasábjain 
tudtuk közzétenni. Mert mindig fontos a visszacsatolás.
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Jelenlétünk lehetőségei, médiamunka

Lelkészi szolgálatunk egyik legnagyobb tehertétele, amikor szinte üres templomok 
előtt prédikálunk. Az istentiszteleti látogatottság nagy általánosságban a gyüleke-
zeti tagság 10 százalékára tehető. Ez az arányszám nyilván senkinek sem jó. Ebben 
az írásban nem áll módomban ennek mélyebb okait elemezni. Jegyzetben hivatko-
zom két olyan műre is, melyek kimerítően feltárják e szégyenteljes helyzet okait, 
és számos jó alternatívát kínálnak Isten szeretetének méltó megünneplésére.10

Amit viszont ebben a fejezetben megfontolásra bocsátok, az a következő. Ha a 
gyülekezet nem jön a templomba, akkor nekünk kell az otthonokba menni, vagy 
meg kell szervezni a templomba való eljutásukat. S itt most nem a látogatások 
számának növelését szorgalmazom csupán, mert jelen statisztikai adatainkat 
szemlélve elmondható, azok még az egészséges minimumot11 sem közelítik meg. 
Sokkal inkább azokról az eszközökről szólok, melyek használatától talán ma még 
egy kissé idegenkedünk.

A gyülekezeti újság, hírlevél használata ma már majdnem mindenütt általá-
nos szokássá lett, ám a legtöbb helyen a lelkész egyedül szerkeszti azt. Érdemes e 
munkaág mellé is odaállítani néhány testvért. Tanárokat vagy újságírókat, írókat, 
s ahol nincsenek ilyen emberek, ott a gyülekezetből elszármazott értelmiség is 
megszólítható erre a szolgálatra, hisz mai világunk technikai adottságai, például 
az internet, nem feltétlenül igényli a fizikai jelenlétet. Az újság sokféle lehetőséget 
kínál a gyülekezeti események dokumentálására, az új alkalmakra hívogatásra, az 
elvégzett lelkészi szolgálatok rögzítésére (lásd lelkészi jelentés). Ezen túl alkalmas a 
már említett pénzügyi beszámoló, felügyelői jelentés közzétételére, de mindezek-
nél sokkal fontosabb az evangélium üzenetének megszólaltatása igehirdetések, 
bibliatanulmányok, versek, bizonyságtételek formájában.

A második lehetőség a kazetta-, CD-misszió. Arra a szolgálatra gondolok, amikor 
az istentiszteletet rögzítjük, és az adott környezetben legáltalánosabban elterjedt 
adatrögzítőn a látogatói csoport tagjai elviszik azt az otthon maradtaknak. A harma-
dik lehetőség a helyi televízió- vagy rádiócsatorna adottságainak jobb kihasználása 
lehet. A legtöbb település rendelkezik kábeltelevíziós csatornákkal, melyeken nagy 
általánosságban a képújság hirdetései láthatók. Ez sem lebecsülendő lehetőség. Egy 
fontosabb gyülekezeti eseményt, például a temetői istentiszteletek időpontjait, jó-
tékonysági koncertek, hitébresztő előadások meghívóit, a gyülekezeti közgyűlések 

 10 Klaus Douglass: Az új reformáció 96 tétel az egyház jövőjéről. Első tétel, 384. o. Kálvin Kiadó, 
Budapest, 2002. Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe. Az istentisztelet mai formáiról. Kálvin 
Kiadó – Luther Kiadó, Budapest, 2005.
 11 Meggyőződésem szerint a kötelező minimum az volna, hogy a lelkész és/vagy munkatársai, 
a látogató csoportok minden családhoz, gyülekezeti taghoz évente legalább egyszer jussanak el.
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időpontjait szinte kötelező közzétenni, de akár a heti rendszerességű gyülekezeti 
alkalmakat is. Mindezt azért, hogy jelen legyünk a hívogatásnak e módjával is.12

A televízió azonban más lehetőségeket is rejt magában. Ahol van helyi adás, ott 
lehetőleg részt kell venni az adások szerkesztésében, de legalábbis a vallási műsoroké-
ban.13 Havonta egy istentiszteleti közvetítéssel megsokszorozható azok száma, akik az 
evangéliumot hallják. Gyakori ellenérvként emlegetik a gyülekezet elkényelmesedé-
sét. „Miért menjek el az alkalomra, ha a tévében úgy is megnézhetem azt?” Először is, 
az istentisztelet nem Forma–1, ahol a közvetítés mindig élvezetesebb, mint a jelenlét. 
Tapasztalatból tudjuk, az istentisztelet személyes megünneplését (egy-két speciális 
közvetítést kivéve) soha nem képes felülmúlni a televíziós adás. Másrészről, ha az 
igehirdetésben erővel szólal meg az evangélium, akkor az hitet ébreszt. Méghozzá 
olyan hitet, amely Istennel és a többi testvérrel való közösségbe hív bennünket. Az 
internet kínálta lehetőséget is meg kell említeni. Tudok olyan kollégáról, aki naponta 
frissíti a gyülekezeti oldalt a napi áhítattal és egyéb aktuális közlendőkkel. Hetenként 
visszahallgatható (visszanézhető) a vasárnapi istentisztelet. Egy ilyen jól karbantartott 
honlapon fotókkal jól dokumentálható az adott közösség élete és szolgálata is.

A gyülekezet szórványában élő vagy a templomtól távol lakó idős testvéreink 
számára kis időráfordítással megszervezhető a teleautó-program. Ha megnézzük 
az istentiszteletre érkező autókat, szinte üresek. Egy vagy két fő közlekedik bennük 
csupán, pedig ha a közelben lakók információt tudnának cserélni egymással, és a 
rászorulók nem volnának szemérmesek kérni a lehetőséget, akkor egy kis figyelem 
ráfordításával, egy kis törődéssel, figyelemfelhívással és szervezéssel egy új szolgá-
lati területet indíthatnánk be a gyülekezetünkben. Természetesen üdvös volna, ha 
nem a lelkész koordinálná ezt a munkát, hanem egy erre alkalmas testvér. Azt is 
lehet, hogy nem a meglévő autókba szervezünk utasokat, hanem a megnövekedő 
igények miatt kimondottan új járatokat indítunk. Az ilyen autós szolgálat elvég-
zésére talán a gyülekezet fiataljait lehetne leginkább motiválni. Így ők is fontos 
feladatot találnak a gyülekezetben, az adott feladat miatt jobban sajátjuknak érzik 
a gyülekezet közösségét. Más a helyzet akkor, amikor a gyülekezet egy kisbuszos 
körjáratot indít. Ez a megoldás nyilván költségesebb, mert az autóbuszt fenn kell 
tartani, vagy az üzemanyag- és szállítási költséget ki kell gazdálkodni, de ez még 
mindig olcsóbb, mint egész éven át egy alig használt épületet fenntartani.14

 12 Nyilvánvaló, hogy a személyes meghívást semmi sem tudja felülmúlni. Ezért amikor egy 
alkalomra meghívó készül, szinte mindig szánjunk rá kellő időt, hogy a településünk notabi-
litásai és az általunk megszólítani kívánt személyek külön, névre szóló meghívót kapjanak. 
Ennek érdekében célszerű a számítógépben egy ilyen név- és címlistát is fenntartani.
 13 A legoptimálisabb az volna, ha a gyülekezet tulajdona lehetne a televízió, ám ez inkább az 
álmok, mint a realitások közé tartozik.
 14 Ezt az utóbbi mondatot templomainkhoz, imaházainkhoz való erős érzelmi kötődések miatt 
csak nagyon óvatosan írom le. 
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A pályázatok, s amit tanulhatunk belőlük

Ha már van meghatározott célunk, akkor e célok mellé odarendelhetjük a megfe-
lelő megoldási javaslatokat is. Például a nagyobb pályázatokon való részvételt. Ám 
mint minden a jó gyülekezeti szolgálatban, ez a műfaj is csapatjátékot feltételez. 
S még ha rendelkezésünkre is áll a megfelelő csapat, akkor is rengeteg munkát, 
időt és fáradságot igényel az adott program előkészítése és annak elszámolási és 
működtetési szakasza. Ezt a pályázat előkészítése során szintúgy tervezni kell, mint 
minden mást. Számolni kell például azzal, hogy amennyiben a lelkész is része 
ennek a csapatnak, a program ideje alatt biztosan kevesebb ideje lesz feladatai 
ellátására. Ezért szolgálatának azt a részét, amely nem feltétlenül lelkipásztori 
jelegű (például az irodai adminisztráció), szükségszerűen más személyekhez, arra 
alkalmas munkatársakhoz kell delegálnia.

Hadd írjak le egy konkrét fejlesztési elképzelést. A ’90-es évek végén a bakony-
csernyei gyülekezet éppen gyönyörű műemlék templomának külső-belső felújítá-
sán volt túl. A többi épülete viszont nem felelt meg a mai kor követelményeinek. 
A gyülekezetben sok gyermek és időskorú mellett viszonylag alacsony volt a 
középkorúak száma. Egy önkormányzati döntés következtében bezárták az egyik 
óvodai csoportot, melyet a gyülekezet átvett. Ennek következtében rögtön alkalom 
kínálkozott a fiatal felnőttekkel való párbeszédre. Az óvoda megnyitását követően 
elindultak a családi istentisztetek, melyeken már a korábban hiányzó középnem-
zedék is jelentősebb számban képviseltette magát. Az óvodai alkalmazottakból 
és a szülők egy csoportjából alakult egy fiatalokból álló, keresztény könnyűzenét 
éneklő kórus is. Az óvodai társadalmi munkákon kipróbált apukák bekapcsolódtak 
a presbitérium szolgálatába.

A gyülekezeti kérdőívben s az annak nyomán kidolgozott középtávú fejlesz-
tési tervek között, azok infrastrukturális fejlesztési részében megfogalmazódott 
a kiadások csökkentése is, egy új óvodaépület megépítése, melynek tornatermét 
egy többfunkciós gyülekezeti központnak szerettük volna megépíteni. A tervek 
elkészítése során kiderült, hogy a nagy alapterületű épületet csak úgy tudjuk gaz-
daságosan üzemeltetni, ha a lehető legtakarékosabb fűtési rendszerrel látjuk el. 
Érdeklődésünk ekkor fordult a megújuló energiaforrások felé. A már meglévő és a 
majd megépítendő ingatlanjaink korszerűsítését, fejlesztési elképzeléseit egységben 
kezeltük. A gyülekezet saját tőkéje és az egyre jobban elapadó közegyházi források 
kevésnek bizonyultak nagyléptékű, ám szükséges céljaink megvalósításához. Ezért 
döntés született arról, hogy elképzeléseinket külső pályázati lehetőségek segítsé-
gével kívánjuk megvalósítani.

Az ilyen pályázatok mellé szintén kell egy jó csapat, akik hitükben elkötele-
zettek, és szaktudásukat is oda tudják áldozni az ügy érdekében. De még akkor 
sem biztos, hogy mindig minden elsőre sikerül. Így történt a bakonycsernyei 
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szép álmok esetében is. A szépen kidolgozott anyagot elutasították. Ezért előbb a 
meglévő épületeink korszerűsítéséhez fogtunk hozzá. Az alábbiakban a Dunán-
túli Harangszóban15 megjelent projektismertető szerkesztett változatát teszem 
közzé.

Az előzményekről

A ’70-es években megépített, a kor technológiáját magán viselő parókia, mely 
a lelkészi hivatalnak is otthont ad, teljesen korszerűtlenné vált. Ezért az elmúlt 
tíz esztendőben, a folyamatosan növekvő energiaárak miatt is, folyamatosan 
felújítottuk azt. Lecseréltük az elavult nyílászárókat, szigeteltük a födémet, majd 
e munkák végeztével 2008-ban külső szigetelést és vakolatot kapott az épület. A 
2006-ban elvégzett belső felújítások alkalmával a hidegburkolatok alatt alacsony 
hőmérsékletű padlófűtési rendszert szereltünk fel. Az így felújított épület lehetővé 
tette, hogy gyülekezetünk a jövendőben még tovább folytathassa a ránk bízott 
javakkal való takarékoskodást.

Ám műemlék templomunkban ez idő alatt lassan tarthatatlanná vált a téli 
alkalmak méltó megünneplése. Ott ugyanis egy huszonöt éves olajos hőlégfúvó 
szolgáltatta a „meleget”, mely mára már rendkívül elavulttá és veszélyessé vált. Az 
imaházat nagyon sok hő- és energiaveszteség árán gázkonvektoros fűtés próbálta 
felmelegíteni. A helyzetet tovább nehezítette, hogy az épület nyílászárói nagyon 
szellősek voltak.

A pályázati munka előkészületei

A megújulás kezdő lépéseit az ügy iránt elkötelezett munkatársak bevonásával 
kezdtük, ami azért sem volt nehéz, mert néhányukkal már régóta álmodoztunk 
épületeink korszerűsítéséről. A tervezési munkát egy három főből álló csapat 
végezte el. Az előkészületek már 2008 nyarán elkezdődtek a három épület ener-
giaszámláinak összegyűjtésével és kiértékelésével. A célok megfogalmazása után 
előzetes árajánlatokat kértünk. A korábbi takarékoskodásnak köszönhetően elér-
tük, hogy a gyülekezet egy csekély megtakarításra tudott szert tenni. E tartalékaink 
képezték alapját az alábbi beruházásnak.

 15 Dunántúli Harangszó, XIII. évf. 11. sz. 10. o.
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Túl a kezdeti nehézségeken

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló Környezet Energia 
Operatív Program pályázatának egyik kiírása a levegő szennyezettségének csök-
kentését tűzte ki céljául. Mi magunk sem gondoltuk volna, hogy elavult és rossz 
berendezéseinknek egyszer még nagy hasznát vesszük. Mintha csak számunkra 
írták volna ki e pályázatot.

A precíz hivatalvezetés, a számlák, bizonylatok megfelelő jó rendje is segítsé-
günkre volt. Így könnyűszerrel megvizsgáltuk az elmúlt nyolc év 2009. január 
hónapjáig terjedő bizonylatait, és összehasonlítottuk a tervezett eszközök működ-
tetési költségeivel.16 Ezen adatokat feldolgozva, az ötletek halmazából vaskos (kb. 
450 oldalas) pályázati munka született. E pályázatírással egy időben egy másik 
pályázatot is benyújtottunk egyházunk országos presbitériumához. Erre a pályá-
zathoz rendelkezésünkre álló önrész kiegészítése érdekében volt szükség. A hosszú 
várakozást, feszültségét enyhítette a gyülekezet imádságos háttértámogatása. Majd 
megszülettek a támogatói döntések.17

A megvalósult álmok

Az imaházban a meglévő konvektorokat központi fűtés váltotta fel. Nőtt az épület 
komfortfokozata, az ott kialakított kazánház a később megépülő többgenerációs 
gyülekezeti ház tornacsarnokának alapfűtését is képes biztosítani.

Az esperesi hivatalban egy magas hatásfokú kombi kazánkészüléket szerel-
tünk fel, mely használati meleg víz készítésére is alkalmas. A melegvízellátást és 
az átmeneti időszakok fűtését négy napkollektorral oldottuk meg. Így a hivatal 
működtetése költségtakarékossá és környezetkímélővé vált.

A templomba két darab, 30 kW energia előállítására alkalmas föld–víz típusú 
– geotermikus energiával működő – hőszivattyút építettek be. Itt a hétköznapok 
üzemmódja, az alacsony hőmérsékletű temperálás miatt többletkapacitás kelet-
kezik, melyet szintén a leendő óvodaépületnél tudunk felhasználni.

 16 Az adatok alapján a beruházás megtérülési ideje 15 év.
 17 Mindezek nyomán a következő összegeket nyerhettük el a különböző testületek döntésho-
zóitól: 

• Az Európai Uniótól és a magyar államtól 9 838 385 forintot.
• A Magyarországi Evangélikus Egyháztól 6 676 668 forintot.
• Az Élő kövek alapítványtól (egyházközségi alapítvány) 2 927 963 forintot.
• A gyülekezeti önrész és az önkéntes társadalmi munkák értéke 5 812 544 forint volt.
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További eredmények

A megtakarításokból egy újabb lelkészi álláshely létesült. A beruházással egy 
időben mozgássérült-feljáróval láttuk el a templomot. A templom korábbi -2–10 
fokos hőmérséklete 17 fok lett. Ezért ezután bátran jöhetnek kicsi gyermekekkel is. 
Felújítjuk a hideg templom miatt korábban kudarcba fulladt „bababaráttemplom-
mozgalmat”, a karzat bal oldalán hátul kisgyermekes családoknak alakítottunk 
ki megfelelő teret, kis asztallal, játszó- és rajzolóeszközökkel. Az új fűtési rendszer 
csendes, megszűnt a fűtéssel járó zaj, ezért az istentisztelet elején régi szép hagyo-
mányaink nyomán ismét felcsendülhet az énekszó.

Amit a pályázati folyamatokból tanulni lehet

Arról már szóltam, miként segítheti a gyülekezetépítést a precíz hivatalvezetés. 
Most a munkafolyamatok közbeni tapasztalatokról szólnék. Az ismertetett prog-
ram tervezési szakaszában számoltunk az elvégzendő munkák gyülekezetépítési 
lehetőségeivel. Az egyes munkafázisok a helyi gyülekezet szakembereinek is mun-
kalehetőséget kínáltak. Ezekbe a munkafolyamatokba részben alvállalkozóként, 
részben önkéntes munkásként kapcsolódtak be közösségünk tagjai. A társadalmi 
munkák szervezése során azonban kiderült, hogy a gyülekezet szélesebb rétege-
it sajnos azért nem sikerült megszólítani, mert a mi gyakorlatunkhoz képest e 
munkafolyamatok túl gyorsan történtek. Már nem minden esetben volt elegendő 
a szószéken hirdetni az adott hét történéseit. Személyesen is fel kellett kérni egy-
egy szakembert, ám gyakran a személyes látogatásra sem mindig volt lehetőség. 
Gyakran csak egy gyors telefonhívásra futotta, mert a munkák nem állhattak le a 
mi hibánkból. Ez a nyár ismét rádöbbentett a régóta sejtett tényre, ha e mai világ-
ban mi az evangélium egyedülálló kincsét, a Jézusban megjelent Isteni szeretetet 
hatékony módon akarjuk megszólaltatni, akkor azt sokkal jobban, precízebb szer-
vezéssel kell megvalósítanunk. Még egyszer aláhúzom, ez nem egyedül a lelkész 
feladata, hanem a teljes közösségé.

Ésszerű működtetés

Ismerős a régi mondás. Nem elég megálmodott terveinket létrehozni, működtetni 
is tudni kell azokat. Célszerű az egyházközségben olyan egyesületeket, alapítvá-
nyokat alapítani, s azok alapító okiratait úgy megfogalmazni, hogy a gyülekezeten 
belül működő összes szolgálati ág támogatható legyen az alapítványi, egyesületi 
célkitűzésekkel. Így nemcsak az 1 százalékos felajánlásokra számíthatunk, és az 
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egyszeri adományozók támogatásaira támaszkodhatunk, hanem a gyülekezet 
működési költségeihez is jelentős külső forrásokat vonhatunk be. Az egyesületi 
formák újjáélesztésén keresztül újabb embereket nyerhetünk meg az evangélium 
ügyének.

Összegzés

Az első és a legfontosabb feladat a teológiai alapok tisztázása. A gyülekezeti tagok 
hitvallásos életét erősíteni kell, meg kell adni számukra a kellő ismereteket és 
képzést a Szentírás, az egyház és az önismeret terén, így egyre több feladatban 
számíthatunk majd rájuk. Miután kialakult a munkatársak elkötelezett köre, 
velük együtt egy olyan helyi gyülekezetépítési stratégia is megfogalmazódhat, 
mely figyel az adott település lehetőségeire, igényeire. S miután az elképzelése-
ket szélesebb „társadalmi” egyeztetésre vittük, kialakul az adott közösség rövid, 
közép- és hosszú távú elképzelése. Megfogalmazódnak a konkrétumok, s velük 
párhuzamosan korszerű, érdekes, a gyülekezet jövőjének szempontjából ígéretes 
programfejlesztések indulhatnak, jobb munkaerő-gazdálkodással, az önkéntesek 
bevonásával. A második feladat a működőképes és működtethető pályázati prog-
ramok felkutatása és azok személyi feltételeinek megteremtése. S végül nagyon 
fontos a folyamatos visszacsatolás, az elvégzett munka és a szolgálatok folyamatos 
összevetése az eredeti célokkal és a társadalmi környezet változásaival. Rendszer-
ben gondolkodjunk tehát, s ne feledjük a kitartó könyörgés fontosságát, mely 
képes megőrizni a ránk bízottak életét úgy, hogy mindeközben mi is hűséges 
szolgáknak bizonyulunk.
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

Mire vonatkozik Klauss Douglass kritikai megállapítása a történelmi egyházak egyéni 

és közösségi hitgyakorlására nézve?
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Mit tehet egy gyülekezeti lelkész az egészséges korszerűség érdekében?

Miről árulkodhatnak a gyülekezet pénzügyi adatai a gyülekezeti élet aktivitását illetően?

Milyen tanulságai vannak a gyülekezeti élet és a média kapcsolata témájának egy mai 

vidéki gyülekezet életének összefüggésében?

Mire kell ügyelni egy pályázat tervezésekor a gyülekezetben?

Miért fontos a gyülekezeti élet számára az, hogy az új beruházások környezetbarát 

szellemben készüljenek és valósuljanak meg?

Hogyan tükrözi vissza egy sikeres pályázat a gyülekezeti ügyintézés és hivatalvezetés 

professzionalitását? Miért fontos a „naprakész” hivatalvezetés egy gyülekezetben?

Hogyan érdemes számolni napjainkban a gyülekezeti infrastruktúra működtetési költ-

ségeivel?

Melléklet
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JORSITS ATTILA

A GYÜLEKEZETI KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikáció olyan gyűjtőfogalom, amelynek jelentése nem korláto-
zódik a verbalitásra, hanem annál sokkal tágabb körben is értelmezhető. 
A kommunikációkutatás nem önálló, sokkal inkább multidiszciplína. Ér-

demes az emberi kommunikációról az isteni kommunikáció sajátosságainak 
vizsgálatára fordítani a figyelmünket. Ebben rejlik az egyház üzenetének, az 
evangéliumnak az élő és ható ereje. A kommunikáció teológiai megközelítése 
tulajdonképpen feladat és biztatás is számunkra. Az „új” információs társa-
dalom. Információ áramlása a gyülekezetben a 21. században. Honlapok 
és gyülekezeti újságok. Milyen lehetőségeket kínál az internethasználat? 
Kommunikációbarát gyülekezet.

A kommunikáció napjainkban azok közé a divatos fogalmak közé tartozik, amelye-
ket nap mint nap hallunk és használunk, de bele sem gondolunk abba, hogy ez a 
sokat emlegetett fogalom milyen összetett kérdések elé állítja a teológia művelőit. 
Nagy igazság, hogy a kereszténység a kommunikáció vallása,1 hiszen a missziói 
parancs sem más, mint felhívás a Krisztusról bizonyságot tevő kommunikációra.

Jogosan merül fel az olvasóban a kérdés, hogy e helyett a modern hangzású 
és sokak számára ellenszenves kifejezés helyett miért nem használom a „szó”, a 
„beszéd” vagy az „igehirdetés” szavakat. Az ok egyszerű: a kommunikáció egy 
olyan gyűjtőfogalom, amelynek a jelentése nem korlátozódik a verbalitásra, ha-
nem annál sokkal tágabb körben is értelmezhető.2 Ugyanis amíg a szó vagy a 
szorosabb értelemben vett igehirdetés a szóbeliség határai között marad, addig a 

 1 A témáról bővebben: GÁNCS 1998.
 2 A fogalom jelentése kiterjedhet a sejteken belüli kommunikációtól a gépek közötti informá-
ciócseréig, de ebben a tanulmányban csak a személyek közötti kommunikációval foglalkozom. 
Bővebben: FÜLÖP 1996.

[

]
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kommunikáció túllép ezeken, hiszen kommunikál egy érintés, egy tekintet, egy 
ezer szónál is többet közlő mozdulat is.

Mi tehát a kommunikáció?

A fejezetcímben megjelölt cél, vagyis a kommunikáció fogalmának meghatározása 
a fenti okok miatt egy cseppet sem könnyű feladat. A kommunikációkutatásról 
ugyanis nem beszélhetünk olyan önálló tudományként, amely ne feltételezné, ne 
hasznosítaná egyéb társtudományok, mint például a szociológia, a pszichológia, 
a nyelvtudomány kutatási módszereit és eredményeit. A kommunikációkutatás 
tehát nem önálló, sokkal inkább multidiszciplína, amely fogalmait más tudomá-
nyok eredményeit felhasználva határozza meg, azokra építve hozza létre a saját 
rendszerét.

Mivel a kommunikáció eszközei, formái, a társadalom kommunikációs rend-
szere együtt fejlődik a mindennapi tevékenységgel és a társadalmi viszonyokkal, 
a kommunikációkutatás egy mindig folyamatosan változó, dinamikus tudomány-
ág marad.3 Egy másik, a fogalmi meghatározásnál felmerülő probléma, hogy a 
kommunikáció nem csupán meghatározott tartalmakat közvetít valamely adott 
közösség szerkezetén belül, hanem természeténél fogva részt is vesz az adott kö-
zösség szerkezetének alakításában. Ilyen értelemben a kommunikáció nemcsak 
információközlő, hanem egyben teremtő folyamat is.4

A kommunikáció fogalmának meghatározása a kommunikációkutatás fej-
lődésével egyre nehezebbé vált, olyannyira, hogy ma már nem beszélhetünk a 
fogalom egységes definíciójáról. A különböző tudományterületek más-más meg-
közelítést adnak a kommunikáció fogalmához és céljához. Néhány példa erre a 
sokszínűségre:

A kommunikáció5

• mechanizmus, amelyen keresztül az emberi viszonyok léteznek és fejlődnek;
• jelentések átvitele szimbólumok segítségével;
• jelek továbbítása egy csatornán át a vevőhöz;
• üzenetek segítségével történő interakció;
• tudatbeli értékeket teremtő folyamat;
• ingerek továbbítása az egyén részéről, más egyének viselkedésének módo-

sítására;

 3 FÜLÖP 1996, 137. o.
 4 NYÍRI Kristóf: Bevezetés a kommunikációfilozófiába. Stúdiumvázlat. http://nyitottegyetem.
phil-inst.hu/kmfil/bevkm_long.htm. Letöltés ideje: 2009. szeptember 18.
 5 FÜLÖP 1996 alapján.
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• a befogadó állapotát vagy tevékenységét befolyásolja;
• információcsere;
• problémamegoldás lehetőségének biztosítása.6

Ezen meghatározások alapján, azt gondolom, elmondhatjuk, hogy valóban épp 
a téma sokoldalúsága teszi lehetetlenné a kommunikáció fogalmának egységes 
és pontos meghatározását. A különböző társtudományok (például a szociológia, 
a pszichológia, a nyelvtudomány) nézőpontjainak különbözőségei más és más 
definíciót eredményeznek.

Véleményem szerint ennek a sokoldalúságnak és meghatározhatatlanságnak a 
miértjére pontosan a teológia adhatja meg a választ. Mert a kommunikáció – még 
ha számunkra teljesen hétköznapi folyamat is – nem materiális eredetű, hanem 
az ember istenképűségének egyik felismerhető, de egyszerű fogalmakban meg-
ragadhatatlan jele. Az ember kommunikációra való képessége nem választható 
el teremtettségétől. A fent említett kommunikációs sokoldalúsággal egyedül az 
ember rendelkezik ezen a világon – a kommunikáló ember a kommunikáló Isten 
képmásaként.

Az isteni kommunikáció sajátosságai

Az ember teremtésének első pillanatától Istennel és embertársával egyaránt kom-
munikáló lény. Érdemes azonban az emberi kommunikációról az isteni kommuni-
káció sajátosságainak vizsgálatára fordítani a figyelmünket. Ebben rejlik ugyanis 
az egyház üzenetének, az evangéliumnak élő és ható ereje.

Fontos, hogy Istennek az emberek felé irányuló kommunikációja soha nem 
az elméleti síkot célozza meg. Nem csupán az élet mibenlétéről és céljáról hirdet 
ideológiát vagy magasztos elméleteket, hanem minden esetben tettekben nyilat-
koztatja ki magát. A Szentírás szavai mögött mindig a cselekvő Isten áll, akinek 
szavai nem maradnak következmény nélkül. A teremtő Isten szava és az emberi 
szó között az egyik fontos különbség, hogy Isten szava teremtő szó. Nem csupán 
elhangzik, hanem egyben létre is hozza az elhangzottakat (vö. 1Móz 1,3). Ilyen 
értelemben beszélhetünk a teremtett világról is úgy, mint kinyilatkoztatásról. 
Mert a teremtett világ létrejötte Isten szavának, kijelentésének az eredménye. Ez 
a teremtő szó azonban nem korlátozható csupán a teremtés eseményére, hanem 
jóval túlmutat azon. Istennél tehát szó és tett nem választható el egymástól (vö. 
Ézs 55,10kk).

Isten igéje mögött minden esetben az ő cselekedete áll, legyen az a múltban 
végbevitt tett (például a Teremtés könyvének beszámolói) vagy a jövőben végbe-

 6 HORÁNYI 1999, 22. o.

05 Kozos lepesek.indd   26505 Kozos lepesek.indd   265 2010.06.01.   13:20:512010.06.01.   13:20:51



KÖZÖS LÉPÉSEK A NÖVEKEDÉSÉRT

266

menő dolgokról való bizonyságtétel (például a Jelenések könyvének látomásai). A 
szó mögött tehát mindig – múltbeli, jelenbeli vagy jövőbeli – tettek állnak. Isten 
tettekkel lép be az emberek világába, és a benne hívő embernek nem csupán el-
méleti tanácsokat ad, hanem át is formálja őt. Ennek a tettekben megnyilvánuló 
kommunikációnak a csúcspontja a testben megjelent Ige, Jézus Krisztus.7

Karl Rahner – aki talán a legrészletesebben foglalkozik a kommunikáció teo-
lógiai kérdéseivel – éppen e miatt a cselekvő kommunikáció miatt különbséget 
tesz az emberi és az isteni (legmagasabb rendű) kommunikáció között.8 Szerinte a 
legszembetűnőbb különbség a közlés tartalmában fedezhető fel. Az általánosabban 
vett emberi kommunikáció tartalma az adott személyek között áramló információ, 
míg az isteni kommunikáció tartalma maga a kommunikáló személy, aki ezen 
sajátos kommunikáció által nem pusztán információt, hanem egyenesen önmagát 
adja.9 Ezt az egyedülálló isteni kommunikációeseményt hívjuk önközlésnek, ami 
annak a megvalósulását jelenti, hogy Isten igéjének hallgatásakor maga Isten van 
jelen, és ő cselekszik az ige hallgatójában. Ezért javasolja Rahner a „kommunikáció” 
fogalma helyett a „kommunió” használatát, hiszen Isten ilyen értelemben nem 
csupán kommunikál az emberrel, hanem kommuniót – közösséget – hoz létre 
az igét hallgató és befogadó emberrel. Mert aki Isten igéjét befogadja, az magát 
Istent fogadja be.

A kommunikáció fogalmának és teológiai vonatkozásainak rövid ismertetését 
azért tartottam fontosnak, hogy világos megalapozást nyerjen: az egyház kommu-
nikációja soha nem eredménytelen! Még ha nem is látjuk azonnal az eredményt, 
akkor is tudnunk kell, hogy Isten az ige hirdetőjén keresztül minden esetben cse-
lekszik (vö. Ézs 55,10kk). A kommunikáció teológiai megközelítése tulajdonképpen 
feladat és biztatás is a számunkra. Feladat, mert Isten igéjét minden eszközzel és 
minden lehetséges médiumon keresztül meg kell szólaltatnunk, és biztatás is, 
mert az egyház kommunikációja a világi kommunikációval szemben soha nem 
eredménytelen, mert Isten maga cselekszik benne minden egyes alkalommal.

Az „új” információs társadalom

Szinte minden alkalommal, amikor lelkészekkel beszélgetek, elhangzik az a meg-
állapítás, hogy egyre kevesebb ember jár templomba, mintha valamiért már nem 
érdekelné őket a vallás. Ez egy szempontból igaz is, és nem először történik meg 
az egyház életében. Azonban a spirituális válságnak ezúttal is a misszióról való 

 7 RAHNER 2007, 74. o.
 8 Lásd bővebben: RAHNER–VORGRIMLER 1980, 418. o.
 9 Uo. 329. o.
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gondolkodásunk átértékelésére kell indítania minket. Az egyház története során 
nagyon sok alkalommal volt szükség missziós paradigmaváltásra, és jelenleg a 
fenti problémára sem látok más megoldást. A ma szükséges újítás pedig nem más, 
mint a misszió irányváltása az úgynevezett jeruzsálemi modellről az antiókhiai 
jellegű misszióra.

E két modell között a döntő különbség a szemléletmódban van. Jézus halála 
után a tanítványok Jeruzsálemben maradtak, és nem szakítottak a zsinagógai 
kultusszal. A pogányok megtérésének sem voltak ellene az első keresztények, 
de missziós tevékenységük még elsősorban a zsidóságra korlátozódott. Nem is 
fáradoztak a Jeruzsálemből való kimozduláson, nem kerestek új utakat a misszió 
számára. Inkább csak várták, hogy a zsidók és – másodsorban – a pogányok „jöj-
jenek”, és térjenek át a Jézusban való hitre.

Pál apostol ezzel szemben paradigmaváltást képviselt, amikor szó szerint új 
utakra lépve nem várta, hogy a pogányok jöjjenek hozzá, hanem elindult, és egy 
kifelé irányuló missziói modellt valósított meg. Nem várta az embereket, hanem 
oda ment, ahol az emberek voltak, ahol éltek, ahol kommunikáltak. Pál apostol 
kereste az akkori emberek kommunikációs helyeit, helyzeteit, amelyekben aztán 
bizonyságot tett Krisztusról. Az addigi befelé forduló missziós modell helyett egy 
kifelé kommunikáló missziót valósított meg. Akkoriban ez a paradigmaváltás 
volt az, ami megakadályozta, hogy a kereszténység befelé fordulása hátráltassa 
Isten munkáját.10

A következtetés világos. Ha az emberek nem jönnek hallgatni Isten igéjét, 
nekünk kell valamilyen módon közelebb vinni azt hozzájuk, vagyis keresni kell 
a találkozás helyszíneit és alkalmait. A mai rohanó világban azonban ez nem 
könnyű feladat. Az egész napos munka után egyre kevesebb embernek van kedve 
kimozdulni otthonról, és nem egy gyülekezetben szomorú tapasztalat az, hogy a 
hétköznap délutánokra szervezett alkalmakon senki sem vesz részt. Ez természe-
tesen együtt jár az emberek egymás közötti kapcsolatainak felszínessé válásával is. 
Azt sem szabad azonban egyértelműen kijelentenünk, hogy a társadalmi érintkezés 
minősége kizárólag romlott az utóbbi évtizedekben. A társadalmi kapcsolatok 
lazulásának vitathatatlansága mellett azt is figyelembe kell venni, hogy komoly 
átalakuláson mentek és mennek keresztül napjainkban az emberek kapcsolattartási 
szokásai. Ezeknek a változásoknak az egyik oka és egyben eszköze az internetes 
kommunikáció népszerűsödése.

Már egy 2001-es ITTK-Tárki–felmérés is beszámol az internetes kapcsolatte-
remtés és kapcsolatépítés népszerűsödéséről hazánkban. A tanulmány rámutat: 
az internet lehetőségei igencsak kiszélesíthetik az emberek kapcsolatrendszerét. 
Például a kérdezettek 36 százaléka számolt be arról, hogy van olyan ismerőse, 

 10 Bővebben: BOSCH 2005, 37–41. o.
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akivel az interneten keresztül került kapcsolatba.11 Ennek a változásnak termé-
szetesen lehet örülni, vagy lehet tiltakozni ellene, de figyelmen kívül hagyni 
semmiképpen sem szabad. Én személy szerint óvakodnék attól is, hogy egyértel-
műen jónak vagy rossznak bélyegezzem ezt a folyamatot. Korunk információs 
robbanását olyan átalakulásként szemlélem, amelynek egyaránt megvannak a jó 
és rossz oldalai is. Egyrészt az embereknek élettempójuk gyorsulása miatt egyre 
kevesebb idejük marad személyes kapcsolataik ápolására, másrészt az interneten 
soha nem látott népszerűségnek örvendenek a különböző kapcsolattartásra spe-
cializálódott szolgáltatások.12

Kialakult egy információs társadalom, amelynek több millió olyan ember a 
tagja, akiket egy fotelből ülve is elérhetünk.13 Igaz, hogy az internetes kapcso-
lattartás sokkal személytelenebb és felszínesebb, mint a személyes találkozás, 
de ez nem lehet döntő érv egy ilyen méretű missziós területtel szemben. Egy 
közelmúltban végzett felmérés14 szerint a magyar háztartásoknak közel a felében 
(49 százalék) van számítógép, és valamivel több mint egyharmadában (35 száza-
lék) van internetkapcsolat. Mindez azt jelenti, hogy 2008-ban Magyarországon 
közel kétmillió háztartásban volt számítógép, és több mint egymillió háztartás 
csatlakozott otthonról az internethez. Ez a szám pedig azóta természetesen csak 
növekszik. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy az egyház és a gyülekezetek szá-
mára az internetes jelenlét ma már egyszerűen elengedhetetlen. Az internet egy 
új lehetőség olyan emberek megszólítására, akiket más módon talán soha nem 
tudnánk elérni, egyszerűen azért, mert egy honlapot végigböngészni kevesebb 
időt, elszánást igényel, mint megkeresni egy lelkészt vagy belépni egy templom-
ba. Az internet nyilvánvalóan nem pótolja a személyes kapcsolatokat, de rajta 
keresztül olyan eszközökhöz és lehetőségekhez jutunk, amelyekkel gyorsabban, 
egyszerűbben és nem utolsósorban szélesebb körben tarthatjuk a kapcsolatot a 
gyülekezet tagjaival, és szólíthatunk meg új embereket. Egy gyülekezeti honlap 
nyitott ajtó lehet a kereső ember számára, amelyen keresztül rátalál egy olyan 
közösségre, amelynek – más módon – talán a keresésére sem mert volna indulni.

 11 World Internet Project: A digitális jövő térképe (A magyar lakosság és az internet, kiinduló 
állapotfelvétel). ITTK–Tárki, 2001. december, 36–37. o.
 12 Például a http://www.iwiw.hu közösségi portál felhasználóinak száma 2009-re elérte a 4 
milliót! (Forrás: iwiw.hu).
 13 Bővebben: PINTÉR 2007, 90. kk.
 14 Magyar információs társadalom – jelentés 1998–2008. Jelentés az elmúlt évtizedről. Készítette 
a BME–UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának (BME–ITTK) kutató-
csoportja, valamint a GKIeNET és az MTA Infokommunikációs Jogi Centrum kutatói (a Bell 
Research, a Tárki és az ITHAKA szakmai partnersége mellett), Budapest, 2007. december, 38. o.
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Tartalom és forma

Az internet kommunikációs lehetőségei nagyon széles skálán mozognak. Lehető-
ségünk van az interneten keresztül levelezésre, levelezőlisták, fórumok üzemelte-
tésére, azonnali üzenetküldésre (IRC, MSN, Skype), hang- és videotelefonálásra, 
tartalomszolgáltatásra stb. A lista természetesen nem teljes, a szolgáltatások köre 
pedig egyre bővül. Az internet olyan eszköztárat biztosít számunkra, amelynek 
ismertetése bőven túlmutat a jelen tanulmány keretein. Ebből a rengeteg lehető-
ségből a továbbiakban a webes15 tartalomközlést szeretném kiemelni.

Az internetet egyre többen használják webes tartalomszolgáltatásra, vagyis honla-
pok közzétételére. Az elmúlt években gombamód szaporodtak a személyes honlapok, 
a blogok és a kisebb-nagyobb tematikus magánhonlapok. Ezek az oldalak nagyon 
széles minőségi skálán mozognak – mind tartalom, mind forma szempontjából – a 
használhatatlantól az igen profi kivitelezésűig. Néhány éve már egyházunkban is 
lehetőség van gyülekezeti honlapok létrehozására a „gyülekezetneve.lutheran.hu” 
címeken, még inkább indokolt tehát, hogy az internetes kommunikáció témaköré-
ben az ilyen jellegű tartalomszolgáltatásra komoly figyelmet fordítsunk.16

Az interneten való közzétételnek az egyik legtöbbször emlegetett előnye az a 
szabadság, amit a világháló a felhasználói számára nyújt. Jóllehet a megjelenés 
határai valóban nagyon tágak, azonban ha az eredményes kommunikációt tartjuk 
a szemünk előtt, akkor néhány szempontra nagyon komolyan oda kell figyelnünk.

A tartalom és a forma harmonikus egysége bármilyen kommunikáció alapvető 
követelménye. Hiába vannak fantasztikus hitébresztő gondolatok egy prédikáció-
ban, ha nem jutnak el a címzetthez, mert a lelkész maga elé mormogva, hadarva, 
összefüggéstelenül adja elő azokat. Hiába az igényesen kidolgozott üzenet egy 
honlapon, ha maga az oldal kaotikus, átláthatatlan, ízléstelen. Nem elég az igényes 
tartalom, tudni kell azt megfelelő formába is önteni. Az internet egy olyan sajátos 
médium, ahol a hasonló témájú weboldalak csak egy kattintásra vannak egymástól, 
ezért a látogatóknak lehetőségük van egy nem megfelelő gondossággal kialakított 
oldalt nagyon gyorsan elhagyni, ha az igénytelen kinézetű és átláthatatlan.

Az interneten való megjelenésnek olyan sajátos szabályai vannak, amelyek 
jelentősen különböznek minden más írott médium szabályaitól. Nem szabad egy 

 15 A világháló (www, az angol world wide web rövidítése, röviden web, jelentése ’háló’) az 
interneten működő, egymással úgynevezett hiperhivatkozásokkal összekötött elektronikus 
tartalmak és dokumentumok rendszere. Forrás: http://wikipedia.org.
 16 Azok számára, akik nem értenek a honlapszerkesztéshez, és hozzáértő szakember sincs 
a környezetükben, egyházunk egy egyszerűen kitapasztalható honlapszerkesztési rendszert 
ajánl, amelyről bővebb információt a http://www.evangelikus.hu/rolunk/szolgaltatasok címen 
találhatunk.
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internetes honlap elkészítésekor csupán a már meglévő szövegszerkesztési és cikk- 
vagy dolgozatírási gyakorlatunkra hagyatkozni. Az internetes olvasási szokások 
ugyanis nem azonosak a nyomtatott média esetében megszokottakkal. A weben 
a látogatók nem vizsgálnak át tüzetesen egy honlapot, inkább csak „pásztáznak”. 
Az oldal ilyen gyors átnézése után a látogató hamar továbbáll, ha nem igazodik 
ki a honlap tartalmán, vagy nem találja a keresett információt.

A weboldalak elkészítése során komoly kihívást jelent, hogy valójában mind-
össze néhány másodpercünk van arra, hogy a honlapunkra látogatóban felkelt-
sük az érdeklődést; ha ez nem történik meg, már kattint is tovább. Ezért fontos, 
hogy weboldalunk érdeklődést keltő, jól áttekinthető, és a látogatók „pásztázási” 
szokásait szem előtt tartó oldal legyen.

Ennek a tartalmi és formai egységnek az eléréséhez szeretnék néhány tervezési 
szempontot felsorolni:17

A „pásztázásbarát” tartalom készítésének alapvető követelményei.
• Emeljünk ki kulcsszavakat.
• Informatív és figyelemfelkeltő alcímeket használjunk.
• Használjunk felsorolásokat, listákat, mert ezek alkalmazása fellazítja a tömör 

szöveget.
• Egy bekezdésben csak egy téma szerepeljen.
• A fogalmazás legyen feje tetejére állított piramis, vagyis a mondanivaló, az 

érvelés induljon a következtetés levonásával. Ez sokkal figyelemfelkeltőbb, 
és így a látogató nagyobb eséllyel lesz kíváncsi a téma kifejtésére. A nem 
érdekesen induló bekezdéseket az olvasó egyszerűen átugorja.

• A hagyományos írási stílusnál sokkal többet érnek a rövid, tömör mondatok, 
ezért inkább ilyeneket használjunk.

Az oldal kinézetének megtervezéséhez néhány fontos szempont.
• Kerüljük a kezdőoldalon a hatalmas, hivalkodó animációkat és hangeffektusokat. 

Ez a legtöbb felhasználót taszítja, és az oldal betöltődését is nagymértékben lassítja.
• Már a kezdőlapon elérhetővé kell tenni minden olyan alapinformációt (vagy 

azoknak az egyértelmű linkjeit), amelyeket az oldalunkra látogató felhasz-
nálók kereshetnek. Gyülekezeti oldalak esetében ne felejtsük el feltüntetni 
a legalapvetőbb információkat:
 – a gyülekezet címét, megközelíthetőségét (térkép);
 – a lelkész elérhetőségeit (név, postacím, telefonszám, e-mail cím);

 17 A szempontokat a következő írások alapján sorolom fel: WILLIAMS 2006. GILLESPIE 1997, digi-
tális kiadás: http://mek.oszk.hu/01300/01312/. Webdesign [szócikk]. http://hu.wikipedia.org/
wiki/Webdesign. Letöltések ideje: 2009. szeptember 18.
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 – a lelkészi fogadóórák időpontjait;
 – az istentiszteleti időpontokat;
 – az egyéb gyülekezeti alkalmak időpontjait az alkalmak rövid leírásával.

• Használjunk könnyen olvasható betűtípusokat, és kerüljük a rikító vagy túl 
sokféle szín használatát.

• Általános szabály, hogy az áttekinthetőség érdekében a linkeket az egyéb 
szövegektől jól el kell különíteni egy saját, kizárólag a linkek számára fenn-
tartott szín használatával.

• Ügyeljünk arra, hogy a tartalom mindig naprakész legyen. Nincsen taszítóbb 
egy „magára hagyott” honlapnál, lejárt programajánlatokkal. Ha nincsen 
senki, aki időnként frissítse az oldalt, akkor inkább ne tüntessünk fel ak-
tuális programokat, hanem szorítkozzunk a legalapvetőbb, el nem avuló 
információk közlésére.

• Ha nincsen sok információnk, akkor ne is hozzunk létre sok lapból álló 
weboldalt, mert az amúgy is kevés adatot ezzel csak szétdaraboljuk, és honla-
punk nagyon üresnek fog tűnni. Szép és informatív honlapot lehet készíteni 
egyetlen oldalon összefoglalt információkkal is.

• Honlap létrehozásakor törekedjünk mindig az áttekinthetőségre és az egy-
szerűségre. Igyekezzünk letisztult tartalmú és megjelenésű oldalt készíteni.

Weboldalak létrehozása előtt érdemes részletes tervet készíteni arról, hogy a ké-
szítendő oldalon milyen információkat és hogyan szeretnénk megjeleníteni. Így 
elkerülhető az a sajnos gyakran tapasztalható kaotikusság, ami biztosan nem nyújt 
vonzó képet a látogatók számára. Egy gyülekezet honlapját nyugodtan tekinthetjük 
egyfajta virtuális cégérnek, hirdetésnek, amely az ismeretlen látogatók számára az 
első benyomást nyújtja a közösségről. Tehát a fejezetcímben megfogalmazottakat, 
tartalom és forma egységét az interneten nyugodtan tekintsük a sikeresség vagy 
ellenkező esetben a sikertelenség biztos forrásának.

Zárógondolatok

Az egyház és az internet kapcsolatára, véleményem szerint, az elkövetkezendő 
években egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az internet egyre inkább hétköz-
napivá, idővel pedig talán nélkülözhetetlenné válik. A kommunikáció viszonylag 
új csatornája ez, amelyet megfelelően kihasználva óriási lehetőségek nyílnak meg 
előttünk. A még sokak számára idegen kommunikációs formák a fiatalság számára 
például már teljesen természetesek.

A kommunikáció az egyház küldetése, mert a kommunikáló Isten közölni 
akarja magát minden emberrel. Ehhez a feladathoz minden eszközt meg kell 
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ragadni, mert Isten maga szólít fel rá, és cselekszik is benne. Ne feledjük, hogy az 
ige kommunikálása nem csupán információközlés, nem csupán értelmi szinten 
megragadható tudás, hanem Isten titokzatos önközlése. Ebben a titokban bízva 
bátran jelenthetjük ki, hogy az egyház kommunikációja minden esetben hatékony. 
Nem emberek cselekednek az ige hirdetésével, hanem az evangélium élő és ható 
szava által maga a mindenható Isten. A mi felelősségünk ebben a kommuniká-
cióban kettős.

Először is megfelelő formában kell ezt az üzenetet az emberekhez eljuttatni. 
Vagyis nem lehet akadálya az ige célba jutásának a nem megfelelően előkészített 
és kommunikált üzenet. Az internetes kommunikáció során ugyanúgy ügyelni 
kell a tartalom mellett a megfelelő formára is, mint például egy prédikációnál. 
Figyelni kell arra, hogy az üzenet súlyához méltó formában adhassuk tovább az 
Isten szavát az internet egyre bővülő felhasználói körének.

A második felelősségünk az internetes kommunikációval kapcsolatban, hogy 
az interneten is a megfelelő „helyeken” és módokon legyünk jelen. Érdemes 
kialakítani több on-line elérhető lelkigondozói szolgáltatást, amilyet például az 
evangelikus.hu oldal „Kihez fordulhatok?” menüpontja alatt találunk. A telefonos 
lelkisegély-szolgálat mintájára, a Skype és a chat lehetőségeit kihasználva biztosít-
hatnak a gyülekezeti lelkészek on-line fogadóórákat az érdeklődők számára. Ez a 
fajta virtuális kapcsolat egérkattintásnyi közelségbe hozza a lelkészt azokhoz, akik 
egy valóságos gyülekezetbe talán nem mennének el. A rendelkezésre állásnak egy 
új formája ez, amely a lelkigondozásban akár döntő fontosságú is lehet.18

A különböző közösségi portálok (például az iwiw.hu) is lehetőséget adnak 
számunkra, hogy a nem kifejezetten egyházi honlapokra látogatókat is elérjük, 
például úgy, hogy az adott gyülekezet névjegyzékében szereplőket ismerősnek 
jelöljük meg a gyülekezet iwiwes adatlapján keresztül. Az elérhetőségeknél fel-
tüntethetők a kapcsolatfelvételi lehetőségek, az üzenőfalon tájékoztathatjuk az 
ismerősöket az aktuális alkalmakról stb.

Érdemes némi anyagi áldozat árán világi, nagyobb forgalmú honlapokon hir-
detéseket (bannert) elhelyezni, és ezáltal tudatni az emberekkel, hogy az egyház 
él, és mindenki számára elérhető közelségben van. Nem csupán országos egyházi 
szinten, de gyülekezeti szinten is érdemes létrehozni internetmissziós stratégiai 
terveket, amelyek az elérhető kommunikációs formák legprofesszionálisabb fel-
használásával, a virtuális térben is biztosítják közösségeink aktív jelenlétét.
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 18 Bővebben: BETHLENFALVY 2002, 84. o.
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

Hogyan határozható meg a kommunikáció fogalma? 

Milyen teológiai kérdéseket vet fel az isteni kommunikáció eseménye?

Mit értünk ma a misszió teológiájában bekövetkezett paradigmaváltáson?

Mit jelent az egyház számára az „információs társadalom”?
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[?]
Milyen új lehetőségeket kínál az információs társadalom az egyházak számára?

Milyen szabályokra érdemes odafigyelni akkor, amikor egy gyülekezet megjelenik a 

honlapjával a képernyőn?

Mit kínál az egyházi kommunikáció számára az internet hétköznapi jelenséggé válása? 

A gyakorlati gyülekezetépítés mely területei és hogyan találnak egyre gyorsabb 

kommunikációs utat a környezetünkben?

Mennyire illik ma járatosnak lennie egy lelkésznek a korszerű információs és technikai 

ismeretek terén?
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SZABÓ LAJOS

A MÉDIA SZEREPE AZ EGYHÁZ
KOMMUNIKÁCIÓJA SZEMPONTJÁBÓL

A liturgia, az egyházi rítusok, a szimbolikus 
funkciók és a tömegkommunikáció kapcsolata

Nehéz határozottan megállapítani, hogyan éri el a nézőt/hallgatót egy közvetí-
tett istentisztelet vagy vallási szertartás. Függ a néző lelkiállapotától, pillanatnyi 
élethelyzetétől és a közvetített alkalom erejétől. Az utóbbi időben hihetetlenül 

megnőtt a média szerepe az egyház kommunikációja szempontjából. Ma már nem 
csupán eszköz a média az egyházi élet mindennapjaiban, hanem olyan új érintke-
zési forma, amelyen keresztül létrejöhet a találkozás az isteni és az emberi, a most 
és az eljövendő között. Fontos feladat a mai teológiai munka számára a virtuális 
gyülekezet kutatása. A háttérben mindig ott marad a nagy kérdés: az egyházi cselek-
ményekből mi mehet át, és mi az, ami nem közvetíthető a médiumon keresztül? 
A misztériumot, a titkot, a szenttel való találkozást, még ha csupán töredékesen 
is, csak a közvetített kép egyszerűsége, tisztasága és alázata viheti tovább.

Találkozás a vallásos adásokkal

A rádióban vagy a televízióban közvetített istentiszteletek után gyakran hallunk 
ilyen megnyilvánulásokat: „Csodálatos volt!”, „Olyan jó volt látni”, „Mintha mi is 
ott lettünk volna a templomban ezen a délelőttön”, „Mélyen megérintett”, „Egé-
szen más volt, mint amit vasárnaponként átélhetünk a mi helyi templomunkban”.

És ilyeneket: „Ez nem az igazi! Borzasztó nézni az oltárt, a szent helyet vagy az 
embereket, ahogy kimennek úrvacsorát venni az oltárhoz. A legszemélyesebb, az 
intim kerül a kamerák elé, kell ez?” „Ez nem az igazi istentisztelet, megrendezett 
műként hatott rám, így elveszítette a természetességét minden…”

Vagy ilyeneket: „Zavar, amikor imádság közben látom az arcokat közelről.” 
„Hiteles volt az áhítatos, elmélyült arcokkal.” „Milyen jók voltak a prédikáció 
alatti vágóképek!” „Közben képeket mutogatnak? Ez már nem is istentisztelet volt, 
hanem valami showműsor.”

Ezek a megnyilatkozások csak töredékei a lehetségeseknek. Olyan emberek 

[

]
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véleményei közül valók, akik nem kapcsolják ki azonnal a készüléket, ha egy-egy 
istentisztelet közvetítése – vagy általában „vallásos műsor” – következik televízió-
ban, rádióban. Ott maradnak a készülék előtt, amikor képernyőre kerül a vallásos 
műsorra történő félreérthetetlen jelzés a magyar közszolgálati televízióban. Ün-
nepélyes, emelkedett ez a jelzés – felirat és hanghordozás egyaránt –, jelzi, valami 
sajátos, más közeg kap most szót.

Érdekes ezt összehasonlítani az egyik német közszolgálati televízió, a ZDF fel-
fogásával. Itt minden vasárnap azonos időpontban kezdődik az istentisztelet-köz-
vetítés. Előtte egy harminc másodperces, nagyon pozitív életérzést sugárzó, vidám 
és magával ragadó bejátszás jelzi a vallási műsor közeledtét. A német verzióban 
fiatalok és idősebbek, egymásra néző és egymás kezét fogó emberek igyekeznek 
egy közös cél felé. Abszolút mai a kép és a hanganyag. Ügyes, igényes a kompozíció. 
Nem indulunk speciális, „másik” világba. A bejátszás nyitott és hívogató, közvetlen 
és barátságos. A magyar felvezetés egy önmagában üres, rideg, bár ünnepélyes 
felirat, a német beharangozó alapjaiban szintén semleges helyzetű, de minden 
szempontból nyitott és vonzó képsor.

Valószínű, hogy Magyarországon leginkább olyanok nézik a vallási szerkesz-
tőségek műsorait, akik már valamilyen, a gyakorlati életet is érintő kapcsolatban 
állnak egy vallási közösség életével. Ez lehet akár egyetlen átélt egyházi esemény 
a családban vagy egy templomi alkalom. Hiszen nagyon nagy azoknak a száma 
a magyar társadalomban, akik nem túl szorosan, de azért szimpátiával viseltet-
nek az egyházak iránt. Alkalmanként kapcsolódnak csak az egyházi élethez, 
főként ünnepeken vagy családi események alkalmával. A legaktívabb, „bennfen-
tes” gyakorló egyháztagok azért is nézik és hallgatják ezeket a műsorokat, hogy 
többletinformációhoz jussanak, és legyen alapjuk összehasonlítani a különböző 
múltú, jelenlegi gyakorlatában pedig nagyon eltérő hívő közösségek alkalmait, 
eseményeit. Miben tér el a másik felekezet rítusa? Miben más a prédikáció ott, 
mint nálunk? Mitől vonzóbb az a közösség, mint a miénk? Időszerűbb-e, aktu-
álisabb-e, vagy sokkal inkább őrzi a régi hagyományokat és liturgiai formákat, 
mint az, ahová tartozom? Az ökumenikus érdeklődés számára is jó lehetőség az, 
ahogyan a különböző felekezetek és közösségek műsorai elérhetőek napjainkban.

Egy kisebb fogyasztói kör, de egyáltalán nem elhanyagolható réteg azokból 
tevődik össze, akik aktív, nyilvános vallási kötődés nélkül, de belső lelki igény-
nyel keresik a spirituális tartalmat és formát az ilyen jellegű műsorokban. Szinte 
minden vallásos jellegű műsort megnéznek. Igényelnek egy héten legalább egy 
napot lelki tartalommal és formával.

Hihetetlen nagy mozgatóereje van az így megnyilvánuló, vallás utáni vágy-
nak. Vannak emberek, akik alapvetően szeretnek találkozni a lelki tartalmak-
kal, anélkül, hogy konkrét kötődéssel kapcsolódnának egy felekezethez. Ez 
a réteg éppen a média irányában rendkívül aktív. Nem a vallási előismeretek 
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motiválják, hanem egy, az emberi lélek mélyéről feltörő belső vágy az anyagi, 
fizikai világon túli értékek után. A másféle hangot és a másféle valóságot keresi 
valaki így. Legalábbis azt reméli, ezt a mindennapin túli hangot találja meg a 
vallási adásokkal kapcsolatban. Különösen a kultuszi események képernyőre 
kerülése izgalmas ebből a megközelítésből. Nagy elvárással fordul ezek felé a 
műsorok felé az, aki a különlegeset, az egészen mást szeretné megtapasztalni a 
média eszköze által. Így bárki számára elérhetővé válik a vallásos ember által 
féltettként kezelt érték. Sokan élnek is ezzel, hiszen egyáltalán nem mondható 
alacsonynak a vallási műsorok, különösen a szent cselekmények és istentiszte-
letek közvetítésének nézettsége.

Mit érhet el egy istentisztelet közvetítése?

Megdöbbentő élményem volt, amikor a napokban egy felnőtt férfi beszélt arról, 
hogy számára az élet legnehezebb helyzeteiben milyen fontos a fizikai részvétel 
és jelenlét az élő szertartáson, a templomban. Csak így képes arra, hogy erőt és 
energiát merítsen a szertartásból súlyos betegséggel küzdő felesége ápolásához. Ezt 
az Istennel való templomi találkozást, a templomtér valóságát nem tudja pótolni 
semmi. Neki mindenképpen meg kell érkeznie ide ahhoz, hogy az átélés mélységét 
megtalálja. Úgy gondolja, beteg feleségének bizonyára nagy erőt ad a televízió által 
sugárzott istentisztelet is, de neki csak itt a templom légterében teljes a találkozás, 
ezt ő képtelen nélkülözni. A vasárnap lelki energiája csak így éri el az életét. Ezt 
nem lehet mással pótolni! – fejezte be mondatait.

Ez a beszélgetés érlelte meg bennem a kérdést: egyáltalán mit is érhet el egy 
istentisztelet közvetítése? Mit nyújthat a vallást gyakorló ember számára a televízió 
és a rádió akkor, amikor a szent cselekményeket sugározza, továbbítja? Hogyan 
lehet jelen a szent, a szentségi tartalom ebben a folyamatban?

A szent megközelíthetőségének a határa egészen más a képernyőn, mint a 
konkrét szakrális térben. A kinyilatkoztatott és a titok egyaránt hozzátartozik a 
keresztény rítushoz. Hihetetlen mélységet is átélhet valaki a virtuális térben, de 
maradhat minden a felszínen, a felületen is. A misztérium azonban mindenképpen 
titok marad, ahogyan ez alapvetően hozzátartozik a keresztény üzenet kommuni-
kációjához. A végidőre vonatkoztatott üzenet őrzése is az egyházra bízatott kincs 
és küldetés. A most és az eljövendő is, a mai és az egykor érkező is.

Így speciális kettőssége van a keresztény üzenet mozgásának a médiában, 
ahogyan magának a médiának is megvan ez a kettőssége.

„A tömegmédia kettős mozgása nem különbözik Isten és ember megmutatko-
zása kettősként észlelt tapasztalatától: megnyilatkozik és fenntart.

A média híreket fog, osztályoz, minősít, majd közöl, illetve elhallgatja azokat 
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– saját gyehennájára küldve őket. Ebben a kettős mozgásban éli életét a bűnében 
megsebzett ember, aki a médiát működteti.

A kereszténység megnyilvánulásai, legyenek azok a média világában megszó-
lalóak, szintén nem mondhatnak le erről a kettős mozgásról: a kimondás és az 
elhallgatás egyidejűségéről. Az elhallgatás azonban inkább fenntartás, mintsem 
megtartás. Nem megtartja, hanem a fenntartásban nyilatkoztatja ki a titkot, a 
jó hírt. E titok nem azonos a titok őrzőjével – Isten nem az egyház, de az egyház 
Isten titkát őrzi.

E titok »kinyilvánítása« és tiszteletben tartása (fenntartása) adhatná a keresztény 
(egyházias) ember (média) megnyilvánulásainak erejét is. Kimondhatná, amit 
lehet, és paradox módon akár képpel, szóval, filmmel beszédesen hallgatna arról, 
ami már most is az övé. Üdvösség és ítélet alatt vagyunk – ennek a fenntartásnak, 
ennek az eszkatologikus fenntartásnak előterében játszódik a médiajáték is.”1

Ahogyan a reformátori teológia egyik alapvető gondolata az, hogy egyszerre 
vagyunk megigazultak és bűnösök, ennek az állapotnak a megmutatása játszódik 
le a képernyőre vitt keresztény istentiszteletek alkalmával is. Erre a tevékenységre 
is igaz az, hogy a teljesség igénye nélküli, a töredékes az, ami kikerül a kezünkből. 
De amerre mutat, és ahová vezetni szeretne, az a távoli és a teljes.

Az istentiszteleti kommunikáció abban az értelemben is kettős, hogy benne – 
hitvallásos meggyőződésünk szerint – egyrészt Isten kommunikációja folyik az 
emberrel, az emberért, másrészt pedig az emberek kommunikációja teljesedik ki 
a dicsőítésben, a hálaadásban, a kérésben, a megérkezésben és az egymással való 
közösségben.

Nehéz lenne határozottan megállapítani, hogy mit érhet el egy közvetített rítus 
vagy istentisztelet. Nagyon széles skálán mozog a hatása, hiszen ez függ a néző 
lelkiállapotától, pillanatnyi élethelyzetétől, a közvetített alkalom átütő erejétől 
és sok minden mástól.

Teológiai megközelítésben: Isten titka megnyilatkozhat a legkülönbözőbb 
formákban, és a kommunikációja elérheti az embert a legmodernebb eszközön 
keresztül éppúgy, mint a leghagyományosabb úton. Persze az ember által em-
bernek kimondott élő szó jelentőségét, amiről szól az egész Szentírás, ez nem 
veszélyezteti. A média szerepe az egyház kommunikációja szemszögéből azonban 
hihetetlen intenzitással nőtt meg az utóbbi időben. Semmiképpen sem elég ezt 
csupán technikának tekinteni. Működésében és működtetésében jóval több ennél. 
Ezért sem pusztán eszköz a média az egyházi élet mindennapjaiban, hanem olyan 
érintkezési forma, amelyen keresztül ma talán még mindig nem eléggé felbecsült 
hatásfokkal jön létre találkozás az isteni és az emberi, a kinyilatkoztatott tartalom 
és a titok, a mostani és az eljövendő között, töredékesen bár, de a teljesre mutatva.

 1 LÁZÁR KOVÁCS 2008, 662. o.
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A keresztény üzenet helyzete a médiában

A kereszténység számára az egyik legnagyobb kihívás napjainkban az, hogy ho-
gyan tudja megtalálni azt a hangot és képet, amivel eredményesebben kommu-
nikálhat mai környezetében. Odakerül-e a keresztény tartalom a ma élő emberek 
mindennapi életébe, vagy néhányaknak szóló, exkluzív tartalom marad, vala-
honnan a múlt ködéből? Esetleg megszólal ugyan, de nagyon távol marad a napi 
reális kommunikációs területtől. A médiumok bátor használata vagy a tőlük való 
idegenkedés, esetleg a gyanakvó óvatosság nagyon komoly gyakorlati teológiai 
kérdéseket vet fel ma számunkra. Az emberek elérésének esélye a modern médi-
umokon keresztül vagy a hagyományos kommunikációval történő megközelítés 
ma már nem említhető egy lapon.

Veszélyes lehet ez a mai helyzet abban az értelemben, hogy „a 21. században 
már nem az ember lelkéért folyik a küzdelem, csupán a lojalitásáért” – ahogyan 
Harcsa Béla megállapítja egy tanulmányában, amelyben ennek a legújabb kori 
lojalitáspiacnak az állapotát elemzi.2 A mai, média által meghatározott közvéle-
ményben pedig uralkodnak az új, profán mítoszok. A társadalom és a média új 
rítusainak az állandó küzdelme zajlik a nap döntő részében a képernyőn, és sokan 
ezen keresztül élik át és értelmezik a társadalom morális kérdéseit, problémáit. 
Ezzel a jelenséggel nem versenyképes a vallási program, de a távolmaradása vagy 
jelenlétének csökkenése nagymértékben hozzájárulhat a nyilvánvaló értékvesztési 
folyamat növekedéséhez.

Komoly hatékonyságú lehet a médiumok szüntelenül megújuló világa a keresz-
tény üzenet továbbítása szempontjából. Ennek figyelembe vétele nélkül ma nem 
tölthető be az egyház küldetésének missziói, segítői, kísérői, tanítói vagy pásztori 
funkciója. Nem véletlen, hogy XVI. Benedek pápa éppen ezzel a témával fordul 
felhívásában a papokhoz, és 2010-ben a tömegtájékoztatási világnap témája sem 
más, mint „A pap a digitális világban: az új médiumok Isten szolgálatában.” A pápa 
kérése konkrétan az, hogy a papok úgy tekintsenek az új médiafajtákra, mint Isten 
szavának terjesztéséhez felhasználható lehetséges erőforrásokra. Azzal biztatja 
őket, hogy bátran nézzenek szembe a digitális kultúrában rejlő kihívásokkal. 
Eszerint az új médiumok, ha használatuk a technológiában és a kommunikációban 
jártas szakemberek segítségével történik, hatékony eszközök lehetnek a papok és a 
lelkipásztori munkatársak kezében az evangélizáláshoz és a közösségteremtéshez. 
Segítségükkel hozhatók létre az evangélium átadásának valóban új formái.3

Hasonlóan fontos megállapítást tartalmaznak és egy új korszak nyitányának 
tekinthetők Wolfgang Huber német evangélikus püspök mondatai, amelyekkel az 

 2 HARCSA 2004, 77. kk.
 3 Mértékadó 2009, 3. o.
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új évezred elején nagyon határozottan a médiumok fontosságára utalt: „Az egyház 
dolgairól a legtöbb ember a médiumok közvetítésével tájékozódik. A céltudatos és 
kompetens tájékoztatás ezért az egyház fő feladatai közé tartozik. Alapot ahhoz, 
hogy az emberek egyáltalán tudomásul vegyék az egyház létezését, a médiumok 
uralta társadalomban csak a médiumokban való jelenlét révén lehet teremteni. 
Az egyháztagság gondozása lehetetlen a megfelelő egyházi publicisztika nélkül.”4

A keresztény üzenet közvetítéséhez tehát elengedhetetlenül szükséges a modern 
médiumok használata. Az egyházban is egyetértés alakul ki abban, hogy a médi-
ában való egyházi jelenlétnek egy magasabb és hatékonyabb fokára kell fejlődni 
ahhoz, hogy a modern kornak megfelelő misszió és evangélizáció természetesen 
legyen jelen a médiumokban. Ez az információadáson túl egyértelműen vonatko-
zik arra, hogy a szent cselekmények, rítusok és alkalmak sugárzása létkérdés. Ennek 
mennyiségi és minőségi megvalósítása elsődleges munkaterület az egyházi élet 
megújulása szempontjából. Egy modern egyház csak ezekkel az eszközökkel élhet 
tovább, ahogyan a történelem korábbi időszakában is a kommunikáció fejlődése 
gyorsan alakította az egyház kommunikációs magatartását.

A virtuális közösség szerepének fontossága – a láthatatlan 
gyülekezet

Számomra újra és újra nyilvánvalóvá válik, hogy az istentisztelet-közvetítések nézői 
nagy számban a legváratlanabb háttérből kerülnek ki. A saját személyes tapaszta-
lataim alapján is mondhatom, hogy a nem templomos, a magát nyilvánosan nem 
hívőként meghatározó, semleges emberek közül sokan ülnek oda rendszeresen 
a képernyő elé istentiszteletet nézni, mégpedig kereső, érdeklődő és alapvetően 
kíváncsi mentalitással. Érdeklődő gyülekezetet alkotnak így. Sokszor épp tőlük 
lehet meghallani az elfogulatlan kortársi kritikát az adásokkal kapcsolatban. Az 
általuk megfogalmazott értékelés lehetne az egyik legnagyobb mozgatóerő és 
fejlődésre indító faktor a műsorok számára.

Meglepő, hogy – ellentétben a sok egyéni véleménnyel – milyen kevés kritikát 
vagy véleményt lehet olvasni istentisztelet-közvetítésekről. Valószínűleg jót tenne 
az egyházi adások felelőseinek és maguknak az alkalmon megszólalóknak is, ha 
megjelennének reflexiók, és ezáltal a külső, bizonyos értelemben távoli hallgatói 
és nézői véleményekről, a tulajdonképpeni fogadtatásról tudomást szerezhetné-
nek. Nem egészséges ennek a visszajelzésnek a jóformán teljes hiánya. Az egyházi 
műsor sem maradhat egyirányú, szüksége van a visszajelzésre, az oda-vissza köz-

 4 HUBER 2002, 220–221. o.
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lekedésre. Erre sok, egész Európát lefedő egyházi adó nyújt ma jó példát (ilyen 
például a német Bibel TV).

Mégis, ha elkezdjük elemezni a fent említett, legváratlanabb helyzetből ér-
kező nézői réteget, akkor meg tudjuk állapítani, hogy ahány hallgató vagy néző, 
annyi eltérő fogadtatása lehetséges egy istentiszteletnek – a templominak is, de a 
tömegkommunikációs eszközökön keresztül érkezőnek különösen. Bárki válhat 
egy televíziós istentisztelet nézőjévé úgy, hogy nem kerül nyilvánosságra e vallás 
iránti érdeklődése. A gyülekezeti közösség fizikai jelenlétének kizárását biztosítja 
ez a helyzet. Anonimitásban lehet közeledni, érdeklődni.

A kutatások egyértelműen igazolják, hogy sokan épp emiatt nézik a sugárzott 
istentiszteleteket, mert az az otthonukba, a belső szoba intim világába érkezik meg. 
Ugyanezt nyilvános formában, a környezetük tudtával nem szeretnék megélni. 
Ne feledjük, hogy Magyarországon az egyházakat elnyomorító négy évtized alatt 
rögzült ez a félelem, s időközben sokak számára szokássá vált. Ma nem a külső 
nyomás okán, inkább belső igény miatt döntenek úgy, hogy istenhitük vagy an-
nak megélése teljesen magánügy, nem tartozik másra. Sokak számára zavaró vagy 
nehezen tolerálható az egyházak látható életformája vagy a különböző módon 
megjelenő aktivitása a közéletben, politikában, e csoport minden tagjáról azon-
ban nem mondható el, hogy nem szívesen kíséri figyelemmel az istentiszteletek, 
liturgikus események közvetítését.

Ebben az értelemben beszélhetünk akár egy olyan láthatatlan közösségről is, 
amely minden különösebb struktúra nélkül egy virtuális egyházi közösségként 
él a rádió és a képernyő körül. A neki megfelelő, a számára leginkább elfogadott 
felekezet vagy közösség műsorához kötődik, és ezzel oda is kapcsolódik azokhoz, 
akik ugyanígy választják ki a sok felkínált lehetőség közül éppen ezt az adást. Nem 
követi a hagyományt, a keresztelési hovatartozást, nem eszerint választ, hanem az 
aktuális érdeklődése szerint. Ilyen szempontból önmagukban is vonzók tudnak 
lenni a konkrét témával meghirdetett istentiszteletek, ahol a téma aktualitása 
vagy személyes érdeklődés, esetleg érintettség lehet indíték arra, hogy valaki 
megnézze vagy meghallgassa a közvetítést. (Ilyenre példa a közelmúltból a Deák 
téri evangélikus templomból közvetített, erőszak elleni istentisztelet vagy például 
a teremtésliturgia a zuglói evangélikus templomból.)

Az így kialakuló virtuális gyülekezetet ma már realitásként kezelhetjük. Ép-
pen az a különlegessége, hogy bemérhetetlen és megközelíthetetlen a statisztika 
számára, de kitapintható és érzékelhető a hatása az adott istentiszteletek formai 
és tartalmi identitásának fejlődésében. Ez a virtuális gyülekezet például körülírja, 
hogy milyen vallási hiányt elégít ki egyik vagy másik istentisztelet a képernyőn.

Az is érezhető, hogy a történelminek nevezett és bizonyos értelemben – főleg a 
műsoridő és az alkalmak sűrűségét illetően – a meghatározónak számító nagyobb 
felekezetek műsorai és istentiszteletei, miséi nehezebben válnak vonzóvá az ilyen 
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rétegek számára, mint a kisebb közösségek vagy felekezetek nyitottabb, modernebb 
és közvetlenebb adásai. Az előbbiek nagyobb többsége mindenekelőtt igyekszik egy 
hitvallásos tradíciónak megfelelni, és kevésbé alkalmazkodik rugalmasan a már 
említett virtuális gyülekezet elképzelhető szabadabb, gyorsan változó felfogásához. 
Merevebb szerkezet, talán rideg légkör is megjelenik így. Sokszor az istentisztelet 
liturgiájának lassúsága és múltidéző jellege már eleve nincs azonos hullámhosszon 
a mai hallgató vagy néző életének sebességével, dinamizmusával. Sűrűbben esnek 
ezek az adások abba a hibába, hogy kész feleleteket és kinyilatkoztatott, elméleti 
tantételeket erőltetnek ahelyett, hogy a néző világába kérdésekkel, közös gondol-
kodással, érdeklődést felkeltő megközelítéssel dolgoznának.

Ebben az összefüggésben is érdekes kérdés az, hogy kihez szólnak az egyházi adá-
sok: a belső körhöz – megerősítő jelleggel vagy a tág, körülírhatatlan érdeklődőkhöz 
– bemutatkozó és megszólító karakterrel? Sok esetben nem adnak világos választ 
az adások erre a kérdésre. Néha a liturgia nyitottabb és lazább, de a szent beszéd, az 
igehirdetés nagyon belterjes és egyházias. Fordítva sem könnyebb a helyzet, amikor 
a beszéd közelebbről szólal meg, néző- és hallgatóbarát stílust vállal fel, de amilyen 
liturgikus környezetben helyezkedik el, az rendkívül régies és idegen nemcsak a mai 
néző számára, hanem a valóban gyakorolt, élő rítusokhoz képest is. A mai virtuális 
gyülekezet kutatása és megismerése fontos feladat a teológiai munka számára az 
egyházak tömegkommunikációval kapcsolatos tevékenysége szempontjából.

Az istentiszteleti élmény az eredeti helyszínen 
és a közvetítés útján

Az eredeti helyszínen, a liturgia valódi környezetében, a templomtérben egysége-
sebb az esemény átélése. Aki a templomban éli át a szent cselekményeket, annak 
a legtöbb esetben már van kialakult és bejáratott kapcsolata az adott térrel, sőt 
az ott szolgálatot ellátó személyekkel is. A bemérhető és megtapasztalt közösség 
valósága ez a hely. A templomba járó ember ismerős környezetben mozog itt. A 
szokásokat, a szimbólumok használatát és a formai elemeket egy régóta folyama-
tosan kialakított rend határozza meg, amit liturgikus rendnek nevezünk. Ennek 
szabályai felekezetenként változók, lehetnek merevebbek vagy megengedőbbek, 
szorosabbak vagy tágasabbak. A fiatalabb vallási közösségek istentiszteleti életében 
is kialakult egy szertartásosság, ám ebben sokkal meghatározóbb a spontaneitás, 
a gyülekezet aktivitása és a közös vallási élményteremtés.

Így tehát a templomba érkező embert a megszokott, nyugodt, a „tudom előre, 
mi fog következni” érzés határozza meg. Ehhez az otthonosságérzethez hozzájárul 
még az is, hogy személyesen, de legalább arcról jól ismert emberek környezetében, 
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egy közösségben, speciális közelség és távolságtartás helyzetében foglal helyet 
az ember a templomban, vagyis a szakrális erőtérben, amely minden liturgikus 
cselekmény számára fontos előfeltétel. A jelenlét biztosítja azt, hogy érzékelhetővé 
válik az esemény a tapintás, a látás, a hallás, az ízlelés és a szaglás számára is. A 
templomi istentisztelet igényt tart mind az öt érzékelésre.

Az egész emberi test és lélek részesedik egy közösség jelenlétében az istentisz-
telet cselekményében. A részvétel döntés következménye, egy megtett út hitelesíti 
ezt: valaki kilép az otthonából, és megérkezik a szakrális térbe. Ezt a teret sajátja-
ként éli meg a közösségben is.

Közben megmarad a biztonságérzete, a belső nyugalma és az a csend is, amely 
a templomterek sajátja, sok templomlátogató személyes vallomása alapján temp-
lomonként teljesen egyedi illattal, hanggal és fénnyel. Ezt nem tudja átadni és 
pótolni egyetlen, a média területén megszülető vallási adás sem. Ilyen módon 
senki nem lehet a szentségi esemény valóságos részese a virtuális térben.

Külön kérdés, hogy mit él át egy templomi közösség akkor, amikor az aktuális 
istentiszteletét közvetítik, vagy felvételt készítenek róla. Valamilyen mértékben stú-
dióvá válik ilyenkor a templomtér, még akkor is, ha mindent megpróbál megtenni 
a közvetítő stáb ennek elkerülése érdekében. Mindenképpen sérül az intimitás 
és veszít a tér is szakrális erejéből. Az is egy külön kérdés, hogy az istentisztelet 
vagy mise közvetítésénél és felvételénél a templomtérben jelenlévők, a résztvevők 
mennyire tudják átélni a valódi lelki és szakrális közösséget a technika, a kamerák, 
a lámpák és a vezetékek sokszor brutálisan megjelenő tömegében, sőt néha zajá-
ban is. A legegyszerűbb kontraszt is jelzésszerű: a résztvevők ünnepi öltözetben 
ülnek a padban, a stáb pólóban és farmerban végzi a munkáját. Sok esetben az 
az eredmény, hogy az adásban mégis megszületik egy új szakralitás, és ezt átéli a 
virtuális gyülekezet a képernyők előtt, de a felvétel környezetében és helyszínén 
veszélybe kerül az eredeti átélése.

Milyen mértékben zavarható meg egy közvetítés érdekében a helyi istentisztelet 
nyugalma és szentségi légköre? Az alkotók figyelmességének és tapintatának min-
den szempontból vizsgahelyzete az, amikor ilyen felvétel készül, vagy templomi 
közvetítés zajlik.

A közvetített istentisztelet a maga virtuális helyzetével kísérli meg az eredeti 
jellemzőket felfedezni, rögzíteni és továbbítani. Természetesen nemcsak hátránya 
és nehézsége van a médián át megérkező istentiszteletnek, hanem több előnye és 
pozitívuma is. Egy új alkotás, ha úgy tetszik, „második istentiszteleti esemény” 
születik meg a modern közvetítőeszközök minőségének és a velük dolgozók szakmai 
teljesítményének eredményeként. A templomi közegben a hívő saját maga keresi meg 
az esemény vele érintkező pontjait, és a vallásos élmény forrásához a saját, ösztönös-
nek vagy természetesnek nevezhető kamerája viszi közelebb. A virtuális alkalomnál 
már az operatőri, a felvételvezetői alkotómunka eredménye érvényesül, esetleg a túl 
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sokat beszélő kommentátor által történő kiválasztás, fókuszálás. Általában zavarja 
az istentisztelet közvetítésének belső erejét és atmoszféráját minden kommentátori 
szöveg, a közreműködők nevének feliratozása és bármilyen, a képen futtatott felirat. 
(Bőséges példát szolgáltat erre az augusztus 20-i szentmise és körmenet közvetítése.)

Ami megérkezik a képernyőn, amivel a néző találkozik, az már egy speciális 
koncepció eredménye. Ez lehet segítő, de adott esetben nehezítő is. A média álta-
lánosan megfogalmazott felelősségén túl itt jelentkezik egy speciális kihívás és 
elvárás. A kiemelt részlet vagy a középpontba helyezett esemény mennyire adja 
át az egész érzését a nézőnek.

Az istenélmény átélése: a szent és a szentségi 
megtapasztalása

Teológiailag egyetlen e világi istentisztelet sem hibátlan, teljes. Pál apostol egy 
mondata jól kifejezi ezt: „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig 
színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan 
engem is megismert az Isten.” (1Kor 13,12) Minden istentiszteletben benne van 
emberi voltunk töredékessége és tökéletlensége. Mégis izgalmas az, hogy az átélés 
és a megtapasztalás során érheti el a résztvevőt, a hallgatót vagy nézőt az, ami az 
isteniből, a teljességből és az egészből közeledik felé. Nem az egyes szereplők a 
fontosak, hanem az esemény ereje. Nem a külsőség hibátlansága, hanem a belőle 
és általa áradó belső tartalom. Ezt nevezhetjük üzenetnek.

Nem a tanításnak, az ismeretterjesztésnek kell átjönnie, hanem az életet for-
máló és alakítani is képes dinamikus tartalomnak. Olyan ez, mint amikor a ke-
resztény ember nem tudja pontosan, szó szerint visszaadni egy prédikáció, esetleg 
meditáció vagy imádság minden mondatát, de a formáló ereje mégis megjelenik 
az életében, és aktív tartalommá válik a hétköznapjaiban is.

A rádión hallgatott istentisztelet vagy liturgikus esemény annyiban előnyö-
sebb, mint a televíziós közvetítés, hogy itt a hallgató maga alakítja ki és képzeli 
el a környezetet, a formát és a légkört. Nem véletlen, hogy nagyon népszerűek a 
rádiós istentisztelet-közvetítések ma is, mert az intimitás és a személyes átélhetőség 
itt egyértelmű. Az egész esemény egyszerű és természetes. A hallgató személyes 
vallásos élményévé válik a hang. Abban a térben, ahol hallgatom, megszületik, 
élővé válik egy speciális, egyedi szakralitás. A saját magam által elképzelt virtuális 
térben, amelyet esetleg sohasem láttam, és igazából nem is létezik ilyen, a hallás 
alapján kirajzolódik bennem a tér, minden külső képi hatás nélkül. A kép itt a 
hallgatóban szabadon születik meg. Adott helyzetekben sokáig meg is marad, 
elképzelt színeivel, bútorzatával és atmoszférájával.
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A képernyő közelre hozza az adott templomi cselekmény valóságos szakrális 
terét, de ezzel el is vesz abból a különlegesből, ami a titkot, a nem e világinak a 
kifejezhetetlenségét jelenti.

Az istenélmény átélhetőségéhez, a szent és a szentségi megtapasztalásához 
erre a különleges feszültségre nagy szükség van. Emberek közelsége és a szakrális 
tér természetessége segítenek erre a templomban, míg a mesterséges vagy virtu-
ális helyzetnél az alkotás igényessége, a művészi színvonal és a megtalált üzenet 
hordozza ezt. De ennek is fontos része az, hogy a közvetítés minél tökéletesebben 
kísérelje meg a képernyőre vinni a liturgikus vagy szimbolikus vallási esemény 
természetes, eredeti környezetét.5

A szimbólumok lényegéhez hozzátartozik az egyszerűség és a leggyorsabb asz-
szociáció elérése is. A kereszténység számára a kezdetektől fogva elengedhetetlen a 
szimbólumok használata és gyakorlati értelmezésére. „Egy egyszerű ábra, egyetlen 
vonal, még egy kis gyermek is képes lerajzolni – mégis mennyi mindent elmond. 
Amikor az első keresztények életveszélyben voltak hitük miatt, egy ismeretlennel 
való találkozáskor halat rajzoltak a homokba. A hittestvérek ráismertek egymásra a 
hal rajza alapján, aki pedig veszélyt jelentett volna rájuk nézve, nem értette, hogy 
ez az egyszerű kép szívük, hitük közepét foglalta össze: Jézus Krisztus Isten Fia 
Megváltó. Egy-egy szimbólum, mint az említett hal is, felfed, elárul, színt vall. 
Nem véletlenül jelöli a görög szó a hitvallást mint jelképet. Ugyanakkor minden 
szimbólum titokzatos is. A sok jelentésárnyalat, a sokféle különböző értelmezési 
lehetőség között az ember kicsinek érzi magát. Tudja, hogy bármilyen sok szirmát 
bontja is ki egy-egy jelképnek, mindig marad valami, amit (még) nem lát, hall, 
érez. Elmesélés és elrejtőzés a jelképek két fontos jellemzője.”6

A keresztény szimbólumokra épül a lelki tartalmú műsorok legjelentősebb 
része, ezért ezeknek alapjaiban kell egyszerűnek, kifejezőnek és nagyon termé-
szetesnek lenniük.

Nagyon egyszerűen indult el például a rendszerváltás idején a kora reggeli 
órákban sugárzott Útravaló, és mind a mai napig tart például az érdeklődés a 
Hajnali gondolatokkal kapcsolatban is. Noha ezek időtartama nem istentiszteleti 
hosszúságú, hanem egy pillanatnyi megállást igényelnek csupán, mégis a rövid 
áhítat gyakorlati teológiai fogalmának a legtöbb esetben megfelelnek. Legtöbbször 
egyetlen szimbólumra épülnek ezek az alkotások.

Amikor ezekben a reggeli műsorokban a megszólaló a természetes környeze-
tének valóságában, otthonában, udvaron, templomkertben vagy a templom egy 

 5 A szimbólumokról való elmélkedést és gondolkodást segítheti egy magyarul is olvasható 
tanulmány: TRIAS, Eugenio: Gondolatok a vallásról. A szimbólum és a szentség. In: Korpics Má-
ria – P. Szilczl Dóra (szerk.): Szakrális kommunikáció. Typotex, Budapest, 2007, kül. 191–202. o.
 6 ZSUGYEL 2004, 196. o.
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pontján mondja el gondolatait, akkor a közelség válik valósággá. Ha túlzottan 
merev liturgikus öltözékben és a szakrális tér középpontjában, oltár előtt állva be-
szél, esetleg egy hatalmas oltárképpel háttérként maga mögött, kezében egy óriási 
fekete mappával, akkor hiába egymondatos vagy egyszavas alapigére/szimbólumra 
írt néhány mondatot közöl, az mégis távolabb kerül a nézőtől. Nem erősíti meg a 
helyszín a mondanivalót és a műfajt, mert túlzottan is monumentális és robusztus 
a napkezdet intim világához képest.

Egy népszerű ökumenikus tévésorozattal, az Útmutatóval kapcsolatban hasonló 
gondolatot ír le Czigány György: „Egy-egy evangéliumi gondolatot, motívumot 
választunk témaadóként, az aktualitás meglehetősen szabad képtársításai jegyé-
ben… A vallási gondolat szándékait csak a művészi eszközökkel megteremtett 
élmény teheti hitelessé. Ez az élmény pedig hívőt, hitetlent, tájékozott templom-
járót és naiv kíváncsit egyaránt megérinthet. A műsoroknak sohasem a stúdió a 
helyszínük, hanem életszerűen a mező, a Duna-part, uszoda, temető, valamely 
szereplőnk dolgozószobája, otthona vagy kertje, tele – mondjuk – bibliai növé-
nyekkel… Útmutatóink a választott témák sugallatait az alkotások révén szeretnék 
felerősíteni. Remélve, hogy az élmény elvont áttételei, a maguk titokzatosságában, 
inkább hatnak a lélekre, mint a nyilvánvaló, jó szándékú agitáció. A tartózkodó 
tapintatban, finomságban nagyobb erők rejlenek.”7

Ez a fajta megjelenítési elképzelés és hitvallás nagyon fontos alapállás abból 
a szempontból, hogy csak a művészi eszközökkel megteremtett élmény teheti 
hitelessé a vallási tartalmat.

A problémák itt jelentkeznek legtöbbször az istentisztelet-közvetítéseknél. Ha 
nem megfelelő színtű a felkészültség a közvetítéshez, akkor egy mechanikus átját-
szás valósul meg, több-kevesebb sikerrel, és nem lesz igazán átütő ereje a műsornak.

Ezért nagyon fontos az összehangolódás az istentiszteleti eseményt előkészítő 
egyházi személyek és a közvetítést megvalósító csoport között. Sokszor lehetet-
lennek tűnik ennek a csapatmunkának a megvalósítása, de amikor ez sikerül, 
akkor kerül a művészihez közeli állapotba a közvetítés egész színvonala. Több-
ször átéltem már személyesen is mint igehirdető és a liturgia végzője az egyik és 
a másik helyzetet is. Tapasztalat alapján ismertem meg azt az élményt, amikor 
valóban sikerült úgy együtt alkotni a felvételt készítő televíziós munkatársakkal, 
hogy a helyszíni légkörben is érezhetővé vált, hogy nem csupán egy tanítás vagy 
moralizáló beszéd, hanem életélmény az, ami készülőben van most. Ez pedig a 
prédikáció igazi funkciója.

Tapasztaltam elemi hibákat is. Nagyon zavaró például egy-egy elkésve megér-
kező kép (a megszólaló személy képe) az istentisztelet liturgikus dinamizmusában. 
Vagy ha a prédikációk alatti kameramozgás az üres padsorokra fókuszál, netán alvó 

 7 CZIGÁNY 2001, 411. o.
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idős emberre vagy a semmiféle művészi értéket nem képező, ám díszes tárgyakra 
a templomban. A jó ritmusú mozgástól, ha szinkronban van az istentiszteleti 
eseménnyel, a közvetítésnek ereje lesz.

A szentségi eseményekhez illő természetesség és alázatosság is nagyon fontos 
kritérium azonban. Ne akarjon többet és nagyobbat mutatni a kamera a tényleges 
eseménynél. Ne akarjon főszereplővé válni. A vallási tartalmat leginkább a köz-
vetített kép egyszerűsége, tisztasága és alázatossága képes sugározni.

Az érdeklődés felkeltése és fokozása az egyházi közösségekben

Az utóbbi években döntő változásokat élnek át az egyházak a médiával való kapcso-
latukban. A korábbi, kissé visszafogott hozzáállástól, a média puszta tudomásulvé-
telétől ma az alkalmazás és a térhódítás szándéka jellemző. „Hatalmas kiterjedésű 
lett az egyházak belső és külső kommunikációja. Ma már nem lehet kérdés, hogy 
a média a legszélesebb rétegeket éri el az evangélium közvetítésével és az egyházi 
híradásnak is a leghatékonyabb és egyben leggyorsabb eszköze. A kommunikációs 
formák fejlesztése nem elhanyagolható mellékkérdés, hanem döntő az egyház 
élete szempontjából. A médiumok szakszerű megismerése is alapvető feladat, de 
a velük való élés szabályainak teológiai vizsgálata ma már nem kerülhető meg.”8

Ez a teológiai munka azért is fontos, mert kíméletlen harc folyik ma a nézőkért 
a tömegkommunikációs csatornákon. Az egyházi események és alkalmak sem 
nélkülözhetik azt, hogy kellően előkészített és a köztudatba megfelelően beha-
rangozott legyen az egyházi műsor is. Korábban nagyon sokszor az volt az egy-
házak állásfoglalása ebben a vonatkozásban, hogy nem kell, nem illik az egyházi 
műsorokhoz, istentiszteletekhez a reklám, de mára azt gondolom, újraértékeljük 
ezt, és azt mondjuk, igenis szükség van rá a megfelelő formában ezen a helyen 
is. Egy hatalmas és a reklámok által befolyásolt, manipulált nézői világban kell 
megtalálnia a maga helyzetét és lehetőségét még egy vasárnapi istentisztelet-
közvetítésnek is.

Szükség van arra a belső egyházi öntudatra, hogy olyanok a közvetítendő 
egyházi események és tartalmak, amelyekre a ma élő embereknek a mi környeze-
tünkben is szükségük van. Teljesen megvalósulni látszik az a folyamat, amire egy 
tanulmány már 2001-ben utalt. A közszolgálati és az üzleti televíziózás helyzete 
olyanná vált, hogy „mindenesetre azt is kénytelenség elfogadni, hogy a mai üzleti 
világ kíméletlen harcai közepette már nem érvényes a régi magyar mondás: jó 
bornak nem kell cégér. Aki talpon kíván maradni, nem válogathat a módszerek 
között. Korunk televíziónézője tehát jámborul elviseli, hogy válogatott (vagy 

 8 SZABÓ 2004, 22. o.
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inkább válogatás nélkül, prepotens következetességgel alkalmazott) eszközökkel 
manipulálják. Hogy meg ne nyomja a csatornaváltó gombot, mindent elébe tá-
lalnak: botrányt, vért, erőszakot, szexet, ami csak szem-szájnak ingere. És végül 
kényelmes elhinnie, hogy remekül szórakozott.”9

Ez arra is figyelmeztetés, hogy az egyházaknak is többet kell tenniük azért, 
hogy nagyobb érdeklődést tudjanak generálni a saját közvetlen, illetve a tömeg-
kommunikáció közvetett eszközeivel. Nem lehet egy a megszokottságra vagy a 
tradícióra alapozó magatartással fennmaradni a médiában. Ezért nem mindegy, 
hogy csak a hagyományos cselekményeket akarja egy egyház közvetíteni, vagy a 
meghökkentőbb és a mai néző és hallgató számára újdonságként ható megújult 
egyházi liturgikus formákat és alkalmakat is. Interaktivitásra nemcsak a Hit Gyü-
lekezetének adásai és a hozzá kötődő internetes portálok lehetnének képesek ma 
Magyarországon. Bár éppen itt megemlíthetjük azt is, hogy a Vidám Vasárnap 
közvetítésénél már egy másik véglet jelenik meg: túlságosan is stúdiónak tűnik a 
helyszín, és direktnek, esetenként mesterkéltnek tetszik az, ahogy egyetlen ember 
beszédére és mozgására épít az egész alkalom, mégis istentiszteletként jelenik meg. 
Rengeteg előre kiszámítható és valószínűleg a hatásfok növelése céljából beépített 
elem, gesztus pedig az istentisztelet természetes egyszerűségét és nyugalmát keveri 
egy stúdióműsor légkörével.

Természetesen együtt jár ez azzal, hogy nem merülhet ki csak a közismert 
egyházi vezetők visszatérő szereplésében az egyházi üzenet közvetítése a hagyo-
mányos egyházak esetében sem, hanem friss és új médiaarcok felmutatásával és 
megszólaltatásával is élnie kell. Az ehhez szükséges bátorságnak néhány kisebb 
jele megjelent az utóbbi években, s ez talán bizakodásra adhat okot.

Az alkalomnak és a formai megjelenítésnek is szüksége van egy motiváló és 
inspiráló háttérre az egyházak részéről, a lehetséges nézők és hallgatók érdeklődé-
sének felkeltése és fokozása végett. Ilyen sikeres lépés volt a német egyházi hátterű 
tévéadók közül a Bibel TV vállalkozása, a [tru:] Young Television elindítása és gyors 
sikere a fiatal generációk megszólítása és nem titkoltan a minőségi könnyűzene 
alkalmazásával a „szórakoztatás” érdekében is. Nemzeti és felekezeti határokon 
túlívelően, európai kontextusban szólalnak meg a műsorok ezen a csatornán.

Az egyházi média sem nélkülözheti a világi trendek közül azokat, amelyek 
lehetővé teszik a kapcsolatteremtést a potenciális nézői réteggel. Ma Magyaror-
szágon az egyházi adások nézettségi mutatói nem rosszak, de a műsorok sokszor 
nem a célzott generációt érik el, hanem „csak” az általában egyházi jelleget sejtető 
műsort néző réteget. Az egyház közlendő témája teológiai értelemben valóban 
egyetlen, de ennek megfogalmazása generációkhoz, rétegekhez és aktualitásokhoz 
kell hogy igazodjon minden korban.

 9 RADNÓTI 2001, 88–89. o.
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A helyi egyházközségek média iránti, meglehetősen lanyha érdeklődését kel-
lene fokozatosan átformálni egy aktív és érdeklődő mentalitássá. Nem teheti 
meg egyetlen egyházi közösség sem azt, hogy nem beszél a médiában sugárzott 
adásokról és eseményekről, és nem reklámozza a vallásos műsorokat és alkal-
makat, hiszen ezzel indirekt módon a saját életét is ébreszti és gazdagítja – vagy 
ennek ellenkezőjét teszi. Legfőképpen pedig frissíti a gyülekezeti mindennapok 
monotonságát – vagy ennek ellenkezőjét teszi. Gazdagabb beszélgetési témák, és 
kitekintőbb magatartásforma terjedhet ezáltal a gyülekezetekben.

A nézőszám mindenképpen fontos visszajelzés. Az összetétele és a megoszlása is 
sok mindenre feleletet ad. Az biztos, hogy nincsen jobb eszköz a korszerű világban 
a médiánál a misszió és az evangélizáció aktuális mai, kortársi megvalósításához. 
Sokszor nyilvánvaló ez a megállapítás a teológiai és egyházi konferenciák szintjén, 
de nem érvényesül mindig, tudatosan és kellő módon a médiában megjelenő 
egyházi műsorok és közvetítések alkalmával. Aktualitásuk, dinamizmusuk és 
közvetlenségük hiányzik sok esetben. Kár lenne ezt kritika és változtatás nélkül 
kezelni az egyházak részéről.

A tömegkommunikáció kimeríthetetlen eszköztárának tudatos és egyre szak-
szerűbb használata lett napjainkra az a feladat, amelynek megoldása nélkül el-
képzelhetetlen a következő nemzedékekkel való egyházi kommunikáció sikere 
és eredményessége.

A jövő lelkészeinek felkészítésébe is ezért épül be egyre intenzívebben a mé-
diumok használata és a korszerű kommunikációban való jártasság alapozása. 
Felelőtlenség és nagy luxus lenne ma mindezt kihagyni. A hívek felkészítését 
pedig a mai iskolai és fiatalkori vallásos nevelésnek is fel kellene vállalnia a jövő 
érdekében. Az igényes jövőbeli médiafogyasztókat a vallási műsorok érdekében 
is komolyabban kellene venni.

Lehet elégedettnek vagy elégedetlennek lenni egyház és média kapcsolatát 
illetően, egyetlen magatartás azonban nem elfogadható: ha mindkét fél a lassan 
több mint két évtizedes utat megváltoztathatatlannak tekinti, és nem keresi egyre 
intenzívebben az újulás lehetséges tartalmi és formai eszközeit.
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Kérdések

Milyen érdeklődési körből kerülnek ki ma leginkább azok a hallgatók/nézők, akik a 

vallási műsorokat hallgatják/nézik Magyarországon?

Mit nyújthat a vallását gyakorló ember számára a televízió és a rádió akkor, amikor a 

szent cselekményeket sugározza, továbbítja?

Mit jelent az istentiszteleti kommunikáció kettőssége?

Milyen értelemben és milyen céllal tartja Wolfgang Huber fontosnak az egyházak je-

lenlétét a médiában?

Mit értünk a „láthatatlan gyülekezet” alatt?

Miért fontosak a kereszténység számára ma is a szimbólumok?

Milyen feladatai vannak az egyházaknak a nagyobb érdeklődés megteremtése céljából 

a tömegkommunikáció területén?

Hogyan élhet egy mai gyülekezet a médiakínálatnak megfelelően úgy, hogy a helyi 

gyülekezetépítés sem sérül, hanem sokat profitálhat belőle?
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Európában és Amerikában számtalan ember válogat a piacon hozzáférhető val-
lási hagyományok között. A különböző közösségek sokféle besorolása közül az a 
döntő, hogy vannak választható és nem választható, beleszületett közösségek. Az 

újkori társadalmak fejlődése abba az irányba indult el, hogy a népegyházak hely-
zete ebből a szempontból alapvetően megváltozott. Az egyház választhatóságának 
egyik gyakorlati következménye a felnőtt keresztelések számának emelkedése. A 
piaci helyzet jellemzője az is, amit ma sokan így fogalmaznak meg: vallásos vagyok, 
de nem tartozom egy felekezethez sem. Mi történik akkor, ha egy gyülekezet 
felismeri, hogy a környezetében élő, anómiától, izolációtól szenvedő emberek 
felé diakóniai küldetése van?

[

]

LABORCZI GÉZA

GYÜLEKEZET A VALLÁSOK ÉS A KULTÚRÁK PIACÁN

Vallások piacán

A címben megfogalmazott metaforáról Tamás Pál szociológus a következőket 
írja: „Az egyház-szociológiában régóta ismerjük, bár a hazai közbeszédben ritkán 
használjuk az egyházi vagy vallási piacok fogalmát. Itt természetesen nem gazda-
sági piacról van szó, semminek nincs pénzben kifejezhető értéke. Egyszerűen azt 
jelezzük e metaforával, hogy hiteknek, vallásosságoknak, vallási üzeneteknek a 
modern társadalmakban van egy nagy pályája, ahol a spirituális élményekre és/
vagy közösségi szolgáltatásra váró egyén (család, esetleg kisközösség) megjelenik 
és »bevásárol«. Egyes hittételeket, világmagyarázati elemeket, szolgáltatásokat 
magához közelebbinek érez. Másokkal szemben esetleg bizalmatlanabb, s egyese-
sektől kifejezetten idegenkedik. Azokból »nem vesz«. Az egyházak mint hagyomá-
nyos nagyszolgáltatók ezen a piacon természetesen szeretnének zárt csomagokkal 
megjelenni. Itt vagyok én, ezt hirdetem, ezt kínálom. Igazán engem csak teljes, 
sőt kizárólagos szolgáltatóként hasznosíthatsz. Azonban a kulturális figyelem 
piacán, ahol az egyházi ajánlatok tulajdonképpen ugyanabban a térben jelennek 
meg, mint más világnézeti, kulturális vagy hagyományszolgáltató szervezetek 
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kínálatai, legalábbis a hatvanas évek óta (sőt Amerikában és egyes nyugat-európai 
társadalmakban még régebben) személyesen összeválogatott, patch-work jellegű 
»vásárlás« zajlik. Hiába kínálnak sokan zárt rendszereket, ez a nagy piac igazán 
nyitott, egymáshoz viszonylag nagy szabadsággal összeválogatható spirituális 
szolgáltatások piaca. Az egyházak ezt érthetően eredendően nem szeretik, de 
látjuk, hogy ha kényszerből is, de alkalmazkodnak ehhez a környezethez… Egy 
keresztény egyháznak természetesen vannak itt »minimális«, tovább nem bont-
ható csomagjai.”1

Ugyanerről Peter L. Berger így ír: „Továbbá mind Európában, mind Ameri-
kában számtalan ember válogat a piacon hozzáférhető vallási hagyományok 
között. A szociológusok mindkét földrészen észrevették és tanulmányozzák ezt 
a jelenséget. Danièle Hervieu-Léger, aki leginkább francia adatokból dolgozik, a 
»bricollage« kifejezéssel írja le – amely hozzávetőlegesen »tákolmány«-nak fordít-
ható, és olyasmit jelent, mint amikor egy gyerek valahogy összeállítja, majd egy 
újabb formában ismét összerakja a legókészlet darabjait. Robert Wuthnow, aki 
tetemes mennyiségű amerikai adatot elemzett, ugyanezt a jelenséget »patchwork 
vallás«-nak nevezte. A kettő között azért van különbség. Az európaiak többnyire 
szervezetlen módon »tákolják« össze vallásukat (vagyis nem csatlakoznak olyan 
vallási intézményekhez, vagy hoznak létre olyan vallási intézményeket, amely a 
saját külön bricollage-darabkájukat tükrözi), míg az amerikaiak – a szövetségala-
kításra való mély, kulturális hajlandóságukkal – sokkal valószínűbb, hogy egy 
szervezeten belül »tákolgatnak« majd, és talán egy újabb felekezetet hoznak létre. 
Ennek egyik oka talán az, hogy Amerikában nagyon könnyű létrehozni egy új 
vallási csoportot, ugyanis pusztán a bejegyzés egyszerű műveletével adómentes 
státust ér el az adott szervezet. Számos európai országban ezzel szemben jóval bo-
nyolultabb jogi procedúrát kell végigjárni, mielőtt egy vallási csoport hivatalosan 
nyilvántartásba kerülhet, és bizonyos privilégiumokra jogosultságot szerezhet az 
adózás, az ingatlantulajdonlás és ehhez hasonlók terén.”2

Ehhez a helyzethez természetesen nagyon sokféle módon lehet közelíteni. 
Az egyik leggyakoribb megközelítés az, amikor a helyzet teljes tagadásával talál-
kozunk. Eszerint a jelenlegi helyzet nem más, mit az Istentől elszakadt szatellit 
létű bűnös, spirituálisan finnyás, magát nagykorúnak képzelő ember műve. Ezt 
sokkal inkább lerombolni kell az ige erejével, mint bármi mást tenni vele. Bár az 
állításban vannak igazságelemek, mégis nyilvánvaló, hogy arra a kérdésre, hogy 
meg tudjuk-e szólítani a piacon lévőket, nem válaszol. Mert ez a magatartás bi-
zonnyal elijeszti még azokat is, akik a legjobb szándékkal érkeznek. Gyülekezeti 
szempontból máris ott vagyunk annál a praktikus kérdésnél, hogy mit tegyünk 

 1 TAMÁS 2009, 31–32. o.
 2 BERGER 2006.
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azokkal, akik házasságukra Isten áldását kérik, de az egyik fél nincs megkeresz-
telve. Alkalmazzunk inkvizíciós módszereket, és kötelezzük a „pogány” felet a 
keresztség felvételére?

A másik lehetséges megközelítést propagandisztikusnak nevezem. Eszerint nincs 
más feladat, mint a nagyobb reklám. Portékánkat nem szégyenlősen, hanem 
mint a piacvezető cég munkatársa, a legnagyobb biztonsággal és garanciával kell 
értékesíteni.

Úgy vélem, e két szélsőség között létezik egy teológiai alapú megközelítés is, amely 
nem a helyzetet vitatja, nem is reklámra összpontosít, hanem az üzenet mai, érthető 
megfogalmazását keresi. Paul Tillich evangélikus teológus erről a helyzetről úgy 
vélekedik, hogy a kereszténység nem jobb propagandával hirdeti, hogy a legjobb a 
vallások piacán, azért, hogy más vallások tagjait elcsábítsa. A nem vallásos embere-
ket sem azzal a lelkülettel szólítja meg, hogy a szekuláris magatartástól egy vallásos 
magatartásra térítse át, abból a célból, hogy egy magasabb rendű vallás tagjaivá, ezen 
belül pedig a legjobb konfesszió aktivistáivá váljanak. Krisztusban új teremtés, új 
lét érkezett el, amely minőségileg más, mint a vallásosság bármilyen formája vagy 
a szekularizált spiritualitás kereslet és kínálat által meghatározott formái. Lényege 
szerint titok és részesedés, bizalom és összetartozás.3

Ebből a megközelítésből következik az, hogy az előbbi példánál maradva én 
csak felajánlani tudom a keresztség ajándékát a felekezethez nem tartózó számára. 
Van, aki él vele, és van, aki nem.

A sokféle megközelítéssel együtt egy azonban nagyon bizonyosnak látszik: akár 
globálisan, akár lokálisan vizsgáljuk a kereszténységet, nem tűnik túlzásnak az 
állítás, hogy eddig nem látott kihívásokkal kell szembenéznie és azokat legyőzve, 
integrálva lehet csak folytatnia Isten vándorló népének soha nem könnyű útját.

Vizsgálódásaim természetesen elsősorban arra irányulnak, hogy megértsem 
a körülöttünk zajló folyamatokat, és keressem a választ a gyülekezet életét befo-
lyásoló tényezőkre.

Vizsgáljuk meg közelebbről – természetesen csak nagy vonalakban – ennek a 
„piaci” helyzetnek a fontosabb ismertetőjegyeit.

Választható és örökölt közösségek

A különböző közösségek sokféle besorolása közül témánk szempontjából most az 
a döntő, hogy vannak választható és nem választható, beleszületett közösségek. Az 
újkori társadalmak fejlődése abba az irányba indult el, hogy az egyházak (népegy-
házak) helyzete ebből a szempontból alapvetően változott meg. A konstantinuszi 

 3 TILLICH 1996.
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fordulat óta azzal, hogy az egyház államvallássá lett, elvesztette jézusi helyzetét, 
hiszen a nem választható közösség kategóriába került. Évszázadokon keresztül 
természetes volt, hogy valaki beleszületik egy felekezet közösségébe. Mára afelé 
tartunk, hogy újra „csak” választható közösséggé lesznek gyülekezeteink is, egy-
házunk egésze, de a vallási hovatartozás is. Ez a több évszázados egyházi gyakorlat 
újragondolását jelenti, de minden kockázata ellenére három előrevivő elemét 
szeretném kiemelni. Egyrészt közösségeink választhatósága a jézusi helyzetet 
hozza vissza. Ha tanítási, dogmatikai szempontból az őskereszténység kanoni-
kusnak mondható, akkor ebből a szempontból talán a helyzetük is az. Másrészt 
a választhatóság azt is jelenti, hogy világossá kell tenni, melyek azok az értékek, 
amelyek mentén valaki döntést tud hozni. Ha ebből a szempontból is szemügyre 
vesszük a kereszténység kezdeti állapotát, azt látjuk, hogy a tanítványok Jézus 
általi megszólítottsága és az erre adott igenjük kettőségében érthetjük meg az 
egyháztagság mai lényegét is. Harmadrészt a választhatóság magában hordozza a 
tudatosságot is. Ott, ahol tudatos döntés eredménye az egyházhoz való tartozás, 
nagyobb az esélye annak is, hogy nem formális okok miatt él valaki keresztény 
életet.4 A választhatóság ugyanakkor azzal a kockázattal is jár, hogy megszűnik az 
„életfogytiglani” dimenzió. Vannak, akik többször is egyházat váltanak.5

Az egyház választhatóságának egyik gyakorlati következménye a felnőttkeresztelések 
számának emelkedése. Tapasztalatom szerint nagyon nehéz problémákat vet fel ez 
a gyakorlat. Nem csupán az eltérő motivációk okoznak nehézséget, hanem sokszor 
az is, hogy az illető valóban a piaci viszonyok alapján az olcsóbb, az egyszerűbb 
megoldásokat szeretné választani. Az a sajnálatos tapasztalatom, hogy azokból, 
akiket felnőtt korban kereszteltem meg, alig-alig maradtak meg páran a gyülekezet 
aktív tagjaként. Ez persze lehet az én lelkipásztori kudarcom is, de talán egy ilyen 
típusú „közösség- és felekezetváltó” tendenciát is mutat. Ugyanakkor azzal a tillichi 
gondolattal biztatom magam, hogy a keresztség abba az új teremtettségbe, Isten 
országába való becsatlakozást is jelent, amelynek az egyház is csak egyik hordo-
zója. Tehát akik eltűnnek ugyan a mi klerikális látószögünkből, még egyáltalán 
nem biztos, hogy Isten szemszögéből is elveszettek…

Pár napja temettem el egy harminchárom éves asszonyt, édesanyát, aki egy 
három hónapos kisfiút hagyott hátra. Ha megkérdeztek volna, hogy kik a gyüle-
kezeti tagok a kertvárosi gyülekezetben, biztos, hogy nem ez a család jut eszembe 
először. Az asszony mégis olyat tett, amire csak a legmélyebb hit képes: egyszerre 
küzdött elemi erővel az életéért, és fogadta el azt, hogy lejárt rövid életideje. A 
család olyan méltósággal hordozza a veszteség terhét, amit megint csak a legmé-
lyebb hit képes adni.

 4 LABORCZI 1996, 236–237. o.
 5 TAMÁS 2009, 32. o.
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Vallási hovatartozás kontra közösségi részvétel

A „piaci helyzet” jellemzője az is, amit sokan így fogalmaznak meg: vallásos 
vagyok, de nem tartozom egyik felekezethez sem. Ők a vallásszociológiai felmé-
résekben a „maguk módján vallásosak” kategóriában szerepelnek. „Grace Davie 
angol szociológus ezt az attitűdöt »hovatartozás nélküli hitnek« nevezi – vagyis 
valamilyen fennálló vallási intézményhez való tartozás nélküli hitet ért alatta.”6 
A magyarországi vallási helyzet is ebbe az irányba változik, a megkérdezettek 
többsége ebbe a kategóriába sorolható. Bár a válaszokból nem következtethető ki 
semmilyen felekezeti orientáció, mégis fel kell tennünk a kérdést: felkészültünk-e 
arra, hogy ezeknek a vallásilag keresőknek az ő nyelvükön fogalmazzuk meg az 
evangélium üzenetét?

Peter L. Berger beszél egy olyan jelenségről is, amit „hit nélküli hovatartozás-
nak” nevez. Ennek minden vitatható elemével együtt kiemeli egy fontos össze-
tevőjét. „Davie egy új, találó kifejezést vezetett be erre a jelenségre – »helyettesítő 
vallás«. Ez azt jelenti, hogy valaki nem akar személyesen részt venni egy egyház 
életében, de szeretné, ha az mások vagy a társadalom egésze számára rendelke-
zésre állna.”7

Ha a vallási identifikáció oldaláról vizsgáljuk meg a piaci helyzetünket, akkor 
a 2001. évi népszámlálás8 adatai szolgálhatnak kiindulópontként. Ebben azt kell 
látnunk, hogy az akkori kérdés nem az adott vallási közösség életében való aktív 
részvételre kérdezett rá, hanem a vallási hovatartozásra. Ebből a szempontból 
fontos lehet látnunk, hogy Magyarország összlakosságának közel háromnegyede 
nem elutasító a felekezeteket illetően, talán sokan az előbb említett „hit nélkü-
li hovatartozás” csoportjába tartoznak. Miért fontos ezt mégis tisztázni? Mert 
megítélésem szerint nem lehet megfelelő társadalmi beágyazottság nélkül sem 
missziót, sem társadalomtól átvállalt feladatot (oktatás, diakónia) jól végeznie 
egyházunknak. Ez szükséges, bár nem elégséges feltétel, de szívesen megfeled-
kezünk róla. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a vallási piacon talán hamarabb 
tudjuk megszólítani az evangélikus identitású embereket.

Többször találkozom azzal, hogy csak az emberi élet fordulópontjain (kereszte-
lés, esküvő, temetés) kérik lelkészi szolgálatomat. A vallási aktivitás firtatása vagy 
az élethelyzetben rejlő anyagi lehetőség kiaknázása helyett sokkal fontosabbnak 
gondolom azt, hogy esendő lényemmel a melléjük szegődő Istent próbáljam meg-
jeleníteni számukra. Persze tisztában vagyok vele, hogy önző gyülekezetépítő vagy 

 6 BERGER 2006.
 7 BERGER 2006.
 8 Összefoglalás és módszertani megjegyzések. In: Népszámlálás 2001. Központi Statisztikai 
Hivatal. http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/05/05_modsz.html.
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hagyományosan értett missziói szempontból ez nagyon kockázatos hozzáállás. 
Azonban az a felismerés, hogy életünknek hétköznapjaink mélyebb történéseiben 
van köze az Istenhez, erre a hozzáállásra vezetett.

A megrendelők

A vallási piac egyházi helyzetéhez tartozik az is, hogy az előbb említett helyzetekben 
sokan érzik úgy, hogy nekik maguknak kell „megkomponálni” gyermekük keresztelőjét, 
saját esküvőjüket vagy hozzátartozójuk temetését. Jellemző példaként említhetem 
azt, amikor egy fiatal pár arra kért, hogy buddhista–zsidó–evangélikus részvétellel 
elképzelt esküvőjükön én legyek a lelkész. Miután a Tamás Pál által említett tovább 
nem bontható „minimum” csomag (a házasság szentháromsági megáldása) se volt 
megfelelő, nem tudtam elvállalni a szolgálatot. Azért, hogy a fiatalok érezzék, 
hogy ez nem boszorkányüldözés, esküvőjükön civilben részt vettem. Nyilvánva-
lóan vannak a piaci körülmények között olyan esetek, amikor bármilyen fájó is, 
tudnunk kell nemet is mondani.

Ma egyre-másra nyílnak az olyan rendezvényközpontok, ahol azt ígérik a meg-
rendelőknek, hogy esküvő esetén az anyakönyvvezetőt és a lelkészt is odahozzák. 
Tartottam már ilyen helyen esküvőt, és már keresett meg ilyen cég azzal, hogy 
legyek „kvázi” rendezvénylelkész. Azzal köszöntem meg a felkérést, hogy szükség 
esetén szívesen segítek. Erre azóta sem volt szükség.

Az esketések igazi vallási piaca azonban Las Vegasban található. Itt is volt 
szerencsém esketni. Amikor megérkeztem a szolgálatra, a fiatalok összehoztak 
esküvői menedzserükkel, hogy megbeszéljük a rendet. A hotelben, ahol az eskü-
vő volt, tíz házasságkötés zajlott párhuzamosan. Minden résztvevő (pedig igazi 
multikulturális násznép volt: fehérek, feketék, sárgák, kevertek) azt mondta, hogy 
evangélikus rendünk sokkal jobb, mint az ottani. Ha elmennék Las Vegasba eskető 
papnak, versenyképes lennék evangélikus liturgiánkkal… (Az amerikai vallási piac 
furcsaságaihoz ajánlom Robert Fulghum Már lángolt, amikor ráfeküdtem című 
könyvét, amelyben sok nevettető helyzetet is leír.)

Vannak természetesen pozitív példák is. Fiatal férfi tragikus autóbaleset ál-
dozata lett. Evangélikus, de gyülekezethez lazán kötődő felesége többször jött el 
egyeztetni a temetés rendjét, mert férje kedvenc verseit és zenéit be akarta építeni 
rendünkbe. Azt hiszem, ez sikerült is, hiszen nem a „megrendelő” fölényével lépett 
fel, hanem a búcsúzni vágyó ember őszinte igényével érkezett.
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Közösségi dimenzió

A piaci helyzet kialakulásához több tényező mellett az is hozzájárult, amit Émile 
Durkheim az anómia fogalmával írt le: „ezen a társadalom normáinak meggyen-
gülését értette. A társadalmi együttéléshez az szükséges, hogy a társadalom tag-
jai egyetértsenek bizonyos viselkedési szabályokban, és azoknak megfelelően 
viselkedjenek.”9 Korunkban a globalizáció pedig minden eredményével együtt 
a közösségek létét helyezi új alapokra. Hagyományos közösségek bomlanak fel, 
egészen új erőterek mentén épülnek ki újak.

Új munkatársat kerestünk az Oltalom Szeretetszolgálathoz. A fiatal jelölt azért 
kérte a felvételi elbeszélgetés időpontjának módosítását, mert éppen egy internetes 
közösség vezetőjeként valahova a Dunántúlra utazott, hogy a virtuális találkozás 
után a fizikait is levezényelje. Természetesen felvettük.

A közösségek sorvadása, összeomlása sokak számára fájdalmas folyamat és az 
anómián túl izolációval is jár. Elszigetelődve végképp maga marad gondjaival. 
Gyülekezetünk területén található sajátos településszerkezet a bokortanyák vilá-
ga. Ez az 1753-ban idetelepült tót telepesek által kiépített életforma egészen a 20. 
század második feléig jól működött. Jellemzője a kétlakiság, a munkamegosztás 
és a szociális biztonság volt. Minden módosabb családnak volt egy városi háza, 
ahol a nagyszülők laktak, és a tehetséges unokák velük éltek, és onnan jártak is-
kolába. A fiatalok a tanyán éltek, és a családok szövetkezeti formában osztották fel 
a mezőgazdasági munkákat. Ezt a folyamatot és munkamegosztást a kommunista 
államosítás és urbanizáció szinte teljesen megfordította: mára az öregek maradtak 
a tanyákon, és utolsó erejükkel védik még az ősi portákat.

Itt érkezünk el a piaci helyzet közösségi, szociális dimenziójához. A kertvárosi 
gyülekezet vezetősége az 1990-es években felismerte, hogy a környezetében élő 
anómiától, izolációtól szenvedő emberek felé diakóniai küldetése van. Ezért ta-
lán elsőként a Magyarországi Evangélikus Egyházban olyan szeretetintézményt 
alapított, amely a szociális alapellátás területén segíti az itt élőket. A gyülekezet 
azt ismerte fel, hogy figyelnie kell a környezetében élők szociális igényeire, hogy 
azokra válaszolva a gyülekezet hagyományos funkciója is hitelesebb legyen. Mára 
ez Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal megkötött ellátási szerződés értelmében a 
gyülekezethez tartozó területek szociális alapellátásának átvállalását is jelenti 
(szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, családsegítés, 
idősek klubja). Ebben a tágabb értelemben vett szociális környezetben végzi a Joób 
Olivér Szeretetintézmény a maga szolgálatát. Azt reméljük, hogy ezen keresztül 
sok embert tudunk elérni. Nem azért, hogy erőszakkal a gyülekezet közösségébe 
tereljük, hanem azzal a reménységgel, hogy akiknek a szakszerű ellátáson túl 

 9 ANDORKA 1997, 58. o.
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gyógyító szeretetre van szükségük, azt a szentek közösségében Istentől és embertől 
egyaránt megkapják.

Ebben a közösségfejlesztő, megtartó, újrafogalmazó értelemben írta meg gyü-
lekezetünk azt a pályázatot az európai uniós (Támop) forrásokra, melynek célja 
a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése. A pályázat 
megnyerésével, két főállású ifjúságsegítő munkatárssal olyan Ifjúsági Szolgáltató 
Központot hoztunk létre, amely egész napos nyitva tartással, integrált progra-
mokkal várja a fiatalokat.

Összességében azt mondhatom, hogy a vallások piacán gyülekezetünk is keresi 
a helyét, igyekszik megfelelni a kereslet-kínálat összefüggéseinek, de ezzel együtt 
nem szeretnénk piaci alapra helyezni az ingyen kegyelmet…
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A közös gondolkodást és a téma megértését segítő kérdések

Milyen helyzetben vannak az egyházak a kulturális figyelem piacán Tamás Pál szocio-

lógus véleménye alapján?

Mit jelent számunkra az a folyamat, hogy az egyházak ma újra „csak” választható kö-

zösségekké válnak?

Milyen problémákat vet fel a felnőttkeresztség mai gyakorlata egy gyülekezet életében?

Mennyire vált jellemzővé Magyarországon a „maguk módján vallásosak” kategóriája?

Miért fontos egy mai keresztény gyülekezet számára a társadalmi beágyazottság?

Hogyan figyelhet egy gyülekezet a környezetében élők szociális igényeire, és mit tehet 

az érdekükben? Milyen hatással van ez a hagyományos gyülekezeti funkciókra?
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ZÁRSZÓ

Mentori szolgálat és felelősség a gyakorlati lelkészképzés 
mindennapjaiban

Érdemes a lelkészi munkavégzés sok területét megvizsgáló tanulmányok átolva-
sása után átgondolni a mentori tevékenységet abból a szempontból, hogy milyen 
értelmű felelősséget foglal magába.

Jó tudni azt is, hogy melyik az a része ennek a vállalásnak, ami valóban a men-
tori hozzáálláson és felkészültségen múlik, és melyik az, amelyik a gyülekezeti 
közösség állapotával vagy éppen a közegyházi körülményekkel függ össze.

Több év tapasztalatának az összegzéseként már kimondhatjuk, világosan lát-
ható az egyes hatodéves hallgatók későbbi pályáján és lelkészi magatartásán, hogy 
milyen mértékben lett meghatározó az, amivel a mentoruknál találkoztak.

Kirajzolódtak olyan mentori tevékenységek, amelyekkel ha élt egy-egy mentor, 
akkor az mélyen beleíródott a hallgató későbbi lelkészi magatartásába.

Így ma már meg is tudunk határozni néhány területet, amelyek egyértelműen 
fontosnak vagy – még pontosabban – döntően meghatározó erejűnek mutat-
koznak a pályához való hozzáállás, illetve az azon történő mozgás és viselkedés 
szempontjából.

A mentor legfontosabb tevékenységét két szóban tudom leginkább kifejezni: 
kísérés és vezetés.

A kísérés igazából azt a követési folyamatot jelöli, amit egy mentor naponta 
gyakorol a hallgatójával megélt közösségében. Ez egyszerre jelent távolságot és kö-
zelséget is, ahogyan a kérdések és feleletek világában megélik ezt a munkaviszonyt. 
Nem elhanyagolható ez lelki síkon sem, mert rendkívüli módon fontos az, hogy 
érezze a hallgató a lelki kérdések és válaszok összefüggésében is a mentorral való 
beszélgetések fontosságát. A kísérés egyértelműen a kérdések és feleletek világában 
fejlődik. Minél inkább lesz a hallgatónak bátorsága és nyitottsága a kérdezésre, 
annál közelebb kerül a mentora által átadható tudáshoz és életgyakorlathoz is. 
Természetesen a feleletek úgy születnek meg a képzéshez leginkább illő módon, 
ha a mentor nem recepteket, kinyilatkoztatásokat vagy esetleg megmásíthatatlan 
kijelentéseket mond, hanem akkor, ha magatartásával segíti azt, hogy a hallgató 
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saját maga fogalmazza meg és formálja a válaszait a kérdéseire. Ez a módszer a 
kísérés egyik legmagasabb színvonalát képes garantálni a mentori munkában.

A vezetés abban az értelemben más, hogy ott a mentor felelőssége és köteles-
sége az, hogy egyértelműen fogalmazott megbízásokat adjon át a hallgatónak. 
Az eredményes munkakapcsolathoz döntően fontos az, hogy a mentor világosan 
fogalmazza meg a feladatokat. Ezen a területen nem jó módszer az, hogy „úgyis 
látja, hogy mit teszek, és hogyan végzem a munkámat, és ez így elegendő”. Nem 
jó az sem, ha nincsen egy kezdettől fogva egyértelműen megjelenő, elvárt norma. 
Szükséges, hogy a hallgató világosan lássa, hol és milyen mértékben kell megje-
lennie, aktivizálódnia. Erre ad jó lehetőséget az a belső ív, ami az első időszakban 
a hospitálást tartja fontosabbnak, később pedig a fokozottabb önállóságot. Ennek 
az alakításában azonban döntő a mentor vezetési magatartása. Ez is egy speciális 
felelősség. A „sebességváltást” ezen a pályán a mentornak kell végeznie, hiszen 
nagyon eltérők a hallgatói személyiségtípusok és képességek. Az önálló feladat túl 
korai vagy nagyon késői megfogalmazása/kiadása a mentor részéről nagyon gya-
kori probléma volt eddig is. Természetesen ahhoz, hogy ez valóban jól működjön, 
a mentornak kötelessége és felelőssége, hogy részt vegyen és jelen legyen a hallgató 
által végzett szolgálatokon, és legyen egy őszinte és objektív értékelése is a hallgató 
munkájáról. Nem a jeles és kitűnő osztályzatok vagy ennek a szavakban kifejezett 
változatai fejlesztik igazán a hallgatót, hanem a reális kritika és a szembesítés a 
hiányokkal. Szükség van arra is, hogy néha egyértelműen megfogalmazódjon az 
is, hogy így nem lehet, vagy ilyen felkészültség kevés ehhez a feladathoz. Persze 
létezik ennek a fordítottja is a hétköznapi életben, amikor a mentor szolgálatá-
nak színvonala hagy kívánni valót maga után, és ezt kell közösen feldolgozni. Az 
ilyen helyzetek különösen is segítik a mentor és hallgató kapcsolatának javulását 
és stabilizálódását.

A vezetés gyakorlásának fontos része az is, hogy a feladatok megfogalmazását, 
kiadását valóban kövesse az ellenőrzés és a kiértékelés is. Sok esetben az a tapasz-
talat, hogy ezek elfelejtődnek, vagy egyszerűen kimaradnak a folyamat végén.

A kísérés és vezetés kapcsolatában van még néhány szempont, amire érdemes 
külön is gondolnunk:

• a fegyelem fejlesztése mint a mentori szolgálat felelőssége;
• a rendszeretet kialakítása és folyamatos elvárása;
• a vezetői szerepre való felkészítés, a vezetői magatartás „előkészítése”.
Ennek a háromnak a szerepe azért is fontos, mert napjainkban látható és érez-

hető ezeknek a hiánya a lelkészi szolgálatokon. Fegyelem alatt azt értem, hogy 
nagyon fontos annak a belső önkontrollnak a fejlesztése, amelyik automatikusan 
működhet/működik a túlzottan is önállósuló lelkészi munkavégzésben. A lelkészi 
fegyelem kereteinek kialakítása a gyakorlati év egyik fontos felelőssége. A rend-
szeretetet ehhez hasonló, de itt arra gondolok, hogy a pályára készülő számára 
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alapvető tapasztalat lehet az, ha látja és érzi, hogy mennyivel nyugodtabban és 
biztonságosabban végezhető a lelkészi szolgálat akkor, ha az ügyintézésnek, a 
hivatali életnek van egy szabályozott és „tiszta” rendje. Ez tulajdonképpen már 
a vezetői szerepre való felkészítés része, hiszen az a különleges helyzete a lelkészi 
pályakezdésnek, hogy nagyon korán kerülhet valaki egyértelmű vezetői szerepbe, 
még kis gyülekezetben is, ahol az irányítás és szervezés hirtelen rászakad. Az eb-
be az összetett feladatkörbe való bevezetés lehet egy-egy kisebb szervezés önálló 
elvégzése a hatodév utolsó harmadában.

A mentori munka különleges értéke az is, amit a mentor átélhet éppen a hatod-
éves jelenléte kapcsán a saját megújulása terén is. Az egymásra nézés és egymásra 
figyelés kölcsönössége mindkét fél számára hoz pozitívumokat. Közösen átélhető 
folyamatok lehetnek a következők:

• a tanulási hajlandóság, tanulási kedv újrafelfedezése (mindketten tanulunk, 
egymástól is tanulunk, de együtt is és külön is…)

• a változtatási készség erősítése (lehet, hogy erre eddig nem is gondoltam…; 
lehet, hogy érdemes lenne ezt is megpróbálni…; miért ne változtathatnék 
ezen a szokásomon…)

• az önkritikus szemlélődés fejlesztése (mentor és hatodéves párbeszéde, a verbá-
lis kommunikáción túl a nonverbális közlésekre is figyelek, és képes vagyok 
arra, hogy valóban átgondoljam az eddigi hozzáállásomat a szolgálathoz, 
és néhány új célt és tervet éppen a mentori helyzetem miatt alakítsak ki…)

A mentor és a hatodéves kapcsolatában e mentori szerep felelőssége csak ak-
kor vállalható és hordozható el, ha ebben a kapcsolatban a kölcsönösségnek egy 
egészséges rendszere fejlődik ki. A kezdeti időszakban közösen kialakított, majd 
a konzekvensen fenntartott és kölcsönösen gyakorolt távolságtartás fontosságára 
is érdemes figyelni. Ez adja meg igazán a jó értelemben vett és elengedhetetlenül 
fontos mentori „tekintélyt”, amire éppen a képzés eredményessége miatt van nagy 
szükség. Az is a mentor valódi felelőssége, hogy nem keverednek a szerepek és 
viselkedési formák kettejük között, hanem a megfelelő és elvárható keretek között 
maradnak, és nem veszélyeztetik a közös alkotást és tevékenységet.

Szabó Lajos
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